
Inleiding 

 
Op 26 september 2019 Longpunt Waterland. De presentatie werd gehouden door mw. 
Miriam Smit, huisarts in Purmerend en de praktijk-ondersteuner mw. Anita Reus. 
Het onderwerp was: huisartsenzorg voor longpatiënten: welke zorg mag u van uw 
huisarts en (in dit geval) haar team verwachten, wie werken er in een huisartsenpraktijk 
en wie doet daar wat? 
 

Samenstelling huisartsteam 
Allereerst de huisarts; die heeft 6 jaar geneeskunde gestudeerd. Vroeger  
was dat voldoende om je huisarts te mogen noemen. Nu moet die 6 jaar  
gevolgd worden door 3 jaar huisartsgeneeskunde. Daar bovenop moet ook 
nog eens elk jaar 40 uur nascholing gevolgd worden.  
De huisarts kun je, in tegenstelling tot longartsen, gerust een generalist noemen, weet 
een beetje van 
heel veel. 
 

In de praktijk van huisarts Smit heeft ongeveer 2% van het aantal aldaar ingeschreven ;patiënten last van chtonisch 
longlijden. In aantallen komt dat neer op 58 patiënten. 
De ketenzorg voor deze patiënten is regionaal geregeld. Ketenzorg is zorg met inschakeling van meerdere disciplines 
dan de huisarts, bijvoorbeeld een diëtist of diëtiste. Als onderdeel van die ketenzorg is er recht op meer consulten bij 
een diëtist(e) dan buiten de ketenzorg. 
 
De Cahag (De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep) alsmede de Long Alliantie Nederland (LAN) en de info en 
nascholing van de huisarts zijn landelijk geregeld. Op het terrein van de longen is er voor de huisartsen een verplichte 
nascholing: Caspir. CASPIR is een cursus bestaande uit vijf modules over spirometrie in de huisartsenpraktijk. De 
cursus is voor huisartsen met hun praktijkondersteuners, doktersassistenten of praktijkverpleegkundigen die in 
een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen.  
De huisarts verricht 86% van de COPD-zorg, samen met de Praktijkondersteuner Huisarts (POH). 
 
De praktijkondersteuner huisarts 
Er zijn twee categoriën praktijkondersteuner huisarts: de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) en de 
praktijkondersteuner somatiek (POG-S), of ook POH). Deze laatste functie bestaat ongeveer sinds 15 jaar.  
Als hbo-verpleegkundige is een extra post-hbo opleiding tot POH vereist van één jaar. Als mbo-verpleegkundige is 
een extra opleiding vereist van twee jaar. De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met chronische aandoeningen 
zoals diabetes mellitus, COPD, Astma en HVZ (hart- en vaatziekten). Ook de ouderenzorg zit in het pakket van de 
POH. 
 
De POH/longen ziet alle chronische longpatiënten (voor zover zij komen!) en neemt deel aan het regionale POH-
overleg. Net als de huisarts heeft de POH een netwerk long- en ketenzorg en ontvangt gerichte nacholingen. Samen 
met de huisarts volgt de POH de verplichten Caspir cursus. 
 
De POH-GGZ behandelt alle “eenvoudige” (bestaan die?) psychosociale problemen. Eem POH-GGZ is vaak een 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige met ervaring in de psychiatrie. 
 
De doktersassistent(e) is het eerste aanspreekpunt als contact met de huisarts praktijk wordt gezocht. Bij het 
(telefonisch) contact met de assistent(e) verdient het aanbeveling om te melden dat u chronisch longpatiënt bent en 
benauwdheidsklachten hebt. 
Een dokstersassistent(e) heeft een drie-jarige MBO-opleiding. Een dokterassistente kan na een aanvullende opleiding 
ook praktijkondersteuner worden. 
 

De rol van de huisarts en de praktijkondersteuner 

Hoe gaat het nu in de praktijk? Er komt een patiënt dij de dokter met klachten.  

