
   
                  
Verslag vergadering Regionale werkgroep Astma-COPD Transmuraal Platform, MC Slotervaart 
1 februari 2018 
 
Aanwezig:  

Naam Organisatie Discipline 

Wanja Bischot MC Slotervaart Fysiotherapeut 

Barbara van Maanen ROHA Huisarts, kaderarts Astma/COPD 

Ellen Kristel Cordaan Thuiszorg Longverpleegkundige 

Klaas Bolt MC Slotervaart Longarts 

Bart Wittgen MC Slotervaart Longarts 

Frank Elshof Apotheek Nieuw-Sloten Apotheker 

Carin Flendrig Apotheek Parkrand Apotheker 

Esther Beemsterboer MC Slotervaart Coörd. Longverpleegkundige Zorgpad COPD 

Linda Brandjes MC Slotervaart Verpleegkundig Specialist Longafdeling 

Thea Barendse GZC Osdorp Fysiotherapeut 

Annelies Steensma SAG Huisarts, GZC Vlaanderen 

Mirjam Alderden Huisartsen Badhoevedorp Huisarts 

Evelien Maarssen ROHA Coördinerend Praktijkondersteuner COPD 

Marloes Mattheijer SIGRA Beleidsmedewerker, TPA-thema’s COPD en DM 

 
Afwezig: 

Naam Organisatie Discipline 

Mieke Schoenmakers De Zoete Appel Diëtist 

Monika Kiebert Cordaan Specialist ouderengeneeskunde 

Ruth Mies MC Slotervaart Longarts 

Fatima Acherrat ROHA Praktijkondersteuner, Huisartspraktijk de Zeeuw 

Anneke van Beek SAG Praktijkondersteuner, GZC Vlaanderen 

 
 
1.  Opening 

Wanja opent de vergadering.  
Nieuw bij deze werkgroep is Mirjam Alderden van Huisartsen Badhoevedorp. 
Linda Brandjes is terug bij MC Slotervaart en sluit ook aan bij deze werkgroep. 
Evelien Maarsen, coördinerend Praktijkondersteuner CVRM en COPD bij ROHA, sluit 
ook graag aan bij de werkgroep. 
Marloes heeft van Emma de Zeeuw vernomen dat zij stopt met deelname aan de 
werkgroep. 
 

 

2.  Verslag vorige vergadering 
Verslag van 14 september 2017 wordt vastgesteld.  
N.a.v. het verslag komt aan de orde: 
- Apothekers willen op het recept de diagnostiek inzien: COPD of Astma. Barbara zegt 
dat dat via het KIS niet kan. De huisarts zou bij het aanmaken van het recept de ICPC-
code kunnen aanklikken. De Stedelijke Werkgroep kan nadenken over of en hoe dit 
opgenomen kan worden in het protocol. 
-Ellen gaat bij Monika Kiebert na of Hof van Sloten binnenkort gaat starten met 
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fysiotherapie voor longpatiënten. Ellen geeft dit door aan de werkgroep. 
 

Ellen 
 

3.  Mededelingen 
De werkgroep neemt het verslag van de vergadering (8 dec. 2017) van het algemeen 
bestuur/ stuurgroep van Transmuraal Platform voor kennisgeving aan. Dat geldt ook 
voor het jaarplan 2018 van het platform. 
 

 

4.  Transmurale afspraken COPD en Astma (Stedelijk Protocol) 
In 2018 komt er geen nieuwe NHG-standaard voor COPD en Astma. Mogelijk komt er 
wel een addendum op de huidige standaard. Dan kan het protocol daarop aangepast 
worden. 
 
Standaard verwijsbrief en terugverwijsbrief 
Barbara pakt dit na medio februari weer op. Ze overlegt met longartsen en HKA en 
stelt een concept op. Mogelijk is er een NHG-richtlijn die bruikbaar is. 
 
Jaarlijkse terugkoppeling longarts aan huisarts 
Voor ROHA-praktijken zit Astma nu ook in de keten. 25 praktijken zijn hier mee 
gestart. 
Barbara heeft zo’n 200 patiënten van haar eigen huisartsenpraktijk nagelopen. Veel 
patiënten zijn nog in zorg bij het MC Slotervaart die mogelijk wel terug kunnen naar de 
huisarts. Vaak weet de huisarts niet waar de patiënt is gebleven. Huisartsen willen 
graag ieder jaar door de specialist op de hoogte worden gesteld over hoe de zorg 
verloopt voor de patiënt, ook als deze patiënt (nog) niet terug kan naar de eerste lijn. 
Bart zegt dat het MC Slotervaart dit nog niet altijd doet, terwijl dat eigenlijk wel zou 
moeten. Hij legt uit dat de specialist deze jaarlijkse brief per patiënt zelf moet 
opstellen; dit kost totaal veel tijd. Bart wil proberen om toch deze brieven te maken 
(dan eventueel met een eenvoudige lay-out). Barbara kan Bart de lijst sturen met 
patiënten waarover zij een terugkoppeling wilt (veilige verzending via Siilo-app). 
Barbara vraagt of MC Slotervaart patiënten blijft oproepen als deze niet meer komen 
opdagen. Dat doet het ziekenhuis wel als de ziekte van de patiënt ernstig is, zegt Bart. 
Bart vraagt de huisartsen om ook in de verwijsbrief voldoende informatie over de 
patiënt weer te geven, zodat de longarts deze informatie niet zelf nog hoeft op te 
vragen. 
Annelies zegt dat bij acute opname de informatieverstrekking over en weer wel goed 
verloopt. 
 
