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Inleiding
Het zorgprogramma voor Astma voorziet in de behoefte van Het Huisartsenteam om Astma te gaan behandelen
binnen de zorggroep. Het Astma zorgprogramma bij volwassenen is bedoeld voor personen van 16 jaar en
ouder. Voor begeleiding van eventuele Astma patiënten < 16 jaar is Margriet Zaagman, Astma/COPD consulent
ook uw aanspreekpunt. De keuzes ten aanzien van de diagnostiek en behandeling sluiten aan bij de NHGstandaard Astma (2015) en de nieuw ontwikkelde Zorgstandaard Astma 2012. Dit zorgprogramma voldoet aan
de laatste richtlijnen.
Astma
Astma ontstaat vooral op jonge leeftijd maar kan ook na het 50e levensjaar voor het eerst optreden. De incidentie
in de huisartsenpraktijk is bij volwassenen ongeveer 6 per 1.000 patiënen per jaar en daalt licht met de leeftijd.
De prevalentie is ongeveer 35 per 1.000 patiënten, dalend van ruim 35-40 bij jong volwassenen tot ruim 26 bij
75-plussers. Astma wordt in de huisartsenpraktijk bij volwassenen gemiddeld anderhalf maal vaker vastgesteld
bij mannen dan bij vrouwen. Over verschillen in prevalentie van Astma tussen de autochtone bevolking en de
verschillende allochtone groepen in Nederland is vooralsnog geen objectieve uitspraak te doen1.
Bij astma is er sprake van een chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen die samengaat met de neiging
van het luchtwegsysteem sneller en heftiger te reageren op luchtwegvernauwende prikkels. Er is sprake van
toegenomen luchtweggevoeligheid (bronchiale hyperreactiviteit). Dit resulteert bij patiënten in wisselend ernstige
klachten, zoals kortademigheid, benauwdheid, piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten. De
luchtwegvernauwing is variabel en veelal reversibel, hetzij spontaan, hetzij onder invloed van medicatie 2.
Astma is een heterogeen ziektebeeld. In de eerste lijn is allergisch astma de meest voorkomende uitingsvorm.
Andere uitingsvormen zijn bijvoorbeeld astma geïnduceerd door acetylsalicylzuur, arbeidsgerelateerd
astma en astma dat op de volwassen leeftijd ontstaat (late onsetasthma). Deze laatste vorm is vaak niet allergisch
en treedt vaker op na een doorgemaakte luchtweginfectie. Allergisch astma en allergische rinitis komen vaak in
combinatie voor. Bij beide aandoeningen spelen dezelfde pathofysiologische mechanismen een rol. Astma heeft
een complexe achtergrond. Behalve genetische factoren spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol bij het
ontwikkelen van astma, zoals sensibilisatie voor inhalatieallergenen en blootstelling aan niet-allergische prikkels
(bijvoorbeeld werkgerelateerd). Adequate behandeling van allergische rinitis is van belang voor het bereiken van
de behandeldoelen van astma.
Astma met persisterende bronchus obstructie vormt een aparte groep.
Bij patiënten ouder dan 40 jaar is het onderscheid tussen astma en COPD niet altijd goed mogelijk en kan er
bovendien sprake zijn van een dubbeldiagnose. Bij patiënten met astma kunnen op middelbare leeftijd, door
roken of door langer bestaande ontsteking , structurele veranderingen ontstaan, waardoor de
luchtwegvernauwing naast een reversibele ook een irreversibele component krijgt. Overigens is bij ernstig astma,
ook met een maximale behandeling , een irreversibele verandering van de luchtwegen soms niet te voorkomen.
Daarnaast kan sprake zijn van irreversibele verandering van de luchtwegen bij oudere patiënten met een
voorgeschiedenis van astma omdat inhalatiecorticosteroïden (ICS) voor 1970 nog niet beschikbaar waren.

1. NHG-standaard Astma bij Volwassenen, 2015 (concept)
2. Zorgstandaard Astma bij Volwassenen, LAN 2012
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Voor registratie van deze groep heeft de werkgroep gekozen voor het onderscheid : rokende astmaklanten met
blijvende obstructie ( R95 en R96) en Astma met blijvende obstructie en geen expositie gifitige gassen ( R96)
Doelstellingen Astma
De algemene doelstellingen van de controles bij Astma:


Beoordelen in hoeverre het streefdoel van de behandeling is bereikt.



Bijstellen van de behandeling, begeleiding en voorlichting indien nodig.



Het komen tot zelfmanagement bij de patiënt.

Specifieke doelstelingen voor de Astma patiënt zijn:


Het bereiken van geen of weinig klachten (max. 3x per week) bij normale dagelijkse activiteiten en
tijdens slapen.



De uitlokkende factoren zijn bekend en worden vermeden of zoveel mogelijk bestreden.



Vroegtijdige herkenning of tijdig behandelen van exacerbaties.



Het bereiken of behouden van een optimale en stabiele longfunctie.



Dit alles met zo weinig mogelijk medische interventies, dat wil zeggen medicatie in de laagst effectieve
dosering met de laagste toedieningsfrequentie en de minste bijwerkingen.



Normaal leeftijdsadequaat activiteitenniveau.



Overlijden door Astma voorkomen.

Bij een rokende Astmapatient blijft het belangrijkste onderdeel van de behandeling het bespreken en het
motiveren tot stoppen met roken omdat dit kan resulteren in een stabilisatie van de longfunctie (FEV1) op korte
termijn en een vertraging van de eventuele verdere achteruitgang van de FEV1 op langere termijn.
Contact met projectgroep
Dit zorgprogramma is met zorg samengesteld door de leden van de projectgroep Astma en COPD. Bij vragen of
opmerkingen over het programma kunt u onderstaande personen contacten.


Medisch manager, Cos Beukers, c.beukers@hethuisartsenteam.nl, beleidsmatige vragen



Kaderarts Astma en COPD i.o., Joost van der Moer, j.vandermoer@hethuisartsenteam.nl, medisch
inhoudelijke vragen



Astma en COPD consulent, Margriet Zaagman, m.zaagman@longloyaal.nl, zorginhoudelijke (kwaliteitsen coachings) vragen



Coördinator chronische zorgprogramma’s, Sylvia Hoogedeure, s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl,
organisatorische vragen
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Hoofdstuk 1

Registraties voor Astma zorgprogramma

In november 2012 is binnen zorggroep Het Huisartsenteam het officiële startsein gegeven voor implementatie
van het zorgprogramma Astma. Vanaf begin 2013 worden binnen de huisartspraktijken medewerkers hiervoor
opgeleid. Een van de doelen van dit programma is het leveren van gestandaardiseerde zorg. Naast het leveren
van zorg aan uw patiënt is het ook van belang inzichtelijk te maken welke zorg er is geleverd. Dit gebeurt met
behulp van prestatie-indicatoren. Om deze prestatie-indicatoren te meten worden gegevens uit uw HIS gebruikt.
Premezis ondersteunt de zorggroep hierbij en verwerkt de gegevens uit het HIS tot management informatie.
Ten behoeve van deze metingen is het noodzakelijk dat in u in uw HIS een aantal stappen zet:
Stap 1 Vaststellen patiëntenpopulatie door middel van ICPC code R96 en hoofdbehandelaar.
In geval van mengbeeld: rokende astmaklanten met blijvende obstructie ( R95 en R96) en Astma met
blijvende obstructie maar geen expositie gifitige gassen ( R96)
Stap 2 Aanmaken van het Astma onderzoeksprotocol (Promedico) c.q. begeleidingsprotocol (Medicom)
Stap 3 Aanmaken gegevensset voor extractie Astma gegevens (vastgestelde indicatoren zie bijlage 10)
De handleidingen bij stap 2 en 3 treft u aan op intranet / Astma / Handleidingen.
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Hoofdstuk 2

Het Astma zorgproces

Het zorgproces kan worden onderscheiden in de volgende onderdelen:

A. Screening (buiten DBC)


Inclusie



Exclusie

B. Diagnostiek (buiten DBC)
→ zie CIT map)



Anamnese (begeleidingsprotocol Astma/COPD diagnostiek



Lichamelijk onderzoek



Aanvullend onderzoek: spirometrie, atopie: rast, allergietest + vragenlijst



Evaluatie



Interpretatie longfunctie volgens de ROER methode

C. Behandeling en zorg ( binnen DBC)


Niet-medicamenteuze behandeling



Medicamenteuze behandeling



Frequentie van monitoring en spirometrie



Exacerbaties



Een individueel zorgplan en zelfbehandelplan



Overzicht inhoud consulten Astma



Classificatie en frequentie monitoring Astma uitgebreid beschreven

D. Resultaat:


categorie Astma patiënten: stabiele fase



categorie Astma patiënten: instabiele fase

In hoofdstuk 3 zijn de onderdelen A t/m D verder uitgewerkt.
Monitoring en spirometrie
Er is nog onvoldoende bewijs voor de meest effectieve frequentie van controle c.q. monitoring. Uit onderzoek
blijkt dat intensief volgen en begeleiden van patiënten met Astma vermindering van klachten en verbetering van
kwaliteit van leven geeft. Belangrijk is om de wijze van monitoring met de patiënt te bespreken en afspraken vast
te leggen in een individueel zorgplan.
Patiënten

Monitoring ( ACQ,

Spirometrie

anamnese)/begeleiding
Goede astmacontrole met zo

Zo nodig

Niet

Jaarlijks

Niet, behalve in de eerste drie

nodig SABA (2 maal of minder
per week; stap 1)
Goede astmacontrole met stap2-medicatie en optimale

jaar

behandeling
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Goede astmacontrole met stap-

Jaarlijks

Jaarlijks

Gedeeltelijke of slechte

Regelmatige controle (bijv. elke

Ten minste jaarlijks

astmacontrole

6-12 weken), totdat

3-medicatie en optimale
behandeling

persoonlijke behandeldoelen
zijn bereikt en medicatie
optimaal is gedoseerd
Rokers

Jaarlijks

Jaarlijks

Patiënten met een beperkte

Zorg op maat

Niet

levensverwachting (bijvoorbeeld
> 80 jaar)
Jaarlijkse monitoring via spirometrie bij patiënten met astma die (blijven) roken; een niet fysiologische
FEV1-daling kan gebruikt worden om de patiënt te motiveren te stoppen met roken.
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Hoofdstuk 3

Astmazorg in de praktijk

A. Dossieronderzoek
Dit gebeurt op basis van:


ATC codes (zie bijlage 3)



Allergievragenlijst



ICPC al bestaande R96 (Astma)



Mogelijke ruiters of andere episodes die door praktijk zelf bedacht zijn

Dossier onderzoek en uitnodigen voor assessment:


Leeftijd 16 jaar en ouder



Diagnose onduidelijk



Diagnose duidelijk maar al langer dan 15 maanden niet gezien

Exclusieredenen / Dossier onderzoek niet nodig:


Al bestaande COPD patiënten



Patiënten jonger dan 16 jaar



Patiënten onder behandeling van een longarts



Ernstige comorbiditeit waardoor ketenzorg niet zinvol is



Patiënten met de diagnose Astma die volledige stabiel zijn en voldoen aan de volgende criteria:
-

Patiënt had volledige controle over zijn astma zonder gebruik van inhalatiesteroïden
gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden

-

zeer incidenteel gebruik van een kortwerkende luchtwegverwijder

Inclusieresultaat:


Astma bevestigd middels uitgebreide anamnese: longfunctie maximaal 15 maanden oud / allergietest
afgenomen/ BMI bepaald / mate van dyspnoeklachten geregistreerd / rookgedrag genoteerd / diagnose
vastgesteld door ha en behandeling is gestart / R96: zie B punt IV scharnierconsult.



Mogelijk Astma en/of COPD (geen recente longfunctie en/of allergietest, anamnese gegevens); dan
assessment uitvoeren)

De patiënten waarbij geen longfunctie onderzoek is gedaan of langer dan 15 maanden geleden, worden ter
bevestiging van de diagnose aangeschreven vanuit de huisartsenpraktijk voor diagnostiek en eventuele
adviesbewaking.
Het is handig bij de in- en exclusie een medewerker te betrekken die de patiëntenpopulatie goed kent (bijv. een
assistente die al lang in de praktijk werkt).
Nadat de lijst door de huisarts is geautoriseerd, eventueel met behulp van de A/C consulent, kunnen de volgende
stappen gezet worden:


de longfuncties worden uitgevoerd op de praktijk of op een prikpost van SHL of door SHL op de praktijk;




intensiteit oproepen bepalen;
afspraken voor extra feedback¹van de consulent tijdens de inventarisatie;
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B. Diagnostiek
I. Anamnese ( HIS protocol A/C diagnostiek)
Het uitgangspunt voor de diagnostiek is een patiënt die - voor het eerst of na een lange periode zonder
medicatie of controles - komt met klachten van dyspneu, een piepende ademhaling of langer dan drie
weken bestaande hoestklachten. Ook bij minder specifieke klachten zoals snelle vermoeidheid of
conditievermindering kan de huisarts astma overwegen. De diagnose astma wordt veelal gesteld na
meerdere consulten..
Besteed onder andere aandacht aan:


Aard en ernst van de luchtwegklachten;



Aanwijzingen voor allergische prikkels; ( vergeet de bovenste luchtwegen niet)



Aanwijzingen voor niet allergische prikkels; en



Roken, aantal jaren roken, gemiddeld aantal sigaretten per dag (eventueel als ‘pakjaren’: een pakjaar is
gelijk aan 20 sigaretten per dag gedurende 7 dagen per week).
Berekening: Hoeveel sigaretten per dag X aantal rookjaren
20

Uitgebreide informatie over anamnese vindt u terug op www.nhg.artsennet.nl (Astma bij volwassen M27)

II. Lichamelijk onderzoek
Let op de mate van dyspnoe, het gebruik van hulpademhalingsspieren en de inspiratiestand.
Ausculteer de longen; let op verlengd exspirium en expiratoir piepen en bepaal bij ernstige dyspnoe de
ademhalings- en hartfrequentie. Ander lichamelijk onderzoek wordt verricht als de anamnese daartoe aanleiding
geeft.

III. Aanvullend onderzoek
1.

Spirometrie


Voorafgaand aan test: 4 uur geen kortwerkende en 12 uur geen langwerkende bronchusverwijder. Spiriva
en Onbrez 72 uur voor het onderzoek staken



Gebruikt de patiënt inhalatiesteroïden: 4-6 weken voor het onderzoek staken. Geef de patiënt toegang
tot luchtwegverwijders tot het onderzoek plaats heeft gevonden



Meet FEV1, FVC en flow-volumecurve die voldoen aan de ATS-criteria



Doe altijd een reversibiliteitstest ongeacht de uitslagen van de pre-waarden.



