
- Notulen werkgroep COPD dinsdag 9 oktober van 17:15-19:00, 2018 
- Locatie: Medisch Centrum Gelderlandplein 
- Aanwezig: Hetty Veldman ( Cordaan),Robert-Jan Slager( Cordaan) Irene van der 

Weerdt,  Walter, Wim, Marieke, Beijtje, Thera, Renate, Rita, Eliza (notulist). 
- Afwezig door niet functionerende bel: Anco Boonstra 
-  

1. Mededelingen 

 Het protocol consultatie is aangepast en zal op de website komen te staan. In het 
protocol staan de contactgegevens van Anco, maar dit is waarschijnlijk niet de bedoeling 
als het document openbaar wordt. Rita zal dit aan Anco vragen. Actie Rita 
-  

2. Terugkoppeling nav notulen werkgroep overleg 14 juni 2018 

 Er staat in de notulen dat Beijtje niet aanwezig was, maar ze was er wel. 

 Henk-Jan Flinterman is begonnen bij huisartsenpraktijk Medisch Centrum 
Gelderlandplein. Hij wil eerst even landen, maar is geïnteresseerd om aan te sluiten bij 
de werkgroep. Rita zal hem uitnodigen voor het volgende werkgroep overleg. Actie Rita 

 De Caspir module 1 t/m 5 kost voor huisartsen € 400 en €300,- voor POH’s.  De prijs van 
de 6e module verschilt erg per aanbieder. Walter vraagt of er ook budget beschikbaar is 
vanuit CHAGZ voor het volgen van module 1 t/m 5 van de Caspir. De personen die die nu 
module 1 t/m 5 volgen mogen de cursus declareren bij de CHAGZ. In de toekomst mag 
dit ook, onder voorbehoud van de financiering van de zorgprogramma’s. actie Rita/Wim 

 In maart is er een overleg van de stedelijke werkgroep Astma / COPD. De stedelijke 
werkgroep wil begin mei een stedelijke cursus geve,n zoals twee of drie jaar geleden ook 
is gedaan. Destijds heeft de CHAGZ zich hierbij aangesloten, maar dat werd niet positief 
ervaren. Wellicht kunnen we het format van de stedelijke scholing gebruiken en de 
scholing regionaal houden.                                                                                   Actie Walter. 
-  
-  

3. Agendapunten: 
a.  Irene van der Weerdt is huisarts in Aalsmeer, en is daarnaast kaderarts 

Astma/COPD. Beijtje heeft haar benaderd omdat onze kaderarts Barend van Duin 
met pensioen gaat. Irene doet met name werkzaamheden voor Amstelland zorg, 
waar ze vragen beantwoordt die vanuit de huisartspraktijken komen, ze participeert 
in het bestuur,  geeft Caspir cursussen en ze verzorgt andere cursussen op aanvraag. 

              Voor CHAGZ is ze ook bereid om cursussen, module 6 Caspir te verzorgen.  
Graag woont ze de werkgroep bijeenkomsten bij, zodat ze betrokken wordt bij het 
maken van beleid, vergelijkbaar  met de internist bij de werkgroep DM. 

       Als er nu vragen komen van huisartsen of POH’s dan komen deze bij Rita.  Als Rita de 
casus niet kan  beantwoorden, vraagt ze de kaderarts of longarts of 
longfunctieanalist om verder advies. 
Het zou fijn zijn als Irene de Caspir en de jaarscholing astma/COPD kan verzorgen. 
 

 b. Robert-Jan en Hetty zijn longverpleegkundigen bij Cordaan. Ze werken binnen het 
gebied van de CHAGZ. Vandaag komen ze verduidelijken welke taken zij uitvoeren m.b.t. 
longpatiënten. Zij werken vooral op aanvraag vanuit de tweede lijn, maar begeven zich 
ook vaak in de zorg geleverd door de eerste lijn. 
-        ᴑ      Samen met de andere longverpleegkundigen van Cordaan in Amsterdam      
-                            doen ze nu een project e-Health ism de ziekenhuizen.  

o Ze worden vaak gevraagd door ziekenhuizen om op huisbezoek te gaan voor 
palliatieve zorg. Zij volgen hierin het LAN zorgpad COPD. Het lijkt hen 
belangrijk om goed samen te werken met huisartsen en een netwerk te 



vormen van huisarts- longverpleegkundigen- POH. De zorg wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering 

o De longverpleegkundigen kunnen voor de eerste lijn worden ingezet voor: 
palliatieve zorg, zuurstof, en ogen achter de deur, moeilijk instelbaar astma/ 
COPD. Inschakelen kan ook als er al een andere thuiszorgorganisatie aan huis 
komt voor bijvoorbeeld persoonlijke zorg.  