Huisartsen inloggen op systeem MC Slotervaart 
Sinds de invoering van HIS kan de huisarts niet goed meer inloggen op het systeem 
van MC Slotervaart. Bart gaat intern bij het ziekenhuis na of de inlog weer mogelijk 
gemaakt kan worden. Huisartsen zien graag in ieder geval de getallen van de 
medische onderzoeken van de patiënt en graag de longcurve van de patiënt 
(eventueel ook foto’s). 
 
Spirometrie bij MC Slotervaart op verzoek van de huisarts 
Barbara, Linda en Esther bespreken dit binnenkort. Barbara zal dan ook Annelies 
informeren. 
SAG-huisartsen sturen wel eens patiënten door naar MC Slotervaart voor spirometrie-
beoordeling. Annelies vraagt zich af wat hiervan de kosten zijn voor de patiënt. Dit is 
niet bekend bij de aanwezigen. 
Bart meldt dat per maart een nieuwe longfunctie-analist bij het ziekenhuis komt. Ook 
histamine-provocatie-test wordt soms meegenomen in de beoordeling om te bepalen 
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of sprake is van Astma. 
Bart stel voor dat Annelies haar vragen aan hem mailt. Dan zal Bart dit navragen 
binnen het ziekenhuis. 
 
Scholingen  
Scholing door IMIS wordt in 2018 waarschijnlijk twee keer gegeven. De data komen op 
de website van ELAA te staan. 
In MC Slotervaart is op 15 maart 2018 een training door Chiesi. 
En MC Slotervaart biedt drie keer per jaar gratis trainingen aan voor VVT. Ellen geeft 
deze trainingen. 
Barbara vraagt of het wenselijk is dat de transmurale scholing voor meerdere 
disciplines zal zijn, bijvoorbeeld ook voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten. En er 
kan weer eens bekeken worden of de scholingen op meer (ziekenhuis-)regionaal 
niveau georganiseerd kunnen worden. In het verleden is dit geprobeerd, maar er was 
toen niet voldoende animo per regio. 
 