Bij licht verlaagde waarden na bronchusverwijding of twijfel tussen astma en COPD: herhaal spirometrie
na 6- 12 weken.



Screeningstest op inhalatieallergenen: altijd een Rast-test (bloedonderzoek)afnemen tijdens de
screening.

Uitgebreide informatie over aanvullend onderzoek vindt u terug op www.nhg.artsennet.nl (Astma bij volwassen
M27).
2. Screeningstest op inhalatieallergenen:
De projectgroep Astma/COPD adviseert om altijd een Rast-test ( bloedonderzoek)af te nemen tijdens de
screening. In de standaard wordt aanbevolen aanvullend allergologisch onderzoek te doen als de diagnose astma
is gesteld en wel door te testen op huisstofmijt en eventueel huisdieren (kat, hond, knaagdieren, paard)indien
daarvoor een vermoeden bestaat. Daarmee wordt nagegaan in hoeverre maatregelen ter vermindering van de
blootstelling aan allergenen zinvol zijn.
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Het hier behandelde allergieonderzoek is echter breder inzetbaar dan voor astma alleen, en zal ook zijn
diensten kunnen bewijzen bij de veel voorkomende pollenallergie. Met het oog daarop is een pollenkalender
toegevoegd (bijlage 13). Uitgebreide informatie over aanvullend onderzoek vindt u terug op
www.nhg.artsennet.nl (Astma bij volwassen M27).

1. Overig aanvullend onderzoek
Bij een discrepantie tussen de klachten en de spirometrische afwijkingen (chronisch hoesten of
dyspneu en betrekkelijk geringe spirometrische afwijkingen) wordt een X-thorax aanbevolen. Het
meten van de zuurstofsaturatie maakt geen onderdeel uit van de diagnostiek van astma.
4. De diagnostiek en behandeling van andere oorzaken van hoesten en/of dyspnoe, zoals rinosinusitis,
pneumonie, gastro-oesofageale reflux, hartfalen, longembolie of een angststoornis. Deze aandoeningen moet de
huisarts overwegen bij onvoldoende verbetering op de behandeling (NHG).

IV. Evaluatie
De diagnose astma wordt gesteld bij patiënten die periodiek klachten hebben van dyspneu en expiratoir piepen
al dan niet met hoesten. Reversibiliteit na bronchusverwijding bij spirometrie ondersteunt de diagnose
Bij patiënten met periodiek hoesten zonder dyspneu of expiratoir piepen is het aantonen van reversibiliteit
of hyperreactiviteit (met een histamine- of metacholineprovocatietest) obligaat. Astmaklachten die optreden
tijdens of na inspanning (inspanningsastma) bij patiënten bekend met astma zijn vaak een uiting van slechte
astmacontrole. Inspanningsastma dient te worden onderscheiden van kortademigheid door bewegingsarmoede
of bij overgewicht of obesitas en soms van inspanningsgeïnduceerde bronchusobstructie (exercise induced

bronchoconstriction), dat vooral voorkomt bij sporters zonder voorgeschiedenis van astma of atopie.
Afwezigheid van obstructie en reversibiliteit (ten tijde van klachten) en een normale histamine- of
metacholineprovocatietest maken de diagnose astma onwaarschijnlijk. Een allergische oorzaak is aannemelijk bij
patiënten met astma met een positieve test op inhalatieallergenen of bij patiënten die daarnaast klachten hebben
van allergische rinitis. Het bestaan van COPD naast astma (astma met persisterende obstructie) is aannemelijk bij
patiënten ouder dan veertig jaar met: een anamnestisch vermoeden van astma (aard van het klachtenpatroon,
astma in de voorgeschiedenis, atopische aandoening bij de patiënt zelf of bij eerstegraadsfamilieleden)
én een anamnestisch vermoeden van COPD (relevante rookgeschiedenis of een andere risicofactor voor COPD) én
herhaaldelijk vastgestelde reversibiliteit in combinatie met een persisterend afwijkende FEV1/FVC-ratio na
gestandaardiseerde bronchusverwijding. Afwezigheid van reversibiliteit sluit de diagnose astma (naast COPD)
niet uit; dit kan voorkomen bij astma dat voor het eerst op volwassen leeftijd optreedt, vaak gepaard gaand met
chronische niet-allergische rinosinusitis. Differentiaaldiagnostisch kunnen andere oorzaken van dyspneu
overwogen worden zoals dysfunctioneel ademen, angststoornis, obesitas, pneumonie of longembolieën. De
behandeling van astma kan gecompliceerd worden door comorbiditeit zoals obesitas, allergische rinitis en
chronische niet-allergische rinosinusitis.
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Interpretatie spirometrie volgens de ROER methode op Astma uitgewerkt

Hulpmiddel voor interpretatie longfunctie volgens de

ROER methode

Astma en COPD

(bron cahag, uitgewerkt m. zaagman)

Let op: het gaat om de plaats van aflezen, niet om het omcirkelde cijfer.

R = Restrictie
FVC < 80 % vanvoorspeld

O = Obstructie
( Astma pre, COPD post)
5e percentiel/Z-score
<-1.64 SD
( Afkappunt voor obstructie
leeftijdsafhankelijk )

E = Ernst obstructie
Astma
70 ─ 100 : Lichte obstructie
60 ─ 69 : Matige obstructie
50 ─ 59 : Ernstige obstructie
< 50
: Zeer ernstige
obstructie

E = Ernst obstructie
COPD
> 80
: GOLD 1
50 ─ 80 : GOLD 2
30 ─ 50 : GOLD 3
< 30
: GOLD 4
(of < 50 bij aanwezigheid van
longfalen)

R = Reversibiliteit:
FEV1-toename ≥ 12% of [bij een
kleiner longvolume] ≥ 200 ml ten
opzichte van de
prebronchodilatatoire waarde
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C. Behandeling en zorg
Naast algemene maatregelen, zoals stoppen met roken en saneren bij een allergie voor huisstofmijt of andere
binnenshuis voorkomende allergenen, bestaat de behandeling uit:.
I.

Niet-medicamenteuze behandeling

II.

Medicamenteuze behandeling

III. Frequentie van monitoring en spirometrie
IV. Exacerbaties
V.

Een individueel zorgplan en zelfbehandelplan

VI. Overzicht inhoud Astma consulten
VII. Classificatie en frequentie monitoring Astma uitgebreid beschreven

I. Niet medicamenteuze behandeling:



Geef patiënt voorlichting en educatie over de ziekte en het omgaan met de gevolgen ervan.
Adviseer met kracht te stoppen met roken (zie NHG-Standaard Stoppen met roken). Herhaal dit
advies jaarlijks.




Aandacht voor prikkelreductie, saneren: zie tekst zorgstandaard Astma - M27
Adviseer voldoende te bewegen (bijvoorbeeld dagelijks een half uur matig intensief wandelen,
fietsen, zwemmen, fitness).



Adviseer op het gebied van voeding en dieet (overgewicht, obesitas, voedselallergie, bijwerkingen
medicatie)





Management van astma-aanvallen
Adviseer longrevalidatie en behandeling in hooggebergte indien nodig.
Complementaire zorg en alternatieve behandelwijzen

a. Voorlichting en adviezen (zie bijlage 5)
Voorlichting en educatie hebben als doel het verhogen van de kwaliteit van leven door (ondersteuning van)
zelfmanagement en het bevorderen van een adequaat copinggedrag van de patiënt. Beide worden dus op de
behoefte van de patiënt afgestemd. Niet alleen is kennis over de aandoening belangrijk, maar ook de invloed van
de sociale omgeving en het besef van eigen effectiviteit zijn belangrijk bij het leren omgaan met astma.
Voorlichting en educatie op maat is van belang hierbij.

b. Stoppen met roken (zie bijlage 6)
Roken is de belangrijkste factor voor het ontstaan en verergeren van Astma. Ongeveer 17 procent van de mensen
met Astma rookt, meestal meer dan 10 sigaretten per dag. Het is van essentieel belang dat patiënten met Astma
stoppen met roken: het levert vanaf het eerste jaar al een aanzienlijke gezondheidswinst op. Meestal kunnen
rokers pas na diverse pogingen stoppen. Een enkelvoudig SMR-advies door HA/POH heeft een zeer beperkt
effect (2,5%). Daarnaast is rook een hyperreactieve prikkel,patienten houden hierdoor hun onstabiele astma in
stand. Goed om te vertellen aan de patient: In de sigaret zit een additief nl. cacao , dat is een luchtwegverwijdend
middel. Het effect van een interventie neemt toe naarmate deze intensiever is, meer contacten omvat en langer
duurt, en loopt op tot 28% na 1 jaar. Het effect neemt toe bij combinatie met nicotinevervangende middelen
en/of medicatie (bupropion/nortriptyline/champix).
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c. Prikkelreductie (saneringsadvies m.b.v. een thuiszorgorganisatie)
Algemene saneringsadviezen worden gegeven door de praktijkondersteuner. Een klein percentage van de
patiënten zal echter in aanmerking komen voor specifieke saneringsadviezen. Het gaat daarbij voornamelijk om
patiënten met een allergie voor huisstofmijt of andere binnenshuis voorkomende allergenen. De
saneringsadviezen zullen worden gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide longverpleegkundige van de
thuiszorg. Deze longverpleegkundige zal de patiënt een aantal malen thuis bezoeken. Zie intranet: Astma /
saneringsadvies.

d. Bewegen
Mensen met een longaandoening kunnen baat hebben bij fysiotherapie. Tijdens de intake wordt door een
lichamelijk onderzoek vastgesteld hoe de conditie van de patiënt is. Besproken wordt welke beperkingen de
patiënt ervaart en wat de verwachtingen zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan
bijvoorbeeld bestaan uit het leren van ademhalingstechnieken, technieken om effectief mucus (slijm) te klaren
en/of het volgen van een uitgebalanceerd bewegingsprogramma onder begeleiding van de gespecialiseerde
fysiotherapeut. Een betere conditie kan de kwaliteit van leven van de longpatiënt enorm doen toenemen.

e. Voeding en dieet (overgewicht, obesitas en astma, voedselallergie, bijwerkingen medicatie)
Er lijkt een relatie te bestaan tussen obesitas en astma, maar hoe deze relatie precies tot stand komt, is nog niet
volledig duidelijk. In een aantal studies is aangetoond dat bij astmapatiënten die overgewicht of obesitas hebben
gewichtsreductie, in aanvulling op het verbeteren van de algemene gezondheid, de mate van astmacontrole kan
verbeteren. Indien tevens sprake is van comorbiditeit (bijv. gastor-oesophageale reflux of obstrucxtief slaap
apnoe syndroom (OSAS), kan dieetadvisering ook een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van
klachten, die verband houden met deze aandoeningen. Bij astmapatiënten met een voedselallergie zijn de
verschijnselen van de ziekte wel vaak ernstiger en kan, na blootstelling aan het desbetreffende allergeen, een
levensbedreigende astma-aanval ontstaan. Bijwerkingen van orale glucocorticosteroïden zijn onder andere
gewichtstoename, toegenomen eetlust en eiwitafbraak.

f. Management van astma-aanvallen
Bij alle patiënten met astma kunnen zich perioden voordoen waarin de klachten van kortademigheid, al dan niet
gepaard gaand met piepen, hoesten en slijm opgeven, verergeren. Dergelijke astma-aanvallen of exacerbaties
kunnen optreden onder invloed van verschillende provocerende factoren, waarbij virale bovenste
luchtweginfecties en blootstelling aan allergische en niet-allergische prikkels het meest frequent voorkomen.

g. Longrevalidatie en behandeling in hooggebergte (zie www.astmacentrum.nl)
Patiënten die ondanks adequate behandeling hun astma niet onder controle hebben c.q. bij wie de gestelde
behandeldoelen onvoldoende worden gehaald en hierdoor beperkt of gehinderd worden in hun dagelijks
funtioneren en/of participatie komen in aanmerking voor een longrevalidatiebehandeling. De behandeling richt
zich op het reduceren van deze beperkingen om zo te voorkomen dat de patiënt een en ander als een handicap
gaat ervaren.

h. Complementaire zorg en alternatieve behandelwijzen
Het gaat hier om complentaire zorg met als doel het welbevinden van mensen (in tijden van ziekte) te behouden
of alternatieve behandelwijzen. Genoemd kunnen worden stressmanagement, yoga die kunnen helpen bij het
leren ontspannen en het accepteren van een leven met een chronische ziekte. Er bestaat geen wetenschappelijk
bewijs voor de effectiviteit van complementaire zorg of alternatieve behandelwijzen bij astma. Dat betekent niet
dat mensen met astma op individueel niveau van deze zorg en behandelwijzen geen positief effect kunnen
ervaren.
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i. Werk (zie bijlage 7)
Belangrijke oorzaken van beroepsastma optredend na een periode van blootstelling aan stoffen zonder dat
klachten ontstaan (occupational asthma with latency), en de beroepen respectievelijk bedrijfstakken waarin met
deze stoffen wordt gewerkt.

II. Medicamenteuze behandeling (conform NHG-standaard 2015)

Medicatie

Influenzavaccinatie
Voor indicatie naar de influenzavaccinatie wordt verwezen naar de richtlijnen.( noot 28 NHG 2015) Mensen met
astma die hiervoor in aanmerking komen worden daartoe jaarlijks opgeroepen. Voor het afleveren en toedienen
van het vaccin let de huisarts op de bekende contra-indicaties en interacties.
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Inhalatietoedieningsvormen en hulpmiddelen
Bij de behandeling van astma wordt gebruik gemaakt van inhalatiemiddelen. Een overzicht van het totale aanbod
en vormen luchtwegmedicatie treft u aan in bijlage 4. Doel van inhalatietherapie is het geneesmiddel direct in de
lagere luchtwegen te brengen, waardoor het sneller werkt, de benodigde dosering lager is en er minder kans
bestaat op systemische bijwerkingen.
Hierbij kan gekozen worden tussen dosisaerosolen en poederinhalatoren.Het verdient aanbeveling dat de
huisarts (voorziening) ervaring opdoet met een aantal inhalatoren.


Kies bij adequate coördinatie en voldoende inspiratoire luchtstroomsterkte een poederinhalator .



Kies bij inadequate coördinatie een multidose poeder inhalator met goedleesbare teller, een dosisaërosol
met inhalatiekamer of een inademinggestuurde dosisaërosol.



Kies bij onvoldoende inspiratoire stroomsterkte een poederinhalator met lage weerstand een
dosisaërosol met inhalatiekamer of een inademingsgestuurde dosisaërosol.

