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Beste lezer,
hierbij ontvangt u de tweede 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.
regionale vertaling van het zorgpad
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vertalen van het landelijke zorgpad naar het
werkgebied MC Slotervaart. Dit in samenwerking met tal van professionals zowel uit de eerste- als
tweedelijn. Kenmerkend voor onze regio is de brede vertegenwoordiging van disciplines die zich
betrokken tonen bij de COPD zorg, dit is niet vanzelfsprekend zo blijkt tijdens de landelijke
bijeenkomsten. De uitdaging is voelbaar om met de beperking van gescheiden informatie systemen en
bekostigingsstructuren tóch een mooi zorgpad in de regio uit te rollen.
transmurale werkafspraken in deze pilot
Het streven is om alle patiënten met een exacerbatie COPD in de klinische fase volgens het
‘transmuraal zorgpad exacerbatie COPD met ziekenhuisopname’ te behandelen. Gedurende de
opname wordt in samenspraak met patiënt besloten of deze na opname deelneemt aan de pilot.
Met een minimale set aan exclusie criteria verwachten wij zoveel mogelijk patiënten te includeren.
Tijdens opname wordt er gewerkt met een coördinerend (long)verpleegkundige, deze is de spil als het
gaat om coördinatie van het zorgpad en uitvoeren van enkele essentiële onderdelen.

Op dag twee van het zorgpad wordt telefonisch contact gelegd met de huisarts om twee
redenen. Ten eerste om de situatie van patiënt in kaart te brengen en in tweede plaats om de
organisatie van de COPD-zorg in de huisartsenpraktijk in beeld te krijgen voor de eventuele
terugverwijzing 4 tot 6 weken na ziekenhuisopname. Uiteraard zullen de zorgpad taken voor de
huisarts/POH netjes overgedragen worden per casus.
De longverpleegkundige van Cordaan krijgt een cruciale rol in de terugvalpreventie na opname. Zij zal
binnen een week na opname een huisbezoek afleggen om met patiënt het IZP en LAP te evalueren en
na te gaan of het patiënt lukt om aan de persoonlijke korte termijn doelen te werken.
Individueel zorgplan en Longaanval Actieplan
Essentiële onderdelen in het zorgpad zijn het Individueel ZorgPlan (IZP) en het Longaanval ActiePlan
(LAP). Deze documenten geven de patiënt handvatten om (mede)verantwoordelijk te worden voor
het zorgproces.
In oriëntatie naar een geschikt format heeft het verbeterteam vastgesteld dat het IZP eigendom moet
worden van de patiënt, niet-ziektespecifiek moet zijn en geen ICT-ondersteuning behoeft. Met deze
uitgangspunten is gekozen voor het aanpassen van de beknopte versie van het IZP van Vilans met als
toevoeging van het LAP van het Longfonds. Hiermee is een basis voor een IZP gelegd wat gedurende
de pilot geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Inzage in dit format kan opgevraagd worden bij Linda
Brandjes via linda.brandjes@slz.nl. T.z.t. komt dit format beschikbaar via de websites van de
zorggroepen.

Data registratie
Gezien dit een pilot betreft hebben we ons ook te conformeren aan een data registratie. Dit gebeurt in
een online database.
Omdat wij ons goed beseffen dat het aanleveren van de benodigde data meer werk met zich
meebrengt voor huisartsenpraktijken kennen wij een tegemoetkoming van €50,- per deelnemende
patiënt toe aan de betreffende huisartsenpraktijk.
Brede werkgroep
Uitnodiging voor een brede werkgroep bijeenkomst volgt spoedig. Goed nieuws is dat we vacatie
gelden kunnen toekennen aan de deelnemers aan de bijeenkomsten.
Voortgang en acties
De start met implementatie van het transmuraal zorgpad staat gepland voor januari 2016.
Wat betekent dit voor de praktijken? De eerste patiënten in deze pilot die terugverwezen worden
naar de eerstelijn zullen vanaf februari overgedragen worden. Zoals gezegd zal dan contact met
betreffende praktijken opgenomen worden. Deze maand ontvangen de huisartsen rond het MC
Slotervaart een informatiebrief met daarin uitgewerkt wat van hen wordt verwacht. Het zal per
huisartsenpraktijk gemiddeld om 1 a 2 patiënten op jaarbasis gaan.
Tot zover deze nieuwsflits. Mocht u door alle informatie geprikkeld zijn om een bijdrage te leveren aan
de totstandkoming van dit zorgpad dan kunt u dit kenbaar maken bij de projectleider.
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