
   
                  
Verslag vergadering Regionale werkgroep COPD-Astma Transmuraal Platform, OLVG-West 
24 oktober 2017 
 
Aanwezig:   Barbara van Maanen (ROHA), Ralph Umans (Mercatorapotheek), Henny Franchimont (ROHA 

en SAG, diëtiste), Annemiek Overmars (LoRNA), Bob van den Berg (OLVG West), Anja van der 
Post (huisartsengroep/ FTO Westerpark, SAG), Ietje van Dongen (SAG Staatsliedenbuurt), 
Marloes Mattheijer (SIGRA, verslag) 

Afwezig:      Lili van Rhijn (Coöperatie de Baarsjes), Ellen Kristel (Cordaan Thuiszorg). 
 
1.  Opening 

Lili en Ellen hebben zich afgemeld. Barbara zit de vergadering voor. 
 

Acties: 
 

2.  Mededelingen 
ROHA heeft van de zorgverzekeraar een contract gekregen voor ketenzorg Astma. Hierin 
staan geen afspraken over substitutie. De ketenzorg gaat over patiënten ouder dan 16 jaar 
met chronische Astma. ROHA gaat starten met de huisartspraktijken die al COPD én Astma 
doen; daarna volgen andere praktijken. De SAG heeft nog niet een dergelijk contract. 
 
De scholing op 12 oktober is goed bezocht. Het plenaire gedeelte met de Kahoot liep goed. 
Dat geldt ook voor de workshops Exacerbatiemanagement en Dubbeldiagnose. Voor de 
workshops e-Health en Astma bij kinderen was minder animo. Dat was verrassend, omdat 
dit interessante onderwerpen zijn. Er waren veel POH-ers bij de scholing. Mogelijk kiezen 
die in eerste instantie voor workshops als Exacerbatiemanagement en Dubbeldiagnose, 
omdat ze daar vaker mee te maken hebben. Het doel is om volgend jaar weer een scholing 
te organiseren. 
 
De werkgroep heeft kennis genomen van de verslagen van de Stedelijke werkgroep (7 juni 
2017) en van het Algemeen Bestuur TPA (27 juni 2017).  
 

 

3.  Verslag vorige vergadering 
Verslag van 11 april 2017 wordt vastgesteld. 
 

N.a.v. actiepunten uit vergadering 11 april 2017: Wie 

Herstart werkgroep OLVG-Oost 

Barbara en Marloes zijn hiermee bezig. 

Gedaan 

Overleggen met LAN over financiering longrevalidatie bij astma 

Annemiek heeft dit nagevraagd bij Alex van het Hul. Er wordt niet op korte 

termijn geld voor vrij gemaakt.  

Gedaan 

Nagaan hoe in ZorgDomein: longfunctietest/ consult bij OLVG-West 

Bob zegt dat de opties zijn: 

- Longfunctietest, of 

- Longfunctietest met eenmalig consult. 

Hij zal aan Lili vragen of deze opties goed in ZorgDomein staan. 

Lili en Bob 

Uitzoeken accreditatie scholing POH-ers 

Dit blijkt lastig te regelen, zegt Barbara. 

Gedaan 

Monitoren opkomst van patiënten en hoe dit verbeteren Volgende 
keer? 

Nagaan hoe meer bekendheid geven aan LoRNA bij artsen en patiënten Annemiek 
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Thea Barendse heeft tijdens de scholing op 12 oktober verteld over LoRNA. 

Annemiek zegt dat LoRNA nog niet is aangesloten op Zorgdomein. LoRNA werkt 

wel met Zorgmail, maar lastig voor de huisarts is dat Zorgmail zich niet opent in 

HIS. Het zou goed zijn als LoRNA zich aansluit bij ZorgDomein. Dan wordt 

LoRNA, met omschrijving over wat LoRNA doet, in ZorgDomein zichtbaar voor 

huisartsen en longartsen. 

Met longverpleegkundigen bespreken hoe verwijzing naar diëtist 

Niet gedaan, volgende keer nogmaals bespreken. 

Henny 

Collega’s informeren over ‘extra invulveld’ voor wensen t.a.v. device of instructie  

ROHA heeft huisartsen geïnformeerd via haar nieuwsbrief. 

Ietje zegt dat zorgverzekeraars Menzis en VGZ preferentie hebben voor 

bepaalde devices en medicatie. Volgens Ralph zal voor een nieuwe patiënt 

gekozen worden voor de devices/medicatie die de verzekeraar standaard 

vergoed. Voor patiënten die al eerder een device/medicijn voorgeschreven 

hebben gekregen, mag de apotheker dit middel weer geven. In het invulveld 

kan hiervoor een verzoek worden ingevuld door de huisarts. Ook kan ingevuld 

worden ‘medische indicatie’.  

Barbara zegt dat in Osdorp huisartsen en apothekers de afspraak hebben om 

even met elkaar te bellen over de medicatie voor de patiënt. Ideaal zou zijn een 

Amsterdams Formularium. Dit is mede afhankelijk van overeenstemming tussen 

de longartsen. 