Bij gebruik van verschillende middelen wordt gestreefd naar uniformiteit op weerstands niveau.
Een overzicht van het totale aanbod en vormen luchtwegmedicatie treft u aan in bijlage 4.
Controle
Ook in het vervolg wordt de patiënt door de praktijkondersteuner begeleid. Geregeld evalueren patiënt en
praktijkondersteuner het gebruik van het hulpmiddel, waarbij de patiënt laat zien hoe hij inhaleert en de POH de
instructie zo nodig herhaalt en uitlegt. Met name de tweede verstrekking van een inhalatiemiddel is een
belangrijk moment om het juiste gebruik met de patiënt te bespreken en de patiënt op zijn inhalatietechniek te
controleren. Op basis van de ontwikkelingen die een patiënt doormaakt (bijwerkingen door mondkeeldepositie,
handlongcoördinatie, inhalatiekracht, comedicatie, bewustzijn), wordt de keuze van de inhalatievorm en het type
hulpmiddel eventueel herzien.

III Frequentie van monitoring en spirometrie
Patiënten

Monitoring

Spirometrie

Goede astmacontrole met

Zo nodig

Niet

Jaarlijks

Alleen in de eerste

zo nodig SABA (2 maal of
minder per week; stap 1)
Goede astmacontrole met
stap-2-medicatie en

drie jaar

optimale behandeling
Goede astmacontrole met

Jaarlijks

Jaarlijks

Gedeeltelijke of slechte

Regelmatige controle (bijv.

Ten minste jaarlijks

astmacontrole

elke 6-12 weken), totdat

stap-3-medicatie en
optimale behandeling

persoonlijke
behandeldoelen zijn bereikt
en medicatie optimaal is
gedoseerd
Rokers

Jaarlijks

Jaarlijks

Patiënten met een beperkte

Zorg op maat

Niet

levensverwachting
(bijvoorbeeld > 80 jaar)
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Spirometrie: procedures en interpretatie

Gebruik eigen
medicatie

Diagnostische fase

Monitoring fase

Vóór de test gedurende 4 uur

Eigen medicatie kan doorgebruikt

geen kortwerkende en

worden

gedurende 12-48 uur
(afhankelijk van de
werkingsduur) geen
langwerkende
luchtwegverwijder gebruiken

Gestandaardiseerde
Altijd geïndiceerd
bronchusverwijding

Niet geïndiceerd behalve bij:
-

discrepantie van klachten
en spirometrie-uitslagen;

-

afwijkende FEV1/FVC-ratio
bijvoorbeeld omdat er
twijfel is aan de diagnose;

-

bij gerede twijfel over
gebruik van de eigen
luchtwegmedicatie

IV. Exacerbatie
Definitie:
Onder een exacerbatie verstaat men een periode met progressieve dyspneu, soms hoesten of slijm opgeven.
Het is van belang dat patiënten die in staat zijn hun medicatie op geleide van klachten en symptomen aan te
passen, weten welke signalen wijzen op een (dreigende) exacerbatie, waarbij zij contact met de
huisartsenpraktijk op moeten nemen. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een geschreven actieplan.
De huisarts inspecteert de patiënt en onderzoekt de longen; gaat de oorzaak van de exacerbatie na; beoordeelt
of er een andere oorzaak is voor de klachten; Meet bij twijfel over de ernst van de exacerbatie en het te volgen
beleid (verwijzen of niet) de zuurstofsaturatie.

Alarmsymptomen zijn uitputting, cyanose, bewustzijnsdaling, of een daling van de zuurstofsaturatie ≤ 92% (bij
een zwangere < 94%); deze afkapwaarde geldt niet bij pre-existent lagere saturatiewaarden zoals die bij (oudere)
patiënten met astma en COPD kunnen voorkomen. Aanwezigheid van één of meer alarmsymptomen is een reden
voor een spoedverwijzing. Bel een ambulance met U1-indicatie en handel intussen volgens tabel 6 NHG M27
astma]

V. Een individueel zorgplan en zelfbehandelplan (bijlage 2 en evt. 1)
Het gaat uiteindelijk om: openstaan-begrijpen-willen-kunnen-doen-blijven doen.
Een individueel zorgplan helpt zo de patiënt inzicht te krijgen in het ziekteproces, de zelfzorg te versterken en
het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het monitoren van het verloop van het
eigen ziekteproces. De methode shared-decision werkt hierbij het beste. Dankzij deze methode wordt meteen
duidelijk welke informatie de patiënt aankan en welke interventies prioriteit hebben.
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Gesprekstechnieken als Motivational interviewing en versterken self-efficacy (zelfvertrouwen) zijn de basis
competenties van de POH/PVK en lopen als een rode draad door alle consulten.
Voorbeelden om motivatie te onderzoeken:
1.

Hoe belangrijk is het voor u om te……(stoppen met roken/ bewegen/ af te vallen, etc)

2.

Als ik u zou vragen een cijfer te geven aan het belang van medicatie in te nemen, waarbij 0 staat voor
totaal onbelangrijk en 10 voor zeer belangrijk, welk cijfer zou dat dan zijn?

3.

Wat zou er moeten gebeuren zodat het voor u veel belangrijker wordt om daadwerkelijk af te vallen?

4.

Als u zou stoppen met roken, hoe denkt u dan dat het zal zijn?

Voorbeelden om de self-efficacy te versterken
Als de patiënt zichzelf bijvoorbeeld een 4 geeft op motivatie stoppen roken, jouw wedervraag kan dan zijn:
1.

Waarom een 4 en niet een 2?

2.

Wat is er nodig om van een 4 naar een 5 te gaan?

3.

Hoe kan ik u helpen om te slagen?

VI. Overzicht inhoud consulten Astma
1.

Eerste consult: huisarts (scharnierconsult )


Uitleg huisarts aan patiënt wat betreft diagnose ( aandacht voor chronische factor) en
behandeling.

2.



Medicatie starten of aanpassen (juiste vorm en bij meerdere medicatie: zelfde weerstand)



ICPC codering R96/ hoofdbehandelaar aanvinken



Griepvaccinatie bespreken en evt. griep-ruitering toekennen.



Check motivatie bij aanpassing leefstijl (bv. stop roken bij rokende astmapatiënt).



Is de uitslag van de allergietest bekend?



Ketenzorgpartners introduceren zoals POH



Aandacht co-en multimorbiditeit (KNO-problemen, evt. uitslag x-thorax, pro-BNP)

Eerste consult POH: 2-6 weken na scharnierconsult


Uitleg ziektebeeld Astma (voorlichtingsmateriaal , bijv. thuisarts.nl of Longfonds)



Controle klachten en beperkingen via ACQ en MRC-score



Eventueel aanvullend onderzoek, door huisarts aangevraagd, nakijken ( all-test, x-thorax, proBNP)



Uitleg uitlokkende factoren bij Astma: bv. roken bij de rokende astmapatiënt, stress



Check overpeinzende/voorbereidende fase rokende astmapatiënt, begeleidt patiënt via stop rook
module of verwijs naar de stop rook ondersteuner van het HHT.



Aandacht voor prikkelreductie: start met eenvoudige saneringsadviezen cf. NHG (evt.
saneringshuisbezoek afspreken)



Aandacht voor bewegen



Aandacht voor over-ondergewicht



Aandacht voor psychosociale factoren: bv. angst voor dyspnoe



Medicatie:
Medicatie uitleg: - werking, - volgorde van inname, - tijd tussen twee inhalaties, - bijwerkingen,
- belang therapietrouw.- onderhoudsplan bespreken
Inhalatie instructie: - techniek, - aandacht voor de juiste vorm, - onderhoud, - meegeven
instructiemateriaal



Aktieplan:
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Bespreek met de patiënt wat hij moet doen bij toename van klachten. Leg dit vast in een actieplan (zie
bijlage 1). Zorg dat de patiënt over rescue-medicatie beschikt.
Het gaat uiteindelijk om: openstaan-begrijpen-willen-kunnen-doen-blijven doen.
Een individueel zorgplan helpt zo de patiënt inzicht te krijgen in het ziekteproces, de zelfzorg te
versterken en het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het monitoren van het verloop van het
eigen ziekteproces. De methode shared-decision werkt hierbij het beste. Dankzij deze methode wordt
meteen duidelijk welke informatie de patiënt aankan en welke interventies prioriteit hebben, het mag
duidelijk zijn dat opgenoemde interventies niet in 1 consult plaats kunnen vinden en niet voor iedereen
nodig zijn.

Zorg op maat.
3.

Tweede consult POH/PVK vindt plaats 4-6 weken na het eerste consult.
Het verzamelen van gegevens (assessment)


Inventarisatie van klachten en vragen patiënt



Controle klachten en beperkingen via ACQ en MRC-score



TIP controle : (Therapietrouw, Inhalatietechniek, Prikkels)



Bepaal de mate van Astmacontrole (ACQ/GINA)



Bespreek rookgedrag (module stop roken)



Aandacht voor school/beroepsverzuim

De POH/PVK Interventies:
Vervolg voorlichting aan de hand van de gegevens uit de computer en vragen patiënt (bv. uitleg
ziektebeeld).
Instructie inhalatie medicatie: techniek, aandacht of device bij de patiënt past, onderhoud.
Check kennis medicatiegebruik: frequentie, dosering, volgorde, therapietrouw, bijwerkingen.
Aandacht voor beweging en sport (evt. beweegadviezen of fysiotherapie).
Bepaal de ziektelast: mogelijke individuele doelen en afspraken worden vastgelegd in een Individueel
Zorg Plan (IZP)
Bij aanpassing medicatie: volgende afspraak over 3-4 weken. Is de patiënt stabiel en is de voorlichting en
educatie goed doorlopen (scores zijn optimaal, doelen zijn bereikt) een afspraak over 3-6 maanden.
4.

Derde consult POH/PVK vindt plaats 3-6 maanden na het tweede consult
Het verzamelen van gegevens (assessment)


Inventarisatie van klachten en vragen patiënt



Controle klachten en beperkingen via ACQ en MRC-score



TIP controle: (Therapietrouw, Inhalatietechniek, Prikkels)



Bepaal de mate van Astmacontrole (ACQ/GINA)



Herhaal bij onvoldoende of matige controle longfunctieonderzoek (met eigen medicatie)



Bespreek rookgedrag



Aandacht voor school/beroepsverzuim

De POH/PVK Interventies:


Vervolg voorlichting aan de hand van de gegevens uit de computer en vragen patiënt (bv. uitleg
ziektebeeld).



Instructie inhalatie medicatie: techniek, aandacht match patiënt en device.



Check kennis medicatiegebruik: frequentie, dosering, volgorde, therapietrouw, bijwerkingen.
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Aandacht voor beweging en sport (evt. beweegadviezen of fysiotherapie).



Bespreek zo nodig prikkelreductie (evt. saneringsbezoek thuiszorg verpleegkundige).



Onderhoudsplan wordt gecontinueerd of aangepast naar gelang evaluatie klachten.



Bespreek zelfbehandelplan/ noodplan met de patiënt



Bij aanpassing medicatie: volgende afspraak over 6 weken

Is de patiënt stabiel en is de voorlichting en educatie goed doorlopen (scores zijn optimaal, doelen zijn
bereikt), informeer de patiënt dat hij minder vaak op controle uitgenodigd zal worden als de doelen
bereikt zijn en astmacontrole voldoende is (overgang naar stabiele fase).
5.

Zelfmanagement


Een beperkte groep patiënten komt in aanmerking voor zelfmanagement bij medicatie, waarbij
een toename van klachten of een beginnende exacerbatie zelf behandeld wordt middels ophogen
(en t.z.t. weer verlagen) van medicatie.



Het meest gebruikelijke onderdeel van een zelf behandelplan is: Verdubbel de dosering
corticosteroïden totdat de patiënt weer klachtenvrij is.



Om tot een optimale klachtenherkenning te komen is voorlichting vereist en een ‘tool’ voor de
patiënt om zichzelf te controleren (zie bijlage 1 Zelfbehandelplan Astma bij volwassenen en
bijlage 2 Voorbeeld individueel zorgplan).

6.

Exacerbatiemanagement


HA voert anamnese en lichamelijk onderzoek uit, stelt ernst exacerbatie vast en past medicatie
aan.



HA overlegt met de POH en verwijst naar POH voor het (opnieuw) bespreken van zelfmanagement
de compliantie, de inhalatie technieken, en eventueel stoppen met roken.



HA voert controle uit, controleert effectiviteit behandeling en stelt medicatie bij X-thorax bij
onvoldoende verbetering, twijfel oorzaak, etc.



POH evalueert met de patiënt waar het fout ging, waar verbeteringen kunnen plaatsvinden,
aangrijpingspunt zelf management interventies (bijstellen IZP).



Bijlage 1 kan gebruikt worden bij patienten waar zelfmanagement bij medicatie mogelijk is.
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VII. Classificatie Astma en monitoring uitgebreid beschreven

Controle

(conform de zorgstandaard 2012 + NHG 2015)
I.

Goede astmacontrole ( hoofdbehandelaar huisarts)
Goede astmacontrole met stapCriteria:

1- medicatie*



Normale FEV1

Zo nodig op consult Geen



Geen/max. 2x per week symptomen

spirometrie



Geen nachtelijke klachten



Geen / max. 2x per week rescue-medicatie

Goede astmacontrole met stap-



Geen beperkingen in dagelijkse activiteiten

2-medicatie



ACQ (Astma Control Questionnaire) score van 0,75 of lager

Jaarlijks op controle zonder
spirometrie (behalve in de
eerste drie Jaar)
Goede astmacontrole met stap3-medicatie Jaarlijks op consult
met spirometrie

II.

gedeeltelijke astmacontrole

Regelmatige controle
(bijvoorbeeld elke

Criteria:



6-12 weken), totdat
Gestelde behandeldoelen niet of nog niet behaald ondanks

persoonlijke

adequate therapie.

behandeldoelen zijn bereikt en

Sprake van diagnostische problemen

medicatie optimaal is gedoseerd

Een of meer van de volgende zaken ondervinden:

III.

Ten minste jaarlijks spirometrie



Afwijkende ratio plus normale FEV1



3x per week overdag symptomen

Hoofdbehandelaar:



Nachtelijke symptomen

Huisarts of Longarts of



Beperkingen in dagelijkse activiteiten of participatie

mogelijk gedeelde zorg.



ACQ score tussen de 0,75 – 1,5

Slechte astmacontrole

Frequente integrale
beoordeling = min. 1x per 3

Criteria:

maanden.



Zie criteria astma gedeeltelijk onder controle (B)



≥ 2 exacerbatie



Afwijkende ratio in combinatie met reversibiliteit of afwijkende FEV1 Longarts of in sommige



ACQ score van ≥ 1,5

Hoofdbehandelaar:
gevallen gespecialiseerd
astmacentrum.