Allereerst vindt er een onderzoek plaats. Op basis van de klachten en de onderzoeksresultaten wordt een diagnose 
gesteld, gevolgd door een uitleg aan de patiënt. Daarna vindt de begeleiding van de patiënt plaats. Vervolgens wordt 
vastgesteld of zich exacerbaties hebben voorgedaan (een longaanval wordt door artsen een exacerbatie genoemd: 
de klachten worden dan plotseling erger. Die klachten zijn bij iedereen anders. Bron: longfonds.nl). 
Ook wordt vastgesteld of er sprake is of kan zijn van comorbiditeit (dat is het naast elkaar voorkomen van 
verschillende stoornissen of ziekten tegelijkertijd). 
 
In voorkomende gevallen wordt gekeken of eventueel mantelzorg nodig en mogelijk is. 
 
Het onderzoek Het eerste onderzoek vindt plaats door de huisarts op het spreekuur, onder meer in verband met 
chronisch hoesten of benauwdheid. Dan wordt de anamnese opgesteld en vindt een longonderzoek plaats. Een 
anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of 
aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.  
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Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.  

Bij een vermoeden van chronisch longlijden komt de patiënt bij de POH die dianose(s) stelt. Zonodig vindt er ook nog 
onderde diagnostiek plaats, bijvoorbeeld lab onderzoek, ecg, x-ray. 
 
De diagnose De diagnose is altijd een combinatie van wat de patiënt heeft verteld en wat het onderzoek heeft 
opgeleverd. Door middel van het invullen van vragenlijsten die bij de POH verkrigbaar zijn, kan de gegevensset zoals 
die bij de huisarts bekend is,  worden aangevuld. Bijvoorbeeld door toepssing van een MRC -formulier(Medical 
Research Councel) en/of Clinical COPD Questionnaire, kan inzicht gekregen worden of de patiënt wel eens 
kortademig is, zo ja, wanneer (in rust, een helling oplopen, etc.), of en zo ja, welke belemmeringen er in het dagelijks 
leven worden ervaren en of de patiënt emotioneel last heeft van de longziekte. 
 
Bij het zoeken naar de diagnose kan ook gebruik gemaakt worden van spirometrie. In de hieronder opgenomen vier 
grafieken kunt u de verschillende situatie aflezen: 
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De grafiek linksboven geeft een normale situtatie aan; de grafiek rechtsboven duidt op obstructie, bijvoorbeeld COPD. 
De grafiek linksonder wijst op een omkeerbaar proces zoals bij astma het geval kan zijn. Als een reversibele obstructie 
blijkt, wordt er Ventolin gebruikt waarna opnieuw gemeten wordt. Als er verbetering is opgetreden, dan is het astma.  
De grafiek rechtsonder duidt op een restrictie (minder longinhoud door bijvoorbeeld littekens). Onder meer hartfalen, 
een dikke buik of sarcoïdose kunnen ook de indruk wekken van een restrictie. Dan overleg of verwijzing naar een 
longarts voor verdere diagnose. 
De uitleg 
Na het stellen van de diagnose wordt deze door de huisarts aan de patiënt verteld, waarbij een globale uitleg gegeven 
wordt. Als je teveel verteld zullen sommige patiënten niet alles kunnen onthouden. Vervolgens wordt de website 
huisarts.nl onder de aandacht gebracht. Dat is een site door huisartsen opgesteld en daardoor betrouwbaar. Zonodig 
wordt met medicatie gestart, waarna op korte termijn een afsporaak met de praktijkondersteuner wordt gemaakt. 
 
De  begeleiding 
De begeleiding vindt plaats door de POH. Onderdeel daarvan is het vaststellen van de ernst van de COPD met behulp 
van periodieke spirometrie en een inventarisatie van de klachten van de patiënt. Ook wordt de ziektelast in kaart 
gebracht waarna de wensen en behoeten van de patiënt wlorden bepaald. 
Periodiek vinden door de POH controles plaats; het aantal controles per jaar is afhankelijk van de ziektelast en de 
behandeldoelen. 
Herziene COPD-classificatie 



