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Beste lezer, 
hierbij ontvangt u de eerste nieuwsflits over de pilot ‘transmuraal zorgpad exacerbatie COPD met 
ziekenhuisopname’. Deze pilot is opgezet door de Long Alliantie Nederland (LAN) als onderdeel van 
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. Middels deze nieuwsflits willen we alle 
geïnteresseerden informeren over de voortgang van de pilot. Ook kan het zo zijn dat via deze 
nieuwsbrief een oproep gedaan wordt om commentaar te leveren op de inhoud en implementatie van 
het zorgpad. 
 
Aanleiding van deze pilot 
Jaarlijks vinden er zo’n 30.000 opnames plaats van patiënten met een exacerbatie COPD. Circa de helft 
van de patiënten die met een exacerbatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt binnen een jaar 
opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met een exacerbatie en 20% van deze patiënten wordt binnen 
het jaar zelfs drie keer of vaker heropgenomen voor een exacerbatie. Naast een (drastische) afname 
van kwaliteit van leven voor deze patiënten brengt dit tevens veel zorgkosten met zich mee.  
Dit transmurale zorgpad heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een 
ziekenhuisopname door goede zorg, in een goede afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn. 
Eveneens zal het project een reductie van het aantal ziekenhuisopnamedagen als doel hebben, met 
name bij patiënten met een hoge kans op herhaling. Het transmuraal zorgpad is een ‘pad’ dat start in 
het ziekenhuis en doorloopt in de thuissituatie. Uitgebreidere informatie over de aanleiding en 
totstandkoming van het transmuraal zorgpad vindt u op de website van de LAN. 
De ontwikkeling en regionale implementatie van het zorgpad wordt ondersteund door het CBO.  
 
Parallel en ter ondersteuning van het zorgpad, wordt de ziekenhuisrichtlijn “acute behandeling COPD 
longaanval met ziekenhuisopname” ontwikkeld. Deze richtlijn wordt integraal onderdeel van het 
landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.  
 
Pilot regio MC Slotervaart (Slotervaartziekenhuis) en ROHA 
In december 2014 heeft het team Longziekten van het Slotervaartziekenhuis samen met de 
huisartsengroep ROHA zich aangemeld als pilot regio om de conceptversie van het zorgpad COPD te 
gaan uittesten. Uit de 31 aanmeldingen die de Long Alliantie heeft ontvangen is het 
Slotervaartziekenhuis een van de 6 geselecteerde pilot regio's om te gaan werken met de 
conceptversie van het zorgpad. 
 
Verbeterteam 
Voor deze pilot is een regionaal verbeterteam samengesteld. Dit verbeterteam bezoekt de landelijke 
werkbijeenkomsten en geeft (bege)leiding aan de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging  
van het regionale zorgpad. Het verbeterteam wordt bemenst door zowel professionals uit de eerste 
als uit de tweedelijn.  
 
Brede werkgroep  
Om het verbeterteam te voorzien van feedback op inhoud van het zorgpad en op de implementatie in 
de regio is een brede werkgroep samengesteld. In de brede werkgroep zijn alle disciplines die in de 
regio bij het zorgpad betrokken zijn vertegenwoordigd. Tevens zijn in de brede werkgroep de 
zorggroep Badhoevedorp en de SAG (Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra) vertegenwoordigd.  
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In overleg met het Longfonds wordt de deelname en inzet van patiënten nader bekeken. 
In augustus heeft de eerste bijeenkomst van de brede werkgroep plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst is de huidige werkwijze in kaart gebracht en zijn taken verdeeld om het concept zorgpad 
te beoordelen voor deze regio.  
 
Transmuraal zorgpad exacerbatie COPD met ziekenhuisopname   
Het huidige concept van het zorgpad wat door de landelijke multidisciplinaire werkgroep wordt 
ontwikkeld kent 10 elementen (zie afbeelding).  

 
Ieder element kent een aantal sleutelinterventies die op een vastgesteld moment in het zorgpad 
uitgevoerd moeten worden. Wie de uitvoerder wordt van een sleutelinterventie moet per regio 
worden afgestemd met alle betrokken disciplines.  
 
Voortgang en acties 
In de aanloop naar de daadwerkelijke implementatie van het transmuraal zorgpad is het verbeterteam 
druk met het inventariseren en (waar mogelijk) oplossen van knelpunten in de huidige zorgprocessen 
en hiaten in communicatie en samenwerking tussen eerstelijn en tweedelijn.  
Daadwerkelijke implementatie van het transmuraal zorgpad in de pilotregio’s staat gepland voor 
januari 2016. De pilot fase zal 2 jaar duren. Na afronding van de pilot wordt versie 2.0 van het landelijk 
zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname opgesteld. 
 
Tot zover deze eerste nieuwsflits. Mocht u door alle informatie geprikkeld zijn om een bijdrage te 
leveren aan de voorbereidende fase van dit zorgpad dan kunt u dit kenbaar maken bij de projectleider.  
 
Mede namens het verbeterteam, 
Linda Brandjes 
 
projectleider LAN pilot transmuraal zorgpad 
MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) 
linda.brandjes@slz.nl 
020-512 5113 
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Taakopdracht en samenstelling Werkgroep landelijke richtlijn COPD longaanval met 
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Kernleden verbeterteam regio Amsterdam: 
- Mascha Bevers (kaderhuisarts) 
- Martijn Kross (longarts) 
- Linda Brandjes (verpleegkundig specialist) 
- Marion de Vaan (praktijkverpleegkundige) 
- Wanja Bischot (fysiotherapeute) 
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