D. Resultaat
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I.

Stabiele fase

Kenmerken patiënten:


Patiënt is langer dan een jaar bekend met diagnose astma



Astmacontrole is redelijk of goed

Gemiddeld: 1-2 consulten per jaar, waarbij ook de huisarts minimaal 1 keer betrokken wordt.


Klachteninventarisatie



Mate van astmacontrole vaststellen (ACQ/GINA)



Controle TIP (Therapietrouw, Inhalatietechniek, Prikkels)



Spirometrie (jaarlijks bij stap 3 medicatie, alleen eerste drie jaar bij stap 2 medicatie)



Indien goede astmacontrole gedurende minimaal 3 maanden: bespreek mogelijk step-down medicatie



Controle na medicatiewijziging: na 6 weken (bijv. dmv ACQ)



Bij goede astmacontrole kan afbouw naar laagst mogelijke dosering worden nagestreefd



Zo nodig: advies t.a.v. stoppen roken, lichaamsbeweging, prikkelreductie



Bespreken zelfmanagement

II. Instabiele fase
Kenmerken patiënten:


Patiënt is langer dan een jaar bekend met diagnose astma



Astmacontrole is slecht

Er wordt teruggegrepen naar de initiële afspraken. Op gestandaardiseerde wijze en integrale beoordeling wordt
geëvalueerd wat heeft geleid tot verstoring van het evenwicht. Er zijn frequente contacten met POH en huisarts
tot een nieuw evenwicht bereikt is.
Terugverwijzing van de tweedelijn naar de eerstelijn vindt plaats indien:


Na tweedelijns consultatie/behandeling de patiënt weer goed is ingesteld en de zorg overgenomen kan
worden in de eerstelijn;



Er geen meerwaarde van de tweedelijns behandeling meer is, bijvoorbeeld bij ernstige (terminale)
comorbiditeit; en



Eventueel bij nog suboptimale instelling maar met maximale behandeling terwijl praktische
omstandigheden zoals beperkte mobiliteit het bezoek aan de specialist bemoeilijken.
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Hoofdstuk 4

Verslaglegging & rapportage

De huisarts is als regisseur van het zorgprogramma de beheerder van alle medische informatie rondom de Astma
patiënten die in behandeling zijn in zijn praktijk. De huisarts en de praktijkmedewerkers registreren rechtstreeks
in het eigen HIS en hanteren hierbij de door Het Huisartsenteam vastgestelde indicatoren. Deze wijze van
registreren vormt de basis voor de rapportages (op groepsniveau) naar de zorginkoper. Binnen Het
Huisartsenteam worden ook de resultaten per huisarts verzameld met als doel sturing te kunnen geven op de
totale uitkomsten van de zorggroep.
Het HIS ís en blijft de centrale databank voor de huisarts. Gegevens uit de HISsen worden ieder half jaar
geëxporteerd naar een centrale databank van Het Huisarsenteam. Op basis hiervan wordt 4x per jaar
gerapporteerd op zowel praktijk als Zorggroep niveau.
Het begeleidingsprotocol wat in Medicom staat, kan gebruikt worden: Het Huisartsenteam Astma/COPD. Helaas
moet de ACQ hinder en beperkingen scorelijst apart geopend worden. Tip: print via intranet, in laten vullen door
de patiënt en na sluiten, Het Huisartsenteam Astma/COPD invullen. Geef print mee naar huis.
Voor een overzicht van de Astma indicatoren zie bijlage 8.
Voor de gemaakte werk- en registratieafspraken over no show patiënten zie bijlage 14 geen programmatische
zorg.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zorggroep Het Huisartsenteam:
-

Is opdrachtgever voor het maken van de rapportages.

-

Is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met alle onderaannemers over het uniform registreren
en het extraheren van de data.

-

Is verantwoordelijk voor de adequate ‘vulling’ van de databank.

-

Is eigenaar van de gegevens in de databank van de zorggroep.

-

Is verantwoordelijk voor een bespreking van de resultaten binnen de zorggroep zowel op groeps- als
individueel niveau.

-

Formuleert verbeterplannen op zorggroepniveau en op praktijkniveau

-

Rapporteert 1x per jaar aan de zorgverzekeraar.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de huisarts:
-

Is verantwoordelijk voor het uniform registreren zoals binnen Het Huisartsenteam is afgesproken.

-

Is bereid de Astma zorg van de eigen praktijk af te stemmen op beleid van de zorggroep en de
verbeterplannen zoals afgesproken binnen de zorggroep.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van databankbeheerder Premezis:
-

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de databank.

-

Is verantwoordelijk voor het maken van de extractie uit de verschillende Huisarts Informatie Systemen en
het transport naar de centrale databank van de zorggroep.

-

Beheert de gegevens in de databank in opdracht van zorggroep Het Huisartsenteam.

-

Maakt een handleiding voor het uniform rapporteren in het HIS en het extraheren van de data.

-

Geeft scholing over de werkwijze uniform registreren zoals afgesproken in de zorggroep.

-

Maakt periodieke standaardrapportages voor de zorggroep.

-

Is eigenaar van de databank (exclusief de extractiegegevens).
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Hoofdstuk 5

Voortgang ontwikkelingen DBC

Langere termijn
Om een dergelijk ketenproject goed te kunnen sturen wordt gebruik gemaakt van het INK-model (dat is een
managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren). Aan de hand van de
verschillende aandachtsgebieden die in het INK model worden onderscheiden moeten op enig moment in de
komende jaren de aktiviteiten worden ondernomen die in onderstaande tabal staan genoemd. In 2015 zal dit
plan van aanpak verder bediscussieerd en verfijnd moeten worden.
Aandachtsgebied INK model + aktiviteiten

Realisatie

1. Ketenproces
1a. Algemeen
Het Astma-ketenzorgproces moet worden weergegeven in afzonderlijke stappen met

gerealiseerd

bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Identificatie kritische processtappen conform indicatoren INK model.

gerealiseerd

Bepalen hoe het ketenproces geëvalueerd gaat worden.

In overleg

1b. Afstemming en overleg
Bepalen welke zorgverlener wat doet in welke situatie.

gerealiseerd

Afspraken maken over de wijze van afstemming tussen de organisatie en de

gerealiseerd

zorgprofessionals (hoe bespreken patiënten, wanneer, wie doet wat, taken,
verantwoordelijkheden).
1c. Informatieverstrekking/voorlichting patiënten
Ontwikkelen multidisciplinair voorlichtingspakket patiënten.

gerealiseerd

1d. Patiëntgegevens
Afspraken maken over vastleggen, beschikbaar stellen en archivering van

Deels

patiëntgegevens.

gerealiseerd, deels
in voorbereiding

1e. Onderzoek, behandeling en zorg
Afstemmen zorginhoudelijke en organisatorische criteria voor aanvraag, uitvoering en

gerealiseerd

beëindiging van onderzoek, behandeling en zorg, en voor monitoring.
1f. Vervolg onderzoek, behandeling en zorg
Afspreken hoe zorgprofessionals 1e, 2e en 3e lijn omgaan met onderzoek, behandeling en

In overleg

zorg.
1g. Beheer documenten ketenzorgproces
Structureel en systematisch beheer protocollen ten behoeve van zorgproces

Gerealiseerd via
intranet

Medewerkers in de schakel
Kerncompetenties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken

In ontwikkeling

zorgprofessionals met betrekking tot ketensamenwerking zijn gedefinieerd.
Organiseren actiieve uitwisseling van kennis en ervaring

In ontwikkeling

Ketenmiddelen
Vaststellen middelen nodig voor het optimaal verlopen van Astma ketenzorg.

In voorbereiding

Organiseren samenstelling, ontwikkeling, ordening en beheer managementinformatie

To-do

Waardering door patiënten
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Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door patiënten

To-do

Waardering door zorgverleners
Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door de betrokken zorgverleners

To-do

Waardering door de maatschappij
Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door bijvoorbeeld de Inspectie

To-do

Gezondheidszorg, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke
partijen
Strategie en beleid
Vaststellen missie en visie

gerealiseerd

Vaststellen strategie en beleid

gerealiseerd

Organiseren gestructureerd bestuurlijk overleg en afspreken communicatie binnen

gerealiseerd

organisatie
Ketenregie
Samenwerkingsafspraken binnen de keten (o.a. Thuiszorg) vastleggen in contracten

To-do

Eindresultaten indicatoren
Bepalen eindresultaten c.q. ketenindicatoren
-

Monitoring: afspraken over frequentie en handelwijze bij behandeling en zorg

To-do

consulten
-

Zorgdossier: bepalen wat geregistreerd wordt in patiëntendossier

To-do

-

Spirometrie: afspraken over spirometrie als vast onderdeel van de diagnose +

gerealiseerd

over bewaking kwaliteit spirometrie
-

Stoppen met roken interventie: afspraken maken over gestandaardiseerde en

gerealiseerd

geprotocolleerde stoppen-met-roken interventie + wijze van organisatie
-

Aanspreekpunt voor patiënten: afspraken maken over wie in welke situatie

gerealiseerd

aanspreekpunt is + hoe bereikbaarheid is geregeld
-

Voorlichting: organiseren structurele patiëntenvoorlichting (ziektebeeld, stoppen

gerealiseerd

met roken, zelfmanagement, medicijnen, beweging, voeding, nut therapietrouw
etc.)
-

Exacerbaties: afspreken behandelproces
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Bijlage 1 Zelfbehandelplan Astma bij volwassenen3
Huisarts:……………………………………….

Naam/geb.naam/voorl:……………………………………

Telefoonnummer :…………………………….
Geb datum:…………………………………………….......
Praktijkondersteuner :………………………
Tel nr :………………………………………….

Adres:………………………………………………………

Griepvaccinatie : ja/nee

PC/Plaats:…………………………………………………
Tel nr:……………………………………………………….

Na 17.00 u of weekenden
Adres Huisartsenpost:………….. ………………............................... …
Adres Spoedeisende hulp:…………………………………………..... …

Tel.nummer:……………………
Tel.nummer:……………………

Vaardigheden bij zelfcontrole:
Techniek inhaleren luchtwegmedicatie :

Goed / Niet goed

Onderhoudsdosering is bekend en beschreven : Ja / Nee ( zie groene vak)
Noodplan is bekend en beschreven:
Mijn (bekende) uitlokkende factoren zijn:

Ja / Nee ( zie gele vak)
Allergietest Ja / Nee

Allergieën:……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
A-specifieke ( overgevoelige) prikkels:…………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mijn gebruikelijke MRC-score:
Mijn gebruikelijke ACQ :

Mijn gebruikelijke luchtwegmedicatie:
Luchtwegverwijder(s) : ………………………………….Vorm:…… sterkte: …… dosis: ……x dgs …puf(s)
Luchtwegverwijder(s) : ………………………………… Vorm:…… sterkte: …….dosis: ……x dgs….puf(s)
Ontstekingsremmer : ………………………………… .Vorm:…… sterkte :…… dosis: …...x dgs….puf(s)
Combinatie luchtwegverwijder en ontstekingsremmer :
………………

………………………………… Vorm:……..sterkte: ……..dosis: ….. x dgs….puf(s)

Aerosol: met/zonder voorzetkamer
*Bij meer dan 12 aaneensluitende weken geen klachten mag mijn medicatie ( tijdelijk ) verminderd /
gestaakt worden : ………..(paraaf huisarts/POH)

3

Bron: Astmafonds e.a./living well/shl

Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

25

Indien u 1 van de onderstaande vragen met “ja“ beantwoordt: Uw astma is dan niet onder controle!
Klachten afgelopen week
1.

Mijn acties

Heeft u gedurende de dag klachten van

Controleer medicatie gebruik !

kortademigheid, piepende ademhaling
en/of hoesten meer dan 2x per week

Wordt er op de juiste manier geïnhaleerd?

gehad?
Ja

Nee

□
2.

Wordt de medicatie volgens voorschrift gebruikt?

□

Heeft u gedurende de nacht klachten van

Zo ja: Zie medicatie afspraken

kortademigheid, piepen en/of hoesten?
Ja

Nee

□
3

□

Heeft u wegens klachten verzuimd van

Vermijdt uw uitlokkende factoren: zoals allergische en
overgevoeligheids prikkels: verkoudheden in uw omgeving,
stress, etc.

werk / school / sport of andere
activiteiten niet kunnen verrichten?
Ja

Nee

□
4

Gebruik voor inspannende activiteiten: zo nodig de
bronchusverwijder: Zie medicatie afspraken

□

Heeft u vaker dan 3x per week uw

Controleer uw MRC-score: score verslechterd? Zie afspraken

luchtwegverwijder moeten gebruiken om
Controleerd uw ACQ : score verslechterd? Zie afspraken

klachten te verminderen?
Ja

Nee

□

□

Medicatie afspraken bij verergering van mijn klachten/scores:
1.Mijn klachten/scores verergeren door omgevingsprikkels/ (in)spanning /verkoudheid/ allergische reacties
/onbekend:
Zo nodig ophogen luchtwegverwijder :……………tot maximaal:…. daags……puf(s)
Zo nodig ophogen ontstekingsremmer :.………

tot maximaal:…. daags……puf(s)

Zo nodig ophogen combinatiepreparaat:………… tot maximaal:…. daags……puf(s)
Bent u minimaal 12 weken klachtenvrij, overweeg de luchtwegmedicatie te verminderen naar de gebruikelijke
medicatie, bij twijfel overleg met uw huisarts/praktijkondersteuner.
2. Mijn klachten verergeren ondanks acties: zie geel door luchtweginfectie /koorts/ onbekend :
Neem contact op met de huisarts !
Neem ook contact op met uw huisarts indien:
Als de luchtwegverwijder………na 15-30 minuten al is uitgewerkt

Neem met spoed contact op met de huisarts of huisartsenpost indien:
1.

U steeds meer moeite krijgt met ademhalen

2.

