
Notulen werkgroep COPD maandag 18 december 2017 van 17:15-18:45u 
Locatie: Medisch Centrum Gelderlandplein 
Aanwezig: Walter, Paula, Thera, Renate, Beijtje,  Rita, Wim, Eliza (notulist) 
Afwezig: Marieke, Anco 
 
1. Mededelingen 

 Barend gaat met pensioen bij VU huisartsenopleiding, maar blijft in 2018 nog werkzaam 
voor de CAHAG. Hij is bereid om in 2018 bij CHAGZ nog wel de Caspir scholingen te 
geven. 

 Rita heeft meerdere malen geprobeerd om Emma van der Laan te bereiken, maar dit is 
helaas niet gelukt. Ze heeft via de praktijk doorgekregen dat ze niet wil deelnemen aan 
de COPD werkgroep. Walter zal Koos benaderen of Emma of en andere  huisarts uit zijn 
praktijk zich alsnog bij de werkgroep COPD wil voegen.  

 De stedelijke werkgroep is op het moment  “slapend” , er is ooit nog een bijeenkomst/ 
geweest ivm een stedelijke scholing,  maar daar is Walter niet bij aanwezig geweest en 
CHAGZ heeft deze scholing niet gevolgd. Verder heeft Walter niets meer gehoord. Rita 
zal op de website van de TPA/  Sigra kijken of er iets staat over de stedelijke werkgroep 
of andere vervolgafspraken. 

 
2. Verslag 26-09-2017 

 Geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Voortgang en verslag achterpunten 

 Actiepunt Wie Voortgang: 

1 Overleg met andere werkgroep, zelfmanagement 
opzetten voor CHAGZ, werkgroepen. 

Wim Wordt 
meegenomen in 
van “ZZ” naar 
“GG”.16-1-2018 

2 Opzetten keten astma: hoeveel astmapatiënten, 
zorgverzekeraar, hoeveel uren POH, bekostiging, scholing 

 Wordt deze 
vergadering 
besproken. 

3 Verstrekken andere devices door apotheek: overleg met 
POH over verloop 

Rita  

4 Voortgang POH 5 minuteninfo Rita 21-12-2018 

5 Stedelijke scholing/ stedelijke werkgroep COPD Walter De werkgroep is 
momenteel 
“slapend”. 

6 Update van het werkplan werkgroep COPD 2017. Walter Wordt deze 
vergadering 
besproken. 

 
 

Thera en Renate zijn alle POH’s afgegaan om kennis te maken en informatie te verstrekken. 
Dit heeft wel voor verbetering gezorgd, maar voornamelijk alleen in de buurt van Thera en 
Renate. Het langsgaan heeft erg veel tijd gekost, dus Thera en Renate zullen aankomend jaar 
gaan bellen. Praktijken geven soms aan dat Renate of Thera te ver zitten, maar het idee was 
ook dat zij de diëtisten en fysiotherapeuten vertegenwoordigden en de praktijken naar een 
COPD diëtist of LORNA FT in de buurt  gaan verwijzen die is aangesloten bij CHAGZ. 
 
 
 



4. Werkplan 2018: 

 Rita heeft een concept werkplan opgesteld. De aanvullingen vanuit de vergadering zal 
Rita verwerken en de definitieve werkplan zo spoedig mogelijk naar Walter en Wim 
mailen. 

 Het werkplan wordt als bijlage toegevoegd aan de notulen. 
 
4. Evaluatie werkplan 2017:   …………. 

 
5. Onderwerpen en sprekers nascholing COPD van 26-04-2018 

 Tijdens de jaarscholing COPD wordt de Redux, de ziektelastmeter en het Nivelrapport 
over afbouwen van ICS besproken. Dit is best veel om te behandelen in de beschikbare 
2,5 uur. Als hier Astma aan wordt toegevoegd wordt het wel heel krap. 

 Er kan eventueel voor worden gekozen om tijdens de GEZmiddag in april of in maart 
2018 Astma te behandelen en in april/oktober een COPD scholing te geven. Hoewel het 
wellicht wel past in de GEZmiddag van april. Dit moet besproken worden met Barend en 
Anco. Walter, Paula en Rita zullen dit met hen overleggen.  