Zorgpad COPD 
MC Slotervaart is de pilot nog aan het evalueren, maar al besloten door te gaan met 
het zorgpad. In het zorgpad wordt de patiënt, na terugverwijzing naar de eerste lijn, 
binnen zes weken door een longverpleegkundige van Cordaan (Ellen) gezien. Ellen kijkt 
wat de patiënt nodig heeft om in de eerste lijn te blijven. Wel is duidelijk dat sommige 
patiënten niet naar de eerste lijn willen, die willen in zorg blijven bij de longarts. Er kan 
nog beter aan de patiënt uitgelegd worden wat de eerste lijn kan, zo zegt Evelien. De 
POH-er kan meer betrokken worden. Barbara vertelt dat ROHA en SAG uitzoeken wat 
mogelijk is om 1,5 lijnse zorg op te gaan zetten. 
Ellen meldt nog dat MC Slotervaart wil gaan starten met een telefonisch spreekuur 
voor patiënten. 
Annelies vraagt of het zo zou moeten zijn dat de patiënt in eerste instantie de 
hoofdbehandelaar belt als er een (acute) vraag is. De werkgroep bespreekt dat dit in 
principe wel de afspraak zou moeten zijn. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen hier 
afspraken over maken t.b.v. het Stedelijk Protocol. Dit kan de Stedelijke Werkgroep 
bespreken. 
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5.  Rondje langs de disciplines 
Thea verwijst naar een artikel in The Lancet over een onderzoek met Astma-patiënten. 
Behandeling met medicatie én ademhalingstraining blijkt het beste voor deze 
patiënten. Huisartsen zijn hier niet altijd van op de hoogte. Als een patiënt naar 
fysiotherapie komt, dan is dat meestal op initiatief van de patiënt zelf. 
Esther vertelt dat IMIS een App heeft ontwikkeld over inhalators. Zie website: 
www.inhalatorgebruik.nl en www.stichtingimis.nl en de link: www.inhalatie-
instructies.nl/download  
Carin zegt dat apothekers patiënten al vaak wijzen op een filmpje waarin instructie 
wordt gegeven over het gebruik van een inhalator. 
Bart meldt dat het MC Slotervaart op 2 februari uitslag krijgt van de visitatie. Het 
ziekenhuis heeft een aantal plannen. Het ziekenhuis wil verder gaan met het 
doorvoeren van e-health-toepassingen en daarin samenwerken met huisartsen. Ook 
willen Ruth en Bart nagaan hoeveel patiënten er zijn met ernstige Astma, voor wie 
mogelijk immunotherapie kan helpen (gebruik van prednison verminderen). Daarnaast 
kijkt Ruth wat mogelijkheden zijn voor een standaard-consult voor osteoporose indien 
de patiënt medicatie gebruikt die deze aandoening als bijwerking heeft (bijvoorbeeld 
Fosamax heeft bijwerking osteonecrose van de kaak). Barbara zegt dat hierover ook 
afspraken staan in het protocol. Mogelijk kan de Stedelijke Werkgroep hier nog naar 
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kijken. 
Bart meldt nog dat komende periode de longartsen van MC Slotervaart (Klaas, Bart en 
Ruth) met elkaar een taakverdeling gaan maken. 
Mirjam vertelt dat Huisartsen Badhoevedorp twee POH-ers heeft die zich bezig 
houden met COPD-Astma. De namen van deze POH-ers geeft Mirjam nog door aan 
Marloes. (Dit zijn: Annet Meijer en Rilana Kuldipsingh) 
Ellen heeft haar diploma gehaald voor longverpleging. En zij meldt dat ze binnenkort 
met twee nieuwe collega-longverpleegkundigen gaat samenwerken. 
Annelies vertelt dat de SAG plannen opstelt voor verbetering van de diagnostiek en 
begeleiding. Vooral Astma-patiënten moeten duidelijker in beeld komen bij de 
huisarts. Annelies wil graag nog overleggen met Barbara. Evelien biedt aan dat 
Annelies haar kan benaderen voor uitleg over de rol van de POH-er bij de 
begeleiding. 
Frank en Carin wijzen erop dat er nieuwe voorzetkamers van Vortex zijn. Het kan zijn 
dat patiënten zeggen dat deze voorzetkamer niet past. De apotheker kan dan aan de 
patiënt uitleggen hoe het werkt. De huisarts/longarts kan dit melden aan de patiënt. 
Bart en Frank maken een afspraak om nader met elkaar te overleggen.  
Evelien zegt dat ROHA een pilot doet in Caresharing met cBoards, waarbij de patiënt 
zelf z’n ziektelastmeting kan invullen als voorbereiding op de afspraak met 
huisarts/longarts. ROHA wordt hierin zelf geschoold. Meer informatie zie: 
https://www.rohamsterdam.nl/startbijeenkomst-cboards-14-februari/ en 
https://www.caresharing.com/cboards 
Thea gaat samen met de huisartsen en POH-ers van GZC De Vaart overleggen over de 
afstemming tussen fysiotherapeuten en huisarts/POH/longarts. 
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6.  Rondvraag 
Wanja meldt dat MC Slotervaart de disciplines fysiotherapie, logopedie en 
ergotherapie gaat outsourcen. Het ziekenhuis koopt deze disciplines dan alleen in voor 
klinische behandeling. Het is nog onduidelijk wanneer dit ingaat. Wanja weet hierdoor 
zelf ook niet of zij nog betrokken zal zijn bij deze werkgroep. 
 
Marloes vraagt of de App van Transmuraal Platform bij alle huisartsen in deze 
ziekenhuisregio bekend is. Barbara zegt dat niet alle huisartsen de app kennen/ 
gebruiken. Onder POH-ers wordt de App goed gebruikt. 
 

 
 

7.  Volgende vergadering 
Donderdag 27 september 2018, 9.00-10.30 uur (bij MC Slotervaart). 
 

 
 

Belangrijkste actiepunten 

Wat Wie 

Concept voor standaard verwijs-terugverwijsbrief opstellen. Longartsen en Barbara 

Barbara stuurt Bart lijst met patiënten over wie zij graag een terugkoppeling wilt. 

MC Slotervaart streeft naar jaarlijkse terugkoppeling aan huisarts. 

Bart en Barbara 

Bart gaat na of de inlog van MC Slotervaart weer open kan voor huisartsen. Bart 

Afspraak over huisarts klikt ICPC-code aan bij aanmaken recept -> Sted. Protocol Stedelijke Werkgroep 

Hoofdbehandelaar is eerste aanspreekpunt voor de patiënt? -> Sted. Protocol Stedelijke Werkgroep 

Osteoporose-consult bij medicatie met deze mog. bijwerking -> Sted. Protocol  Stedelijke Werkgroep 
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