De lippen of vingers blauw worden!
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Bijlage 2 Voorbeeld Individueel Zorg Plan
Voorbeeld
Informatie voor dhr/ mevr. ______________________
Wat is er besproken

Gemaakte afspraken/doelen

Vragen voor uw volgende afspraak

Uw volgende afspraak is op_____________dag
d.d.____________________ om __________________

Bij___________________________________________
i.v.m._________________________________________

Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

27

Bijlage 3 ATC Codes
Selectie via de HIS of via de apotheken bij wie de meeste patiënten hun medicatie halen. Hierbij kunnen lijsten
worden opgevraagd van ingeschreven patiënten die de afgelopen twee jaar een medicatie hebben ontvangen met
minimaal een van de volgende ATC codes.
B-mimetica

(R03 AC en AK)

Inhalatiesteroïden

(R03BA)

Parasympaticolytica

(R03BB)

Thefylline derivaten

(R03DA)

Meer gedetailleerd:
ATC

R03AC02

Salbutamol

ATC

R03AC03

Terbutaline

ATC

R03AC04

Fenoterol

ATC5

R03AC12

Salmeterol

ATC5

R03AC13

Formoterol

ATC5

R03AK03

Fenoterol met andere Astma/COPD middelen

ATC5

R03AK04

Salbutamol met andere Astma/COPD middelen

ATC5

R03AK06

Salbutamol met andere Astma/COPD middelen

ATC

R03AK07

Formoterol met andere Astma/COPD middelen

ATC4

R03AK

Sympaticomimetica met andere Astma/COPD middelen

ATC5

R03BA01

Beclometason

ATC5

R03BA02

Budesonide

ATC5

R03BA05

Fluticason

ATC4

R03BA

Glucocorticoïden

ATC5

R03BB01

Ipatropium

ATC5

R03BB04

Tiotropium

ATC

R03DA

Theophyline

Patiënten dienen te worden uitgedraaid op volgorde van naam met daarbij geboortedatum en adres,
voorschrijvercode medicatie, toedieningsvorm en dosering. Alle voorschriften van deze medicatie van het
afgelopen twee jaar dienen te zijn opgenomen.
Vervolgens wordt handmatig alle patiënten die slechts één voorschrift van B-mimetica (R03AC) hebben gehad
verwijderd.
Dit betreft:
ATC

R03AC02

Salbutamol

ATC

R03AC03

Terbutaline

ATC

R03AC04

Fenoterol

Op basis van deze selectie is het mogelijk de totale populatie van Astma/COPD patiënten in beeld te brengen.
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Bijlage 4 Overzicht luchtwegmedicatie
Kortwerkende B2- sympaticomimetica
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Airomir

Salbutamol

dosis-aërosol

100 ug/dosis

Bricanyl

Terbutaline

dosis-aërosol

250 ug/dosis

Bricanyl

Terbutaline

turbuhaler

250 ug/dosis en

autohaler

500ug/dosis
Berotec

Fenoterol

inhalette (capsules)

200 ug/capsule

Salbutamol

Salbutamol

turbuhaler

50 ug en 100 ug/
dosis

Salbutamol

Salbutamol

dosis-aërosol

100 ug/dosis

Salbutamol

Salbutamol

poedercapsules+

200 en 400 ug/

inhalator (cyclohaler)

capsule

Salbutamol

Salbutamol

novolizer

100, 200 ug/dosis

Ventolin

Salbutamol

dosis-aërosol

100 ug/dosis

Ventolin

Salbutamol

diskus

200ug/dosis

Redihaler

Salbutamol

dosis-aerosol

100 ug/dosis Zonder

(poederinhalator)

voorzetkamer!!
Kortwerkende luchtwegverwijders werken 4-6 uur: werking binnen 5 minuten.
Bijwerkingen: tremoren, hartkloppingen, zenuwachtig, droge mond, misselijkheid.
Dosis-aerosol altijd met voorzetkamer gebruiken.

Langwerkende B2- sympaticomimetica
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Onbrez

Indacaterol

Poedercapsule + onbrez 150 ug 1dd en 300 ug
breeze inhalator

Sterkte
1dd.
Niet onder 18 jaar

Foradil

Formoterol

dosis-aërosol

12 ug/dosis

Foradil

Formoterol

poedercapsules+

12 ug/capsule

Formoterol

Formoterol

Oxis

Formoterol

Serevent
Serevent

inhalator
novolizer:

6 ug/ dosis en 12 ug/

poederinhalator

dosis

turbuhaler

6 en 12 ug/ dosis

Salmeterol

dosis-aërosol

25 ug/ dosis

Salmeterol

diskus

50 ug/ dosis

Atimos

Formoterol

dosis-aërosol

12 ug/dosis,

Striverdi Respimat

Olodaterol

soft mist aërosol

niet onder 12 jr.
2,5 ug / dosis

Langwerkende luchtwegverwijders werken 8-12 uur lang. Formoterol werkt na 5 minuten,
Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

29

Salmeterol werkt na 30 minuten.
Bijwerkingen: zenuwachtig, rusteloos, trillerigheid, invloed op hartritme.

Anticholinergica: kortwerkend
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Atrovent

Ipratropiumbromide

dosis-aërosol (hfa)

20ug / dosis

Ipratropium

Ipratropiumbromide

capsule ( cyclohaler)

40ug / capsule

Anticholinergica: langwerkend
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Spiriva

Tiotropiumbromide

capsule (handihaler)

18ug / capsule

Respimat

Tiotropiumbromide

soft mist aërosol

Eklira genuair

Aclidiniumbromide

poederinhalator

2,5 ug / dosis
375 mcg/dosis

(novolizer)
Seebri breezhaler

Glycopyrroniumbromide

poederinhalator

50 mcg/dosis

(breezhaler)
Werking: 24 uur, werkt na 30-40 minuten.
Bijwerkingen: toename hartfrequentie, hoofdpijn, droge mond, maagklachten.

Combinatie van Kortwerkend B2 en Anticholinergica kortwerkend
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Berodual

Ipratropium en

dosisaërosol

20ug en 50ug

inhalatiepoeder

40ug en 100ug.

fenoterol
Berodual

Ipratropium en
fenoterol

Combinatie: Langwerkende B2- sympaticomimetica + Anticholinergica langwerkend
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Ultibro Breezhaler

Indacaterol

Poedercapsule

85/43 mg

+

(breezhaler)

Glicopyrroniumbromide

Inhalatiecorticosteroïden
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Aerobec

Beclometason

autohaler/dosis-

50, 100, 250 ug

aërosol
Beclometason

Beclometason

cyclocaps

100, 200, 400 ug/capsule

Beclometason

Beclometason

dosis-aërosol

50, 100, 250 ug

Budesonide

Budesonide

cyclocaps

100,200,400,800ug/capsule
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Budesonide

Budesonide

novolizer

200, 400 ug/ capsule

Alvesco

Cyclesonide

dosis-aërosol

80, 160 ug

Flixotide

Fluticason

dosis-aërosol

50, 125, 250 ug

Flixotide

Fluticason

diskus

100, 250, 500 ug

Pulmicort

Budesonide

turbuhaler

100, 200, 400 ug

Qvar

Beclometason

autohaler

50, 100 ug

Qvar

Beclometason

dosis-aërosol

50, 100 ug

Meest lLl Lomudal

Cromoglicinezuur

capsule

5 ug

Lomudal

Cromoglicinezuur

dosis-aërosol

5 ug

(poederinhalator)

Tilade

Nedocromil Dddddd

dosis-aërosol 222222 2 ug

Flutide Forte

Fluticason

diskus

250, 500 ug

Flutide Forte

Fluticason

dosis-aërosol

250, 500 ug

Meest vo
Meest voorkomende bijwerkingen van corticosteroïdeninhalaties: heesheid, keelpijn,
schimmelinfecties in mond-en keelholte ( na inhalatie mond/keel spoelen: eerste slokje
uitspugen,tweede slokje doorslikken of iets eten)

Combinaties van corticosteroïden met langwerkende B2preparaten
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Seretide

Salmeterol (serevent)

dosis-aërosol

25/50, 25/125,

+

25/250 ug

Fluticason (flixotide)
Seretide

Salmeterol

diskus

+

50/100, 50/250,
50/500 ug

Fluticason
Symbicort

Budesonide (pulmicort)

turbuhaler

+

100/6, 200/6, 400/12
ug.

Formoterol (oxis)
Symbicort (smart)

Budesonide (pulmicort)

turbuhaler

+

daags.

Formoterol (oxis)
Foster

Beclomethason

200/6 tot maximaal 8x
( niet < 18 jaar)

dosis-aërosol

100/6, niet < 18 jaar)

poeder inhalator

100/6, (niet < 18 jaar)

dosis-aërosol

5/50, 5/125,

+
Formoterol
Foster nexthaler

Beclometason
+
Formoterol

Flutiform

Formoterol
+

10/250 ug

Fluticason
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Elpenhaler

Salmeterol

poeder inhalator

50/250, 50/500 ug

+
Fluticason
Relvar Ellipta

Fluticason

poeder inhalator

92/22, 184/22

+
Vilanterol

Meest voorkomende bijwerkingen van corticosteroïden inhalaties: heesheid,keelpijn,
schimmelinfecties in mond-en keelholte (na inhalatie mond/keel spoelen: eerste slokje
uitspugen, tweede slokje doorslikken of iets eten)

Orale corticostroïden
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Prednison

Prednisolon

tablet

5 en 20 mg

Prednisolon

Prednisolon

drank

1mg/ml en 5mg/ml

Bijwerkingen: hoge bloeddruk, osteoporose, onderdrukking van bijnierfunctie, ontstaan of ontregeling
diabetes (bij langer gebruik)

Antileukotriënen
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Singulair

Montelukast

tablet

10mg

Singulair junior

Montelukast

kauwtablet

5mg

Bijwerkingen: Frequent komt hoofdpijn voor

Antihistaminica: meest bekende middelen
Merknaam

Werkzame stof

Toedieningsvorm

Sterkte

Rupafin

Rupatadine

tablet/siroop

10 mg / 1mg per ml.

Zyrtec

Cetrizine

tablet/siroop

10 mg / 1mg per ml.

Tavegil

Clemastine

tablet

1 mg

Aerius

Desloratidine

tablet/siroop

5mg / 0,5mg per ml.

Zaditen

Ketotifen

druppels/siroop

0,2 mg er ml

Xyzal

Levocetirizine

tablet

5 mg

Claritine

Loratadine

tablet/siroop

10 mg/ 1mg per ml.

Allerfree

Loratadine

tablet

10 mg

Cetirizine

Ceterizine

tablet

10 mg

Bijwerkingen antihistaminica: slaperigheid, toegenomen eetlust,droge mond,versterking van effect op
bijvoorbeeld alcohol of slaapmiddelen
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Bijlage 5 Voorbeelden doeltreffende voorlichtingsmaterialen A/C
Voorbeelden doeltreffende voorlichtingsmaterialen A/C
1. Patiëntenbrieven NHG : http://nhg.artsennet.nl/home.htm
2. LAN protocollen + filmpjes inhalatoren : www.inhalatorgebruik.nl
3. Gratis Folders Astmafonds: https://www.longfonds.nl/bestellen/lijst?showall=1

4. Filmpjes: Astma / emfyseem / bronchitis/allergieën
www.astmafonds.nl/animaties-nederlands
5. De verschillende Devizers/inhalatoren: placebo’s te verkrijgen bij desbetreffende farmaceut
8. Hulpmiddelen bij bv reuma

Haleraid:

Haleraid® 100 en -200: Te bestellen bij firma Glaxo

Handigrip:
te bestellen bij firma Astra Zeneca
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Stop roken spreekuur
Trimbos Instituut en NET (Nationaal Expertisecentrum Takaksontmoediging)
Sinds 2013 is de publieksvoorlichting over tabaksgebruik door het ministerie van VWS ondergebracht bij het
Trimbos-instituut.
Voor voorlichting aan publiek en professionals over tabaksgebruik zie: www.rokeninfo.nl
Voorlichtingsmaterialen zijn te bestellen via
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel?q=stop%20roken&domein

€ 0.65

€ 0.35

Deze folder is herzien en

wordt verspreid door KWF Kankerbestrijding ( gratis)
Alle bovenstaande folders zijn gratis te downloaden via bovenvermeld internet adres.

1.

Fletchercurve:
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Bijlage 6

Module Stoppen met roken

Aanpak


Bereken het aantal pakjaren (1 pakjaar is 1 jaar 20 sigaretten per dag):
(aantal jaren gerookt) x (gemiddeld aantal sigaretten per dag) / 20



Bij iedere controle wordt het rookgedrag besproken



Iedere rokende astma-patiënt krijgt een dwingend stopadvies met uitleg dat SMR de hoeksteen van de
behandeling is en info over stoppen



Het stopadvies wordt door iedere hulpverlener jaarlijks herhaald



Gemotiveerde patiënten krijgen passende hulp en begeleiding volgens Stimedic-Intensief liefst met
medicatie-ondersteuning



Onvoldoende gemotiveerden krijgen motivatieverhogende begeleiding
o

bespreking van relevantie van stoppen

o

bespreken van belemmeringen om te stoppen en oplossingen



Houd rekening met lagere succeskans op SMR bij risicogroepen*



Bij aan roken gekoppelde psychosociale problematiek wordt ivm de
grote kans op terugval verwezen naar een psycholoog



Overweeg bij herhaald SMR-falen verwijzing verslavingszorg/rookpoli

Medicamenteuze ondersteuning bij SMR
Medicamenteuze ondersteuning verhoogt de kans op langdurig stoppen met roken en wordt besproken bij
iedereen die minstens 10 sigaretten per dag rookt. De keuze van het middel kan worden gebaseerd op persoonlijke
voorkeur van de patiënt, het bijwerkingenprofiel en de prijs.

Anti-rook medicatie
Middel

Dosering / duur

Voordelen

Nadelen

Nicotine

naar behoefte

mag bij:

- minder effectief

- kouwgom

(pleister: afh.van

- hartvaatziekte

- pleister

aantal sigaretten)

- jongeren ≥12 jr

- tablet

dag 1 rookstop

- zwangeren

- inhaler

duur 8-12wk

- borstvoeding

(max 9mnd)
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Nortriptyline

dag 1-3 10/25mg

- goedkoop

adolescenten

dag 4-6 20/50mg

niet bij:

en ouderen

dag 7- 30/75mg

- zwangeren

dag 7-8 rookstop

- recent HVZ

duur 7-12wk

- epilepsie

Bupropion

dag 1-6 1/1x150mg

ouderen

dag 7- 1/2x150mg

niet bij:

dag 7-14 rookstop

- zwangeren

duur 7-9wk

- epilepsie

Varenicline

dag 1-3 1x0,5mg

- effectief

Reactievermogen <

- meest effectief

Reactievermogen <

Reactievermogen <

dag 4-7 2x0,5mg

niet bij:

dag 8- 2x1,0mg

- zwangeren

dag 7-14 rookstop

-gebruik nicotine-

duur 12-24wk

vervangend
middel voorzichtig bij:
- psychiatrie

STIMEDIC - Intensief
De behandeling van het roken vindt plaats binnen de module Stoppen met Roken van Stimedic-Intensief en valt
binnen de DBC. Taken huisarts en POH:


Inventarisatie: rookstatus/pakjaren, stoppogingen, motivatie (HA, POH)



Motivatie (HA, POH) 1 maal per jaar



Stimedic-Intensief door POH i.s.m. HA (4 consulten en 3 tel. consulten)



Overleg HA en POH: soort interventie, comorbiditeit, medicatie

Stimedic is bedoeld voor rokende longpatiënten en dan met name astma en COPD patiënten. Het is een
stappenplan waarbij de praktijkondersteuner en huisarts samen de longpatiënt begeleiden bij het stoppen met
roken. Uitgangspunt is dat de patiënt zelf verantwoordelijk blijft voor het eigen rookgedrag. De roken moet
voldoende gemotiveerd zijn en kennis hebben van het proces van verslaving om te kunnen stoppen. De
praktijkondersteuner past hierbij de motiverende gesprekstechnieken toe en stimuleert zelfmanagement. De
persoonlijke situatie van de patiënt staat centraal. Stoppen met roken is een belangrijk onderdeel van de
voorlichting door huisarts, praktijkondersteuners en longartsen. Interventies die gericht zijn op het terugdringen
van het aantal beginnende rokers en op het aansporen om met het roken te stoppen, dragen naar verwachting
het meest bij aan een afname van het aantal mensen met astma en COPD in de toekomst. Stimedic intensief
maakt daarom onderdeel uit van het Astma model van Het Huisartsenteam. De begeleiding kent een totale
looptijd van 12 maanden. De totale tijdsinvestering is 1,5 uur. In het begin is de begeleiding intensief, in de loop
van het jaar wordt de begeleiding minder intensief. De module Stoppen Met Roken in de praktijk kent een vast
protocol.
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Protocol en registratie STIMEDIC – Intensief
Naam patiënt:
Adres:

Telefoon:

1e consult arts

datum:

arts:

1e consult POH

datum:

POH:

Stap 1: Stopadvies

□ ja

□ nee

Stap 2: Rookprofiel
 Rookt u of rookte u voor opname?