Allen 

Aandacht voor instructie over de medicatie-toediening aan patiënten 

Zier hierboven. 

Gedaan 

Aan de longartsen vertellen over speciale COPD-revalidatie van De Die 

Volgende keer bespreken al Ellen bij de vergadering is. 

Ellen 

Overzicht van de secure e-mailadressen van de werkgroepleden Gedaan 
 

   
4.  Transmurale afspraken COPD en Astma (Stedelijk Protocol) 

Anja zegt dat de transmurale afspraken goed verlopen. Een verwezen patiënt wordt snel 
opgeroepen door OLVG-West. En de huisarts krijgt deze snel weer terug. Bob zegt ook dat 
dit goed verloopt. OLVG-West heeft veel patiënten in zorg, de poli is druk. 
Barbara is voor alle individuele COPD-patiënten in haar praktijk aan het nazoeken of deze 
nog in zorg zijn bij het ziekenhuis of niet. Dat is niet van alle patiënten duidelijk. (NB: de 
huisarts krijgt een boete van de zorgverzekeraar als deze de patiënt oproept, of in de 
keten stopt, terwijl deze nog in zorg is bij het ziekenhuis). En als een patiënt maar één keer 
per jaar naar een longarts gaat, dan stelt die longarts niet altijd een brief op naar de 
huisarts. Dus de huisarts weet dan niet of de patiënt terug kan komen naar de eerste lijn. 
OLVG-West stelt wel meestal een duidelijke terugverwijsbrief op van haar patiënten. 
Anja zegt dat in haar praktijk alle COPD- patiënten ieder jaar een brief krijgen. Daarin 
wordt hen gevraagd of zij nog een het ziekenhuis in zorg zijn of dat zij terug kunnen naar 
de eerste lijn. 
 
Verwijzingen: 
Verwijzingen via ZorgDomein gaan goed, deze komen meteen in het EPD van OLVG-West. 
In de verwijzing staat echter medicatie niet altijd duidelijk weergegeven. Onhandig in 
ZorgDomein is dat de longfunctietest er niet in kan, deze moet apart gefaxt worden. 
Een nieuwe longarts van OLVG-West is niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden 
voor diëtiek en fysiotherapie. Bob zal dit meenemen in de overdracht naar nieuwe 
longartsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bob 
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Spirometrie: 
De pilot van ROHA met spirometrie (buiten de keten) op de Spuistraat loopt nog niet goed. 
Er is nog te weinig animo. Redenen kunnen zijn dat er maar een paar praktijken zijn die 
hieraan meedoen. Deze praktijken hebben nog niet veel patiënten die spirometrie nodig 
hebben. 
 
NHG-standaard: 
Mogelijk komt er eind 2017 een nieuwe NHG-standaard. 
 

 
 
 
 
 

5.  Rondje langs de disciplines 
Anja zit in de Stuurgroep COPD-Astma van de SAG. Deze heeft een Stappenplan opgesteld 
voor POH-ers voor hun longspreekuur. Voor de SAG-praktijken is dit Stappenplan 
opgenomen op het protoculair scherm van Omni-HIS. Bijgevoegd is het Stappenplan ter 
informatie.  
 
Barbara vertelt dat de ROHA-artsen met KIS werken. In KIS is het mogelijk om consultatie 
van de longarts te vragen. Ietje vertelt dat huisartsen van SAG bellen met de longarts voor 
een consultatievraag. 
 
Ralph zegt dat bij het switchen naar een ander product (medicijn of device) het oude 
product niet uit het systeem wordt gehaald door de huisarts/POH-er. Dus er zitten 
onnodige dubbelingen in het systeem. Ralph vraagt huisartsen en POH-ers om hier goed 
op te letten en dit goed door te geven aan de apotheek. Patiënten weten vaak zelf niet 
welk medicijn of device de juiste is; zij kunnen dit zelf niet uitleggen in de apotheek. 
 
Ralph zegt dat de verzekeraars nog niet hebben gemeld welke producten in 2018 vergoed 
gaan worden. 
 

 
Stappenplan 
POH-ers SAG 
(bijgevoegd) 

6.  Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 
 

 
 

7.  Volgende vergadering 
Dinsdag 24 april 2018 , 17.00-18.30 uur.  
Locatie: OLVG-West. 
 

 
 

 

Actiepunten: Wie 

Nagaan hoe in Zorgdomein: longfunctietest/ consult met longfunctietest bij OLVG-West Lili en Bob 

Monitoren opkomst van patiënten en hoe dit verbeteren Allen 

Aansluiting LoRNA bij ZorgDomein Annemiek 

Met longverpleegkundigen bespreken hoe verwijzing naar diëtist Henny 

Aan de longartsen vertellen over speciale COPD-revalidatie van De Die Ellen 

Nieuwe longartsen informeren over mogelijkheden voor doorverwijzing diëtiek/fysiotherapie Bob 

 