 
De begeleiding was voorheen ziekte gericht. Dat is 
verschoven naar patiëntgericht. Daarbijn zijn de behoeften 
en wensen van de patiënt daar waar mogelijk leidend. Als 
toverwoord wordt hierbij gebruikt zelfmanagement. Dit is in 
een beslismodel aan het einde van dit verslag opgenomen. 
De zorgverlener streeft zoveel mogelijk na 
 
 
 
 
en niet: 
 
Exacerbaties De nieuwe naam voor exacerbaties is 
“longaanval”. Zoals eerder vermeld is dit een plotselinge 
toename van klachten. Deze klachten zijn voor iedereen 
anders. 
Bij een toename van de klachten als gevolg van een 
longaanval is de huisarts het eerste aanspreekpunt, tenzij 
met de behandelend longarts iets anders is afgesproken. 
 
De huisarts begint met het behandelen van de toegenomen 
klachten en zal zonodig overleggen of verwijzen naar een 
longarts. De huisarts zal de longaanval ook melden bij de 
POH. 
Als je als longpatiënt naast de longklachten ook nog griep 
krijgt, kan dat behoorlijk ernstig uitpakken. Een griepprik, 
zoals die door huisartspraktijken wordt verstrekt, is daarom 
bijzonder aan te bevelen bij chronische long- of hartziekten, 
dan ontstaat gemakkelijker longontsteking. 

 Binnenkort is het zover: in de praktijk van huisarts Smit wordt de griepprik aangeboden op 31 oktober en 5 november 
aanstaande. 
 
Comorbiditeit Comorbiditeit (niet per sé long specifiek, maar is wel bijkomende ellende) is het naast elkaar 
voorkomen van verschillende stoornissen of ziekten tegelijkertijd. Dat kan, want u bent meer dan alleen uw longen. 
Omdat de huisarts meer weet dan alleen van de longen, zal bij nieuwe of andere klachten een consult bij de huisarts 
aangewezen zijn. Door middel van nieuw onderzoek zal eventueel tot een nieuwe diagnose gekomen kunnen worden. 
Belangrijke stoornissen of ziekten die tegelijkertijd met een longziekte kunnen voorkomen zijn diabetes mellitus, 
hartfalen, osteoporose (osteoporose is de medische naam voor poreus bot ofwel zwak bot. Zwak wil zeggen, zwakker 
dan het gemiddelde. Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Bron: 
osteoporose vereniging), KNO-klachten, allergie, depressie. 
 
Mantelzorg, is hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het 
opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die 
rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van 
een hulpverlenend beroep; 
(Bron: wet maatschappelijke ondersteuning, WMO, artikel 1.1.1. onder maatwerkvoorzieningen, punt 3). 

 Dit wordt ook (h)erkend door huisartsen. Vandaar dat huisartsen proberen degenen die u 
ondersteunen ook een beetje te ondersteunen. Dus als mantelzorg te zwaar valt, de huisarts inschakelen. 

 
Buiten de huisartspraktijk 

De huisarts heeft verfschillende lijntjes naar zorgverleners buiten de praktijk: ziekenhuis, apotheek, thuiszorg,  
paramedici, gemeente. Naast deze zorgverleners zijn er nieuwe ontwikkelingen: leefstijlcoach (past bij 
zelfmanagement) en calculus. 
De kosten voor een leefstijlcoach worden door de zorgverzekeraar vergoed, maar deze zorgverlener is nog niet overal 
aanwezig. 
 



Ziekenhuis Met het ziekenhuis heeft deze huisartsenpraktijk samenwerkingsafspraken gemaakt. De toegang tot 
contact met het ziekenhuis is laagdrempelig. Ook zijn afspraken gemaakt betreffende Caspir (zie onder “De huisarts”, 
alinmea 3, hierboven. 
 
De longverpleegkundige van Evean (“het ziekenhuis in de wijk”) wordt aangestuurd door een longarts. 
 
De apotheek Er zijn vele mogelijkheden om een “puffer” toe te dienen. Met de apotheek vindt vanuit de huisarts 
overleg en afstemming plaats omtrent de vraag welk apparaat in dat specifieke geval het meest is aangewezen. Ook 
vindt afstemming met de apotheek plaats betreffende de uitleg hoe het apparaat  gebruikt moet worden. 
Tenslotte hebben huisarts en apotheek gezamenlijke nascholingen. 
 