□ ja

□ nee

 Bent u wel eens eerder gestopt?

□ ja

□ nee

 Hebt u al eens gedacht aan stoppen?

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

 Hoeveel rookt u per dag?

 Zo ja, op welke termijn zou u willen stoppen?
□ binnen een maand

>

sterk gemotiveerd

□ binnen 6 maanden

>

redelijk gemotiveerd

□ niet binnen 6 maanden

>

niet gemotiveerd

Stap 3: Motivatie verhogen
 Belangrijkste redenen om te stoppen:
 Voordelen van stoppen en nadelen besproken?
Stap 4: Barrières
Welke situaties zullen moeilijk voor u zijn als u stopt?
□ geen barrières

□ er wordt thuis gerookt

□ mislukken vorige keren

□ er wordt op het werk gerookt

□ stress

□ spanningen door ziekte

□ gewichtstoename

□ anders:

Contact na 3, 6 en 12 maanden
Datum:

Met wie:

Status
□ rookvrij

□ rookvrij met problemen

 hoe gaat niet roken?

□ goed

□ matig

 zware momenten besproken?

□ ja

□ nee

 hulpmiddelen besproken?

□ ja

□ nee

□ terugval
□ slecht

Toelichting/tips:
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Bijlage 7

Tabel beroepsastma

Belangrijke oorzaken van beroepsastma optredend na een periode van blootstelling aan stoffen zonder dat
klachten ontstaan (occupational asthma with latency), en de beroepen resp. bedrijfstakken waarin met deze
stoffen wordt gewerkt.

Groepen
Allergenen van

Voorbeelden van
stoffen/stofbronnen
Proefdieren

Voorbeelden van beroepen/bedrijfstakken
Laboratoriumwerkers

dierlijke oorsprong Zeedieren(vis,krab,garnaal,kokkel) Verwerking zeevoedsel, eiproductie

Ý

eiwit

Bakkers, graanopslag, tuinbouw(biologische

Mijten (voorraad, roof)

bestrijding)

Allergenen van

Meel, graan

Bakkers, graanopslag, Gezondheidszorg

plantaardige

Latex

Bakkers, mengvoederindustrie,

oorsprong

Enzymen

was/reinigingsmiddelenindustrie,
laboratoriumwerkers.

Hoogmoleculair

Tuinbouw
Pollen

Houtverwerking, compostteerderij, tuinbouw

Schimmels
Henna
Houtstof (red cedar, eik, iroko,
mahonie)
Laagmoleculair

ß

Pijnboomhars, amines
Verf, lak, coating,
lijmen, schuim,

Isocyanaten, zuuranhydriden,

kunststof,

acrylaten, epoxy-verbindingen

weekmakers
Medicamenten
Desinfectantia,

bleekmiddelen

Metalen

Zagerijen, meubelmakerij, timmerman.
Soldeerder, elektronische industrie
Autospuiters, schuimverwerkers,
plasticverwerking, kunstharsproductie,
tandheelkunde
Farmaceutische industrie, gezondheidszorg

Chloramine-T, glutaaraldehyde,

conserveermiddelen formaldehyde
Kleurstoffen,

Kappersbranche

Azoverbingen, persulfaat
Aluminiumproductie

*
Kleurstofindustrie,textielindustrie,
kappersbranche

Alumiumfloride

Aluminium industrie

Chroomzouten, roestvrijstaal-

Lassers

dampen

Platinaveredeling, Diamant/hardmetaalslijper

Kobalt, platinazouten, vanadium

Raffinaderijen

Nikkelzouten

Plateerders (vergulden/verzilveren)

* Formaldehyde
Formaldehyde wordt zeer breed toegepast. Het wordt (of werd) verwerkt in, of toegepast bij de productie van
zulke uiteenlopende producten als schoonmaakmiddelen, spaanplaat, papier, verf en textiel.
Reacties erop kunnen dan ook gevonden worden bij: Bouwvakkers, werkers in de kleding- en papierindustrie.
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Bijlage 8

Beschrijving van indicatoren Astma bij Volwassenen

Definities:
Astma: de diagnose astma wordt gesteld bij patiënten die periodiek klachten hebben van dyspnoe, piepen op de borst en/of (productief) hoesten. Reversibiliteit
na bronchusverwijding ondersteunt de diagnose en is obligaat voor de diagnose bij patiënten met periodiek hoesten zonder dyspnoe of piepen op de borst.
Intermitterend astma: symptomen < 2 keer per week
Persisterend astma: symptomen > 2 keer per week
Bij onderstaande indicatoren (1- 3) wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer bestaat uit de omvang
van de (praktijk)populatie ouder dan 16 jaar aan het einde van de rapportageperiode.
Indicator 2 heeft betrekking op het totaal aantal patiënten bekend met astma ouder dan 16 jaar onder behandeling in de eerste lijn (huisarts is
hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie.
Indicator 3 heeft betrekking op het totaal aantal patiënten bekend met astma onder behandeling in de eerstelijn (huisarts is hoofdbehandelaar) dat 12 maanden
of langer is ingeschreven. Dit is de deelpopulatie waarover in de daaropvolgende indicatoren wordt gerapporteerd.

Omschrijving
Opbouw patiëntenpopulatie
1.

% patiënten bekend met astma (eerste en tweede lijn) en ouder dan 16 jaar in de

ICPC

praktijkpopulatie ouder dan 16 jaar aan het einde van de rapportageperiode

R96

Laatste bepaling ooit

Bij R96.01 en R96.02 / allergie
moet phad en/of histamine test
positief zijn.

2.

% patiënten bekend met astma en ouder dan 16 jaar die in de eerste lijn worden

ICPC

behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie ouder

R96 en

2406, ASHB RZ = 48, ‘huisarts’,

2406, ASHB RZ

laatste bepaling ooit

R96 en

2406, ASHB RZ = 48, ‘huisarts’,

2406, ASHB RZ

laatste bepaling ooit inschrijfdatum

dan 16 jaar aan het einde van de rapportageperiode
3.

% patiënten bekend met astma en ouder dan 16 jaar die in de eerste lijn worden
behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) én minimaal 12 maanden
zijn ingeschreven

ICPC

< (rapportagedatum – 1 jaar)

Bij volgende indicatoren wordt de selectie uit ‘3’ als noemer gebruikt (tenzij anders vermeld), aangevuld met de gespecificeerde criteria.

DIAGNOSTIEK
4.

% patiënten bij wie spirometrie met reversibiliteitstest is uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden (pre + postcijfer)

Proces

1685, FVRP RL

ICPC, FEV1

of

reversibiliteit post

1677, FVNB RL

BD in afgelopen 12

of

maanden.

1679, FVNS RL

Teller: patiënten met

of

minimaal één van de

2071, FVRN RL

longtesten in

of

meetperiode

2069, FVSB RL of

Noemer: populatie in

2072, FRSB RL

rapportage

MI of
1904, FRNS RL
MI of
1866, FRNB RL
MI
5.

% astmapatiënten met gefixeerde obstructie

Uitkomst

6.

% patiënten waarbij ooit één van de 505 allergietesten met een NHG memocode is gedaan

Proces

FER < 70% en
geen R95

Allergieonderzoek

WCIA

CODE

immunoglobuline E totaal (IgE tot)

493

IGE B MT

Multi-rast (Phadiatop)

852

PHAD B SR

as. mengsel graspollen gx3

1238

QM11 B

as. mengsel kruidpollen wx3

1240

QM13 B

as. mengsel boompollen tx9

1239

QM12 B

as. kat e1

1000

Q401 B

as. hond roos e5

1004

Q405 B

as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1

906

Q001 B

as. mengsel schimmels mx1

1247

QM21 B
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WCIA: 505

Teller: patiënten bij

allergietesten

wie ooit allergietest
is gedaan
Noemer: populatie in
rapportage

40

7.

Comorbiditeit allergische rhinitis

Uitkomst

ICPC M48

Teller: alle patiënten
met comorbiditeit
M48
Noemer: populatie in
rapportage

8.

% patiënten bij wie in de afgelopen 12 maanden de mate van dyspnoe middels de MRC-schaal is bepaald

Diag. Bep

2210, MRCD RQ

Laatste meting in de

% patiënten met MRC = 0

afgelopen 12

% patiënten met MRC = 1

maanden.

% patiënten met MRC = 2
% patiënten met MRC = 3
% patiënten met MRC = 4
% patiënten met MRC = 5
9.

% patiënten bij wie de Body Mass Index berekend is in de afgelopen 12 maanden

Proces

1272, QUET AO

laatste meting in

% patiënten bij wie de Body Mass Index lager is dan 21 kg/m2 (< 21)

Lengte en

afgelopen 12

% patiënten bij wie de Body Mass Index tussen de 21 kg/m2 (≥ 21) en lager dan 25 kg/m2

gewicht

maanden

% patiënten bij wie de Body Mass Index tussen de 25 kg/m2 (≥ 25) en de 30 kg/m2 (≤ 30)

horen

% patiënten bij wie de Body Mass Index hoger is dan de 30 kg/m2 (> 30)

hierbij

LEEFSTIJL
10.

% Astma-patiënten waarvan het rookgedrag bekend is.

Diagn. bep.

1739, ROOK AQ

3, ‘nooit’, laatste
bepaling ooit of (4,
‘voorheen’of 1, ‘ja’,
laatste waarde in
afgelopen 12 mnd.

11.

% Astma-patiënten bij wie motivatie stoppen met roken is vastgelegd in meetperiode

Proces

WCIA: MOSR AQ (2405)

Teller: patiënten bij wie
motivatie stoppen met
roken is vastgelegd in
meetperiode
Noemer: patiënten met
ROOK AQ = ja (1) in
meetperiode
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12.

13.

% Astma-patiënten van wie de rookhistorie is vastgelegd:

Proces +

WCIA: PAKJ AQ (1719)

Teller: patiënten in

% patiënten met packyears < 5 jaar

Uitkomst

PAKJ AQ < 5

betreffende categorie

% patiënten met packyears >= 5 en < 10

PAKJ AQ >= 5 en < 10

Noemer: patiënten met

% patiënten met packyears >= 10 en < 25

PAKJ AQ >= 10 en < 25

ROOK AQ = ja (1) in

% patiënten met packyears >= 25

PAKJ AQ >= 25

meetperiode

% patiënten waarbij de mate van beweging is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden

3239, NNGB AQ

laatste meting in

% patiënten die inactief zijn

Diag. bep.

NHG code; NNGBAQ en oude meting

afgelopen 12 maanden

% patiënten die minder dan norm bewegen

nog: LIBWAQ

% patiënten die voldoen aan norm

KLACHTEN EN BEPERKINGEN
14.

% patiënten waarbij het functioneren van de patiënt volgens een gestructureerde methode is

Proces

2762, ACQT RQ

vastgelegd in de afgelopen 12 maanden (volgens de ACQ-vragenlijst)

Teller: patiënten met
vragenlijst ingevuld in
meetperiode
Noemer: populatie in
rapportage
laatste meting in
afgelopen 12 maanden

LONGAANVALLEN
15.

% patiënten met een prednisolon behandeling bij exacerbaties in de afgelopen 12 maanden

Proces

1597 ASAC RZ, ATC30

Proces

ATC RO3A

Proces

ICPC R44 of Ruiter G+ of J07BB (ATC)

MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGEN
16.

% patiënten die worden behandeld met inhalatiesteroïden en de diagnose astma hebben
(meer dan 3 voorschriften in de afgelopen 12 maanden)

17.

% patiënten dat gevaccineerd is tegen influenza de voorafgaande 12 maanden

MEDICAMENTEUZE BEGELEIDING
19.

% patiënten dat inhalatiemedicatie gebruikt

Proces

ATC R03A

20.

% patiënten met combinatiepreparaat LWV en ICS

Uitkomst

ATC: (R03AK06 of RO3AK07)

Teller: aantal patiënten

% patienten met losse combinatie LWV en ICS

(R03BA + (R03AC of R03BB of R03AK03

in betreffende

% patiënten met alleen langwerkende luchtwegverwijders

of R03AK04)

categorie

% patienten met alleen kortwerkende luchtwegverwijders

Noemer: populatie in
rapportage
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% patiënten met alleen inhalatiecorticosteroïden

(R03AC12 of R03AC13 of R03AC18 of

% patiënten dat geen van bovengenoemde medicatie gebruikt

R03BB04)
(R03AC02 of R03AC03 of R03AC04 of
R03AK03 of R03AK04 of R03BB01)
R03BA
geen R03

21.

% patiënten waarbij de inhalatietechniek is gecontroleerd de afgelopen 12 maanden in de

Proces +

WCIA: ASIT RQ (1608) en

Teller: patiënten die

groep patiënten die chronische inhalatiemedicatie gebruikt.

Uitkomst

ATC: R03A of R03B

medicatie gebruiken en

% patiënten met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd en voldoende is

ASIT RQ = voldoende (17)

bij wie inhalatietechniek

beoordeeld.

ASIT RQ = onvoldoende (18)

gecontroleerd is in

% patiënten met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd en onvoldoende

ASIT RQ = onduidelijk (8)

meetperiode

of onduidelijk is beoordeeld.