o De longverpleegkundigen kunnen worden bereikt via het algemene nummer 
van Cordaan of longverpleging@cordaan.nl. Deze informatie mag worden 
gedeeld op de CHAGZ website. Ook zal Hetty een stukje aanleveren waarin 
staat wanneer er contact kan worden opgenomen met de 
longverpleegkundigen.  

o De longverpleegkundigen rapporteren terug via zorgmail als dit kan.  
o Hettie gaat een kort stukje schrijven voor de website, wanneer praktijken heb 

kunnen benaderen.                                                      Actie : Hettie 
 

- c. Kalibratie / ijkspuit: advies van CAHAG 
Vorig jaar heeft de CAHAG het advies gegeven om niet meer de biologische ijking te 
gebruiken, maar voor iedere afname van een longfunctie ook bij de Carefushion 
spirometer dagelijks te ijken. De aanschafprijs van de ijkspuit is echter behoorlijk 
hoog, het kost namelijk €400,- ; na aanschaf dient deze ook jaarlijks voor 
fabriekscontrole opgestuurd te worden. 
Irene geeft aan dat er een enorme discussie gaande is onder kaderartsen. Irene zelf 
laat haar spirometer gewoon één keer per jaar controleren door de fabrikant.  

- Besluit: voorlopig geen advies voor verplichte aanschaf, wel jaarlijkse controle bij 
fabrikant . Ook controle bij incidenten.              Actie: Rita in nieuwsbrief 
 

d. Pilot ICS reductietool 

 De pilot ICS reductietool is in West-Friesland uitgezet. Na de pilotfase komt er een 
schema uit om het ICS af te bouwen bij COPD patiënten.  

 Irene denkt dat de focus moet liggen op het niet starten met ICS, omdat dit makkelijker 
is dan afbouwen.  

 Het afbouwen van ICS is wellicht een leuk thema om een scholing over te geven.  
 

e. Ziektelastmeter 

 Vanuit Calculus kan de ziektelastmeter opgestart worden. Dit moet wel aangevinkt 
worden in het hernieuwde contract met Calculus.  Zodra de ziektelastmeter in gebruik 
genomen kan worden, is het goed om de POH’s hierin bij te scholen.  Actie Wim 

 
f. Nieuwe website CHAGZ 

 De website van CHAGZ is vernieuwd. Een inlog is niet meer vereist. Hij is echter nog niet 
helemaal af, de coördinatoren zijn nog hard bezig om diverse documenten aan te 
leveren en te controleren of alles nog up to date is. Als de website af is kunnen de 
werkgroepleden de informatie  doorlezen en op- of aanmerkingen geven. Actie Rita 

 
g. Werkplan 2019 

 Het werkplan 2019 moet volgende vergadering worden besproken. In januari 2019 
bespreekt de voorzitter het werkplan in een bijeenkomst met het bestuur. 

 
h. Datum jaarscholing 2019 

mailto:longverpleging@cordaan.nl


 Dinsdag 29 oktober 2019 zal de werkgroep astma/ COPD de jaarscholing organiseren. 
Scholingsonderwerpen: herhalen REDUX, Nivel rapport 2016 icm voorschrijven ICS, 
introductie ziektelastmeter. 

 De data voor casuïstiekbespreking astma/ COPD in combinatie met module 6 Caspir 
worden begin 2019 vastgesteld in overleg met de kaderarts en longarts. Actie 
coördinator. 

 
i. Nieuwe datum werkgroep overleg 

 Donderdag 6 december van 17:15-19:00, lunchruimte MCG, A. J. Ernststraat 599, 2de 
etage 

 
j. W.v.t.t.k. 

 Renate vraagt zich af of er een budget is om het HBO certificaat astma/COPD voor 
diëtisten te bekostigen. Wim denkt dat dit er niet is, maar gaat er nog even naar kijken.  

 Thera meld dat de vergoeding voor de fysiotherapeutische behandelingen gaat 
veranderen per 1-1-2019. Vanaf het eerste consult is er een vergoeding, in eerste 
instantie vergoed vanuit de basisverzekering. Er geld dus wel vanaf de eerste 
behandeling een vergoeding uit het eigen risico. Waarschijnlijk voor Gold 1/A worden 5 
behandelingen, voor Gold 2/ B worden 32 behandelingen en voor  Gold 3 en 4/ C en D 
worden 70 behandelingen vergoed. 
 
 
E. Rikkelman, R. van Groningen, 8-11-2018 

 
 