Thuiszorg Hierbij is te denken aan de wijkverpleegkundige. Omdat deze meer thuis bij de patiënt is dan de huisarts, 

kan deze eerder bepaalde ontwikkelingen waarnemen. Om de huisarts en de POH hierover te informeren, zijn 
er korte lijnen met de huiusartspraktijk. 

 
Paramedici In dit verband worden hiermee bedoeld de fysiotherapeut en de diëtiste. 
Bij de fysiotherapeut kan een 6 minuten looptest gedaan worden. Verder is fysiotherapie zinvol om een betere conditie 
op te bouwen en te behouden. 
De fysiotherapiepraktijk in de Julianastraat heeft ook een COPD-aantekening. 
Fysiotherapie is na het stoppen met roken het beste middel. Roken is met stip de balangrijkste oorzaak van 
longproblemen, maar niet de enige. 
Verwijzing en overleg meestal met de POH. 
Overigens is mondharmonica spelen ook een goede (ademhalings)spiertraining. 
 
Gemeente heeft een WMO-loket waar voorzieningen aangevraagd kunnen worden. Het WMO-loket is bereikbaar via 
e-mail: loketwmo@purmerend.nl  
Het loket is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Telefonisch is het WMO-loket te bereiken onder telefoonnummer (0299)452555. 
 
Bij het WMO-loket kunnen aanvragen worden ingediend voor vervoer (AOV: van deur tot deur tegen een n ormale 
ritprijs), voor bijvoorbeeld een scootmobiel, een gehandicaptenkaart en een parkeerplaats. 
Ook kunnen daarf aanvragen worden ingediend voor woonvoorzieningen, bijvoorbeeld een traplift (met een eigen 
financiële bijdrage), hulp in de huishouding (eveneens met een eigen bijdrage). 
De huisarts geeft zonodig informatie aan de gemeente, maar alleen met toestemming van de aanvrager! 
 
Leefstijlcoach De coaching is gericht op bewustwording en aanpassing van leefstijl, maar het blijft de keuze van de 
patiënt, die ook de regie houdt. Gedurende een traject van twee jaar vindt de coaching deels plaats in individuele 
gesprekken, deels in groepsgesprekken. De coaching wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Maar, zoals 
gezegd, deze coaches zijn nog niet overal beschikbaar. 
Inschakeling van een leefstijlcoach kan alleen na verwijzing door de huisarts of de POH. 
 
Calculus is een multidisciplinair digitaal overleg met als doel samenwerking en overleggen tussen zorgverleners  en 
tussen patiënt en diens zorgverleners. 
 
Daarnaast is er ook eGPO. eGPO (electronisch gestructureerd petiënten overleg) is gemaakt voor en met zorgverleners 
om ervoor te zorgen dat communicatie en coördinatie van multidisciplinaire zorg verbeterd en gemakkelijker wordt. 
Gestart wordt met wat de cliënt/patiënt belangrijk vindt in zijn of haar leven. Daar valt ook de ziektelastmeter onder. 
Vervolgens  worden door zorgverleners van verschillende disciplines samen met de patiënt haalbare doelen gesteld. 
 
Wanneer er nieuwe technieken komen, wordt de huisarts daarover geïnformeerd. Dus……uw huisarts: 

 Kent u en uw omgeving. 
 Levert zorg dicht bij huis.  
 Is de ‘spin in het web’ van het ‘zorglandschap’ 
 Kan daardoor een coördinator en gids voor u zijn, als u het spoor bijster raakt. 
 Doet dit samen met de POH 

 
Wat is belangrijk? 

 De jaarlijkse griepprik is het belangrijkste  

 Rust, reinheid en regelmaat 

 Goed eten en goed slapen 

 Met droog vriesweer naar buiten 

 Bij mist binnen blijven 

 Als klachten verergeren niet te lang door blijven lopen, maar naar de huisarts of de POH 

 Bij afspraak maken voor consult, bij de assistent(e) melden dat u longpatiënt bent en benauwdheidsklachten 
hebt. 
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