Noemer: patiënten die
medicatie gebruiken

22.

% patiënten die ICS gebruiken en bij wie therapietrouw is vastgelegd:

Proces +

WCIA: ASTT RQ (1618) en

Teller: patiënten in

% patiënten waarbij therapietrouw voldoende is

uitkomst

ATC: R03BA

betreffende categorie

% patiënten waarbij therapietrouw onvoldoende is

ASTT RQ = voldoende (17)

Noemer: patiënten die

% patiënten waarbij therapietrouw onduidelijk is

ASTT RQ = onvoldoende (18)

ICS of combi gebruiken

ASTT RQ = onduidelijk (8)

NIET-MEDICAMENTEUZE BEHANDELING
23.

% patiënten dat ooit een saneringsadvies heeft gekregen

24.

% patiënten die in meetperiode verwezen zijn naar fysiotherapie

Diag. bep.

1825, ADSA ZQ

1825, ADSA ZQ, 1, ‘ja’,
laatste bepaling ooit

NHG code inschakelen zorg:
ASVW RZ (2133)
Bij verwijzing naar 2e ketenpartner:
ASEE RZ (1773)

25.

% patiënten die in meetperiode verwezen zijn naar diëtiste

NHG code inschakelen zorg:
ASVW RZ (2133). Bij verwijzing naar 2e
ketenpartner: ASEE RZ (1773)

26.

% Astma-patiënten met een advies om te stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden in
de groep patiënten die roken

Proces

1739, ROOK AQ en 1814, ADMI AQ

1814, ADMI AQ, 1, ‘ja’,
laatste meting in
afgelopen 12 maanden
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27.

% Astma-patiënten met een interventie voor stoppen met roken
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Bijlage 9 ACQ scorelijst – handleiding en vragenlijst (6-vragenlijst voor
zelfcontrole)
Handleiding ACQ scorelijst (Astma control Questionnaire)

Auteur: Professor Elizabeth F. Juniper

Mail : juniper@qoltech.co.uk

Publicatiejaar: 2006
Primair doel:

goed ingesteld Astma.

Doelgroep: vanaf 17 jaar.

Beschrijving en werking van het meetinstrument:
De scorelijst bevat 6 items:

referentieperiode: afgelopen 7 dagen

.
Berekening is simpel: de uitkomsten optellen en delen door 7 (aantal items).
Het afkappunt is 0.75 of lager: 85% kans dat de patiënt is goed ingesteld.
Het afkappunt 1.50 of hoger: 88% kans dat de patiënt niet goed/slecht is ingesteld.
De marge tussen de 0.75 en 1.50 is waarschijnlijk de patiënt met een niet obstructieve longfunctie met klachten.
Aantal aanbevelingen voor een betrouwbaar resultaat:


Laat de patiënt het in een rustige ruimte invullen zonder bekenden



Vertel dat alle vragen moeten worden ingevuld: antwoorden omcirkelen



Een tussen antwoord is niet mogelijk



Het gaat over de afgelopen 7 dagen

ACQ scorelijst (6-vragenlijst voor controle tijdens consult en zelfcontrole)

1.

Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld
wakker geworden door uw Astma in de
afgelopen week?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nooit
Bijna nooit
Een paar keer
Verscheidene keren
Vaak
Heel vaak
Kon niet slapen vanwege astma

2.

Hoe ernstig waren uw astmaklachten bij het 's
morgens wakker worden gemiddeld in de afgelopen
week?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geen klachten
Heel lichte klachten
Lichte klachten
Matige klachten
Vrij ernstige klachten
Ernstige klachten
heel ernstige klachten

3. In welke mate mate werd u over het
algemeen in de afgelopen week door uw
astma beperkt bij uw activiteiten?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helemaal niet beperkt
Nauwelijks beperkt
Een beetje beperkt
Tamelijk beperkt
Erg beperkt
Heel erg beperkt
Volledig beperkt

4.

In welke mate heeft u zich over het
algemeen kortademig gevoeld in de
afgelopen week tengevolge van uw
astma?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helemaal niet
Nauwelijks
Een beetje
Middelmatig
Vrij ernstig
Ernstig
Heel ernstig

5.

Hoe vaak had u in de afgelopen week
over het algemeen een piepende
ademhaling?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nooit
Zelden
Af en toe
Geregeld
Vaak
Meestal
Altijd

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geen
1-2
puffs/inhalaties
3-4
puffs/inhalaties
5-8
puffs/inhalaties
9-12 puffs/inhalaties
13-16 puffs/inhalaties
meer dan 16 puffs/inhalaties

6.

Hoe veel Puffs/inhalaties van een
Kortwerkend luchtwegverwijdend
Middel (bijv. ventolin,bricanyl,
salbutamol of airomir) heeft u op de
meeste dagen genomen in de
afgelopen week? Als u niet zeker weet hoe u deze

vraag moet beantwoorden, vraag dan a.u.b. om uitleg)
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Bijlage 10

Werking en bijwerkingen medicatie

Corticosteroïden: om de ontsteking van de kleine luchtwegen te remmen, gebruiken veel mensen met astma
corticosteroïden. Ook sommige mensen met COPD. Corticosteroïden hebben een vergelijkbare werking als de
bijnierschorshormonen. Deze hormonen worden in ons lichaam aangemaakt en hebben een
ontstekingsremmende werking. De corticosteroïden worden kunstmatig gemaakt en hebben eveneens een
remmend effect op ontstekingen. Meestal worden deze medicijnen ingeademd, maar ze kunnen ook als tablet
worden genomen.
Inhalatiecorticosteroïden


Beclomethason (Aerobec, Beclometason, Qvar)



Budesonide (budesonide)



Fluticason (Flixotide, Seretide)

Het effect van de inhalatiecorticosteroïden wordt na enkele dagen merkbaar. Pas na drie weken is het effect
optimaal. De medicijnen moeten 2xdd. worden gebruikt, ook als de klachten minder worden.
De meest voorkomenden bijwerkingen zijn:


Klachten van de mond en keel: droge mond, heesheid, keelpijn, hoest, slechte smaak



Schimmelinfectie in de keel en mond (candida albicans)



Er is een heel kleine kans op groeivertraging bij kinderen; het is niet duidelijk of een kind hierdoor als
volwassene een geringere lengte bereikt



Soms kan de productie van bijnierschorshormoon door het eigen lichaam in de war raken.

Door een inhalatiekamer te gebruiken of door de mond na gebruik van de medicatie te spoelen kunnen
bijwerkingen in de mond voorkomen worden.
Corticosteroïden die in tabletvorm worden gebruikt:


Prednisolon (Prednisolon)



Prednison (Prednison)

Deze corticosteroïden hebben dezelfde werking als de inhalatiecorticosteroïden, maar ze worden gebruikt als
tablet. Mede hierdoor is er veel meer van nodig en dat maakt de kans op bijwerkingen groter. Deze medicijnen
worden meestal alleen maar gebruikt als iemand een ernstige aanval heeft. Er wordt dan een ‘stootkuur’
gegeven. Dit betekend een grote hoeveelheid medicijn in een kuur van (meestal) 7 tot 10 dagen.
De belangrijkste bijwerkingen
Corticosteroïden kunnen veel bijwerkingen hebben. In het algemeen geldt: hoe meer er gebruikt wordt en hoe
langer het gebruikt wordt, hoe groter de kans op ernstige bijwerkingen. Bij mensen met astma en COPD komen
er meestal weinig bijwerkingen voor omdat zij deze medicijnen maar een kort moment (stootkuur) gebruiken.
Toch kan men er last van krijgen bij gevoeligheid voor bepaalde bijwerkingen.
Bijwerkingen kunnen zijn:


Ontkalking van de botten (osteoporose)


Een dikkere vetlaag om de buik en een vollemaansgezicht



Spierzwakte
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Gewichttoename(vaakdoortoegenomenhongergevoel)



Huidproblemen: droge huis, transpireren, puistjes, dunner worden van de huid, blauwe plekken



Psychische veranderingen, onder meer euforie (overdreven opgewektheid), depressie,
stemmingswisselingen



Klachten van de maag en darmen (onder andere een opgezette buik)



Verhoogde gevoeligheid voor infecties



Menstruatiestoornissen



Er is een heel kleine kans op groeivertraging bij kinderen; het is niet duidelijk of een kind hierdoor als
volwassene een geringere lengte bereikt

Andere ontstekingsremmers


Montelukast (Singulair)

Montelukast behoort tot een groep van medicijnen die leukotriënantagonisten worden genoemd. Leukotriën zijn
stoffen in ons lichaam die een grote rol spelen bij de luchtwegvernauwing die het gevolg is van een allergische
prikkel. Door de werking van deze leukotriën te verzwakken, kan de luchtwegvernauwing worden voorkómen. Dit
doet montelukast. Montelukast wordt alleen in tabletvorm gebruikt. Dit medicijn wordt meestal ingezet bij stap
3( stappenplan NHG). Belangrijkste bijwerkingen:


Hoofdpijn



Buikpijn

Luchtwegverwijders: om de vernauwing van de kleine luchtwegen op te heffen.
β2-sympathicomimetica: de meeste luchtwegverwijders behoren tot een groep van medicijnen die β2sympathicomimetica worden genoemd. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de verkrampte spiertjes in de wand
van de vernauwde luchtwegen zich ontspannen, zodat de luchtwegen weer wijder worden.
De belangrijkste bijwerkingen


Irritaties van mond en keel



Hartkloppingen



Trillende handen



Spierkrampen

Anticholinergicum:
Ipratropium en Tiotropium behoren tot de groep van anticholinergica (of parasympathicolytica). Deze medicijnen
zorgen er ook voor dat de contractie in de luchtwegen vermindert, waardoor de luchtwegen wijder worden en
ook de slijmsecretie verminderd.
Geen indicatie bij een verhoogde PSA ( prostaat)
Belangrijkste bijwerkingen van ipratropium/tiotropium:
Zelden:


Een droge mond, een geïrriteerde mond en keel, kriebelhoest en heesheid. Als u veel last heeft van een
droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen
op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het
slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge
mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.



Hoofdpijn en duizeligheid.



Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en zeer zelden diarree, verstopping en braken.
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Bijlage 11

Vragenlijst Hooikoorts Astma²:

Soms kan astma door hooikoorts erger worden¹. Om vast te stellen of uw patiënt naast astma misschien ook
hooikoorts heeft, kunt u samen met de patiënt onderstaande vragenlijst² invullen.
1. Heeft u niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl u niet verkouden was of geen symptomen van
griep had?
 JA
 NEE
Indien u NEE hebt geantwoord, ga dan door naar vraag 6.
2. Heeft u de afgelopen 12 maanden niesbuien gehad, een loopneus of verstopte neus terwijl u niet
verkouden was of geen symptomen van griep had?
 JA
 NEE
Indien u NEE hebt geantwoord, ga dan door naar vraag 6.
3. Gingen deze neussymptomen de afgelopen 12 maanden gepaard met tranende ogen en/of jeuk in
de ogen (neiging om in de ogen te wrijven)?
 JA
 NEE
4. Gedurende welke maanden had u deze symptomen?
jan – feb – maart – april – mei – juni – juli – aug – sep – okt – nov - dec
5. Hebben deze symptomen u de afgelopen 12 maanden belemmerd in uw dagelijkse activiteiten?
helemaal niet – een beetje – matig – veel
6. Raakt uw neus verstopt, krijgt u een loopneus of begint u te niezen wanneer u:
 in de buurt bent van dieren (bijv. katten, honden)?


JA



NEE

 in contact komt met huisstof of het huishouden doet?


JA



NEE

 in de buurt bent van bomen, grassen of bloemen, of als er veel stuifmeel in de omgeving is?


JA



NEE

7. Heeft u last van hooikoorts?
 JA
 NEE
Indien ja, op welke leeftijd had u voor de eerste keer hooikoorts? .......... jaar
Als uw patiënt op de vragen 1,2,3, of 7 JA heeft geantwoord, heeft hij/zij naast astma misschien ook last van
hooikoorts.
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Bijlage 12

Handige weetjes m.b.t. allergieën en saneren

Huisstofmijtallergie
Belangrijke maatregelen:
a.

Was het beddengoed iedere één à twee weken bij meer dan 55-60°C

b.

Doe allergeendichte, huisstofmijtwerende hoezen om kussen, matras en dekbed

c.

Zorg voor voldoende ventilatie in de slaapkamer opdat de relatieve vochtigheid beneden de 4550% komt/blijft

Aanvullende maatregelen:
a.

Gebruik een stofzuiger van goede kwaliteit (zuig minstens tweemaal per week) met dubbellaags
stofzakken en een ingebouwd “HEPA = high efficiency particulate airtype-filter”

b.

Na (het laten) stofzuigen liefst twee tot drie uur de ruimte niet meer betreden. Bij het stofzuigen zelf
masker dragen

c.

Gebruik een vochtige doek bij het afnemen van stof

d.

Zorg voor gladde (harde) vloeren bijv. linoleum

e.

Verwijder/verminder stoffen gordijnen (vervangen door wasbare katoenen gordijnen) en stoffen
bekleding op stoelen en banken (vervangen door leer of vinyl) in de slaapkamer/woonkamer.

f.

Verwijder/verminder stoffen speelgoed/beesten van de slaapkamer. Was ze regelmatig bij 55-60°C of
bevries ze 24-48 uur in een vrieskist om de mijten te doden (daarna wassen).

g.

Laat huisdieren niet in de slaapkamer komen

h.

Stel matras, kleedjes en dergelijke, indien mogelijk, bloot (meer dan 3 uur) aan het volle zonlicht om de
mijten te doden.

i.

ventileren van huis en tegelijkertijd het huis gelijkmatig verwarmen en in de winterperiode de
temperatuur in de nacht met 2 gr laten dalen en niet onder 17 gr.

Pollenallergie
a.

Sluit ramen en houdt de ramen gesloten tijdens de pollenpiektijden, bijv. na grasmaaien als ook in de
avonduren, wanneer pollen vanuit hogere luchtlagen afzakken en na onweersbuien

b.

Draag een (zonne)bril en eventueel een masker over neus en mond tijdens pollenpiektijden

c.

Ga niet zelf grasmaaien, vermijdt het gebied waar net gras is gemaaid

d.

Installeer een pollenfilter in de auto en houdt de ramen gesloten

e.

Hang in het pollenseizoen geen wasgoed buitenshuis te drogen, maar droog het in een wasdroger

f.

Probeer beplanting van de woonomgeving met bomen en planten met hoog sensitizerende capaciteiten
(zoals berken) tegen te gaan

g.