 
 

6. Astma keten onder de paraplu van de COPD keten: 

 Alle praktijken zijn benaderd, een aantal praktijken hebben gezegd niet mee te willen 
doen en drie praktijken hebben nog niet gereageerd, er doen 12 praktijken mee, 9 
praktijken hebben zich afgemeld, 3 praktijken hebben geen reactie gegeven. 

 Er is een document van InEen over de inclusiecriteria en de vereiste indicatoren. Bij het 
stedelijk protocol is er nog een extra inclusiecriteria: ook de astmapatiënten die geen ICS 
gebruiken maar wel roken moet geïncludeerd worden. De vraag is aan welk protocol  
CHAGZ zich gaat houden.  De afspraak is om de InEen inclusiecriteria aan te houden. 
Daarna kan het stedelijk protocol gebruikt worden als handleiding voor een juiste 
implementatie van de astmapatiënten. 

 Voor mensen met Astma kan een verwijzing naar diëtist of FT zeker zinvol zijn. Het is  
nog niet duidelijk of een verwijzing naar de ketenpartner in de ketenvergoeding is 
opgenomen. Rita gaat navraag doen bij Calculus of er bij andere zorggroepen declaraties 
voor diëtisten binnen komen.  

 De lijsten met Astma patiënten zullen op 1 januari 2018 waarschijnlijk nog niet compleet 
zijn. Veel praktijken hebben deze gegevens namelijk niet op orde in hun HIS. Het is 
voornamelijk belangrijk dat het hoofdbehandelaarschap goed is vastgelegd. Rita heeft 
aan de deelnemende praktijken de inclusiecriteria doorgegeven en gevraagd om de 
selectie die daar uitkomt te controleren op hoofdbehandelaar( vóór de volgende 
extractie). Dan kan Calculus begin 2018 overzichtslijsten aanleveren aan de 
deelnemende praktijken. 

 Onderwerpen voor de scholing( 2 uur) kunnen zijn: 
o Welke criteria zijn er om tot een juiste indicatie te komen? 
o Verschil tussen astma en COPD. Dubbeldiagnose ( ACOS) 
o Verschillende soorten astma.  

 
7. Evaluatie Caspir scholing 

De vergadering wil graag door met de casuïstiekbespreking/ Caspir in 2018, de 
evaluaties waren goed.  
 

8. Voortgang POH5minuten: 
Rita heeft over 2 dagen een belafspraak met Dan Coene, directeur stichting 5 
september, over aantal  praktijken die  COPD-patiënten hebben aangemeld. (Bij het 



verwerken van de  notulen is bekend geworden dat er weinig praktijken/POH’s en 
weinig patiënten gebruik hebben gemaakt van POH5 minuten. In 2018 zal Dan Coene 
tips bespreken met Sandra en Rita, om meer praktijken/ POH’s aan te zetten om 
patiënten aan te melden voor dit platform.) 
 

9. W.v.t.t.k. 

 Ziektelastmeter is bijna klaar in Calculus.  

 In de nieuwsbrief opnemen dat de verwijzingen naar ketenpartners alleen via Calculus  
plaats vinden en dat het Gold stadium wordt ingevuld in de verwijzing. 

 
10. To-do-list 

 Actiepunt Wie Wanneer 

1 Kijken naar het vervolg van de stedelijke werkgroep of 
eventuele andere vervolgafspraken.  

Rita zsm 

2 Overleggen met Barend en Anco over inhoud scholingen 
astma en COPD. 

Rita, Paula, 
Walter 

zsm 

3 Werkplan definitief maken voor 2018. Rita zal het 
concept 
aanvullen. 

Zsm 

4. Nazoeken of een verwijzing naar de diëtist in de 
ketenvergoeding astma is opgenomen( Calculus, NHG, 
ZK) 

Rita  

 
11. Volgend overleg 

 Donderdag 15 maart 2018 van 17:15-18:45, locatie MCG. 
 
 