Stel je bij uitstapjes of vakantie op de hoogte van de pollentoestand (teletekst 709/Internet)

h.

Houdt rekening met welk vers fruit en welke groenten er worden gegeten in verband met eventuele
kruisreactiviteit

i.

Wat betreft het gras is het advies dit kort te houden d.m.v. 2 keer per week te maaien.
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Huisdierallergie
a.

Zoek (indien mogelijk) elders een onderkomen voor het huisdier en neem geen nieuwe huisdieren in
huis. Na verwijdering van huisdier goed (laten) stofzuigen en oppervlakten (inclusief wanden/muren) met
vochtige doek afnemen.

b.

Indien het huisdier niet kan worden verwijderd, in geen geval op de slaapkamer laten komen

c.

Zorg voor gladde (harde) vloerbedekking bijv. linoleum

d.

Stofzuig regelmatig (HEPA-filter). Zorg dat dit gebeurt als de patiënt een paar uur afwezig is
(katallergeen blijft lang in de lucht hangen). Vraag vrienden niet net voor bezoek hun huis te stofzuigen

e.

Vraag of personen met diercontact vlak voor bezoek aan het huis van de patiënt schone kleren aandoen
opdat de hoeveelheid allergeen dat wordt versleept/meegenomen, wordt beperkt.

f.

Was het beddengoed iedere één à twee weken.

g.

Overweeg als toevoeging aan andere maatregelen eventueel een luchtreiniger (HEPA).

h.

Huisdier tweemaal in de week wassen (waarschijnlijk minder praktisch) als ook zijn “beddengoed”.

Schimmelallergie
Binnenshuis:
a.

Voorkom schimmelgroei en voorkom het in de lucht komen van schimmelsporen gedurende
schimmelverwijdering. Eventueel luchtzuiveraar met HEPA-filter

b.

Zorg voor een relatieve vochtigheid onder 50%, gebruik eventueel vochtverwijderaar/vochtvreters

c.

Zorg voor verwarming in huis en voor een goede ventilatie

d.

Gebruik een vijfprocents-ammoniumoplossing om schimmel te verwijderen van badkamer- of andere
beschimmelde oppervlakken

e.

Repareer lekkages direct

Buitenshuis:
a.

Vermijd composthopen

Allergie algemeen
a.

Synthetisch tapijt met prikkelende lucht verwijderen

b.

Niet roken!
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Bijlage 13

Allergieonderzoek en pollenkalender

Allergieonderzoek
De uitslag van het allergieonderzoek kan leiden tot een sanering van de uitlokkende factoren. In samenwerking
met de thuiszorg kan het saneringsbezoek uit handen gegeven worden. Het is een tijdrovend en gespecialiseerd
onderdeel van de niet medicamenteuze behandeling waar de thuiszorg zich al ettelijke jaren mee bezig houd.
Terugrapportage en multidisciplinair overleg zijn hierin prioriteiten!!

Achtergrond
Voor het verrichten van allergieonderzoek staan ons een aantal, min of meer gelijkwaardige, methoden ter
beschikking:



RAST (Radio Allergo Sorbent Test). Een serologische test op de aanwezigheid van specifieke IgEimmunoglobulinen. Bij de Multi-Rast (bijvoorbeeld Phadiatop7) worden een aantal allergenen gelijktijdig
getest, zodat bij een positief testresultaat verdere nuancering via Specifieke Rast noodzakelijk is. Het
laboratoriumprotocol voorziet over het algemeen in het doortesten na een positieve Multi-Rast. De
standaard beveelt in geval van astma aan door te testen op huisstofmijt en eventueel huisdieren (kat,
hond, knaagdieren, paard) indien daarvoor een verdenking bestaat.



Huidtest

o

Prik-of krastest
De hierbij gebruikte allergeenconcentratie is een veelvoud van die bij de intracutane test.

o


Intracutane test

Inhalatie-provocatietest

Er is een goede correlatie tussen de resultaten van de tests.
Op grond daarvan is er geen voorkeur uit te spreken voor een van de tests, maar voor toepassing in de
huisartsenpraktijk komen alleen de Rast en de prik-/krastest in aanmerking.
Voor beide geldt dat de sensitiviteit (positieve test bij zieken) heel hoog en de specificiteit (negatieve test bij
niet-zieken) heel behoorlijk is. Wel zijn de tests nogal eens vals positief. Anders gezegd: iemand die allergisch is,
zal bijna altijd een positief testresultaat laten zien, maar een positief testresultaat wil nog niet zeggen dat
iemand ook echt allergisch is. Daarmee wil dan tevens gezegd zijn dat de anamnese van groot belang is bij, zo
niet het fundament is van, het allergieonderzoek. De resultaten van de tests zullen altijd moeten worden
geïnterpreteerd tegen de achtergrond van gegevens uit de anamnese.

Inzet allergieonderzoek
In de standaard wordt aanbevolen aanvullend allergologisch onderzoek te doen als de diagnose astma is gesteld
en wel door te testen op huisstofmijt en eventueel huisdieren (kat, hond, knaagdieren, paard) indien daarvoor
een vermoeden bestaat. Daarmee wordt nagegaan in hoeverre maatregelen ter vermindering van de blootstelling
aan allergenen zinvol zijn.
Het hier behandelde allergieonderzoek is echter breder inzetbaar dan voor astma alleen, en zal ook zijn diensten
kunnen bewijzen bij de veel voorkomende pollenallergie. Met het oog daarop is een pollenkalender toegevoegd.
Hieronder krijgt u hulpmiddelen aangereikt bij het uitvoeren van zowel de anamnese als de huidtest.
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Anamnese
Bij het allergieonderzoek wordt in eerste instantie gezocht naar aanknopingspunten in de anamnese die
op een allergie zouden kunnen wijzen. Ter ondersteuning van anamnestisch verkregen vermoedens kan
één van bovengenoemde tests worden uitgevoerd.
Het verergeren van de klachten onder invloed van bepaalde omstandigheden pleit voor de aanwezigheid
van allergie.
Zulke aanknopingspunten zijn het optreden van klachten:

o
o
o


in een vochtige en stoffige omgeving als uiting van een huisstofmijtallergie;
onder invloed van de seizoenen als uiting van een pollenallergie;
bij de aanwezigheid van huisdieren.

Let erop dat u bronchiale hyperreactiviteit niet als allergie duidt. Hyperreactiviteit wordt gedefinieerd als
het reageren met bronchusobstructie op niet-specifieke prikkels (rook, stof, mist, kou) waarop gezonden
niet met bronchusobstructie reageren.



De pollenkalender kan helpen bij de anamnese en het eventueel daarna specifiek testen van de reactie
op bepaalde allergenen.

Pollenkalender
De pollenkalender geeft een indicatie wanneer er van een bepaalde plant pollen in de lucht te verwachten zijn.
Uiteraard zijn de opgaven niet absoluut op te vatten en heeft het weer grote invloed op zowel de
pollenconcentraties in de lucht, als op de bloeiperiode van planten.
Een kruisje representeert een week van de betreffende maand.

Plant

Febr

Mrt

Apr

Mei

Hazelaar

xxxx

xxxx

Els

xxx

xxxx

xxx

Cypres

xxx

xxxx

xx

Iep

xxx

xxxx

x

Es

x

xxxx

x

Olm

x

xxxx

x

Populier

x

xxxx

xx

xxxx

xxx

Berk

Juni

Juli

Aug
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Plant

Febr

Mrt

Apr

Mei

Wilg

xxxx

xxxx

Eik

xxxx

xxxx

Haagbeuk

xx

xx

Beuk

xx

xxxx

Plataan

xx

xxxx

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

xx

Den

xxxx

xxxx

Grassen

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Walnoot

xxx

Spar

xxx

Zuring

xxx

xxxx

xxxx

xxx

Rogge

x

xx

xxx

Brandnetel

xxxx

xxxx

xxxx

Kastanje

x

xxxx

xx

Bingelkruid

xx

xxxx

xxxx

Bijvoet

x

xxxx

x
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Bijlage 14

Geen programmatische zorg

Definitie no show
No show is het niet deelnemen van een patiënt aan een of meer onderzoeken (spirometrie, assessment) en/of het
niet verschijnen op het spreekuur voor een controle, ondanks uitnodiging hiervoor.
Opsporing
De verschillende vormen van no show kunnen aan het licht komen door het (halfjaarlijks!) bestuderen van de scorelijsten.

Processtappen bij no show
De processtappen zijn hieronder uitgeschreven en ook opgenomen in een stroomschema inclusief
voorbeeldbrieven (per zorgprogramma opgesteld). Het stroomschema en de voorbeeldbrieven zijn terug te lezen
op intranet / geen programmatische zorg.
1. Patiënt eerste keer niet op controle
De huisarts of praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op. Bij contact volgt uitleg van het belang van de
controleafspraak en wordt een nieuwe afspraak gepland. Als een patiënt geen afspraak wenst en bewust afziet
van deelname aan een ketenzorgprogramma ontvangt deze hiervan een schriftelijk bevestiging (zie

voorbeeldbrief 1).
2. Bij eerste poging geen telefonisch contact (na de gemiste eerste controle-afspraak)
Als het bij een eerste poging niet lukt om telefonisch contact te krijgen, ontvangt de patiënt een door de huisarts
getekende brief met een geplande controleafspraak en/of de mogelijkheid op een ander moment hiervoor een
afspraak te maken (zie voorbeeldbrief 2).
3. Patiënt tweede keer niet op controle
Als een patiënt ook niet op de controleafspraak verschijnt, neemt de huisarts of praktijkondersteuner opnieuw
telefonisch contact op. Bij contact volgt uitleg van het belang van de controleafspraak en wordt een nieuwe
afspraak gepland. Als een patiënt geen afspraak wenst en bewust afziet van deelname aan een
ketenzorgprogramma ontvangt deze hiervan een schriftelijk bevestiging (zie voorbeeldbrief 1).
4. Bij tweede poging geen telefonisch contact (na twee gemiste controle-afspraken)
Als het bij de herhaalde pogingen voor het maken van een controleafspraak niet lukt om telefonisch contact te
krijgen ontvangt de patiënt een door de huisarts getekende brief met het verzoek contact op te nemen (zie

voorbeeld brief 3).
5. Na tweede brief ook geen reactie
Als de patiënt na de tweede brief niet heeft gereageerd, wordt de patiënt uit het ketenzorgprogramma
verwijderd. De patiënt ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging (zie voorbeeld brief 4).
In aanvulling op de hierboven genoemde stappen bieden tussentijdse consulten voor andere zorgvragen een
uitgelezen kans om de controleafspraak onder de aandacht te brengen (vooral bij het voorschrijven van
herhaalmedicatie). Ook het afleggen van een huisbezoek of visite door de huisarts of POH kan helpen patiënten
te motiveren tot deelname aan het ketenzorgprogramma en de bijbehorende controleafspraken. Het is raadzaam
de pogingen om in contact te komen met de patiënt vast te leggen in het keteninformatiesysteem (KIS).
Als het ondanks herhaalde pogingen niet lukt om in geval van ‘no-show’ met de patiënt in contact te komen, kan
de huisarts na zes maanden eenzijdig besluiten deelname aan het ketenzorgprogramma te beëindigen. Het
besluit tot het beëindigen van deelname aan het ketenzorgprogramma ontslaat de huisarts niet van de
verplichting om reguliere huisartsenzorg aan te bieden. Het ketenzorgprogramma is immers een aanvulling op
de reguliere huisartsenzorg. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat de patiënt met gezondheidsvragen en
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–klachten altijd welkom blijft voor reguliere zorg in de huisartsenpraktijk en opnieuw contact kan opnemen bij
behoefte om aan het ketenzorgprogramma deel te nemen.

Registratie in het KIS
De patiënt die voldoet aan de exclusiecriteria registreert u als volgt in het KIS.


in het scherm van het consult verslag gaat u helemaal naar beneden in uw scherm



daar geeft u ‘huisarts hoofdbehandelaar’ aan



en kiest u geen programmatische zorg



en de reden

Vervolgens gaat deze melding retour naar de diagnostisch dossier. Het registreren van de patiënt met "Controle
beleid geen programmatische zorg" heeft invloed op de rapportage van de proces indicatoren. De patiënten die
als zodanig worden geregistreerd, zullen in de indicatoren rapportage apart worden benoemd, evenals de
patiënten die in de 2e lijn behandeld worden. Deze patiënten tellen dan niet mee in de berekening van de
streefwaarden. Patiënt valt bij besloten beëindiging zorgprogramma terug op reguliere basiszorg. In onderstaand
overzicht zijn de bepalingen, codes en omschrijvingen opgenomen die gebruikt worden in het KIS voor de
bepaling van de metingen Reden Geen Geregelde zorg en Reden Geen Programmatische Zorg bij de registratie
van de zorgprogramma’s.

Bron: Toelichting NHG-systematiek Care2U, versie maart 2015
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Bijlage 15

Achtergrondinformatie

Meer informatie voor Huisarts/longverpleegkundige/praktijkondersteuner(POH/PVK) en patiënt.
Ziektebeeld:
Longfonds. Website: www.longfonds.nl , zoek op ‘saneren’ en ‘allergische prikkels’,
e-mail: info@longfonds.nl
Advieslijn van het Longfonds, tel: 0900 - 227 25 96, ma. t/m vrij. van 10.00 tot 14.00 uur
Astma Jongerenlijn, tel: 0800 - 024 24 44, gratis, ma. t/m do. van 19.00 tot 21.00 uur www.nvalt.nl
Allergielijn: 0499 - 37 52 22
Landelijk Informatiecentrum Voedselovergevoeligheid, tel: 070 - 306 88 90
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem: www.vmce.nl , www.kindereczeem.nl
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, tel: 030 - 282 31 80
www.huidarts.info
Testen huisstofmijt:
Acarextest: www.oomsallergie.nl
GOLDspray: www.allergiezorg.nl , tel: 073 - 612 70 31
Binnenmilieu:
De vereniging Kwaliteitsbevordering Woningsanatie (VWK, v.h. VLS), tel: 024 - 377 09 59
www.gezondopschool.nl
www.frissescholen.nl
www.rivm.nl
www.woonbond.nl
www.saneren.info
www.ggd.nl
(Stoppen met) roken:
Rookvrij aan het werk
Centrum voor gezondheidsbevordering op de werkplek, tel: 070 – 355 25 02
Roken Info Publiek, tel: 0900 – 1995
Website: www.rokeninfo.nl
Website: www.stivoro.nl
Richtlijn tabaksverslaving 2004, www.cbo.nl
www.ikkanstoppen.nl
Overig:
Kennis Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen, tel: 0317 – 41 96 60
ANGO: www.ango.nl
www.rechtopwmo.nl
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Bijlage 16
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