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1 Inleiding  
De zorggroep Catena heeft met de zorgverzekeraar de Friesland per 1 januari 2015 
afspraken gemaakt voor de keten DBC Astma/COPD en Diabetes Mellitus voor drie jaar 
en voor de keten CVRM twee jaar. De zorggroep Catena schept voor iedere huisarts op 
eenvoudige wijze de mogelijkheid om kwalitatief hoogstaande ketenzorg te leveren. 
Zowel voor solisten als huisartsen in een HOED of gezondheidscentrum, met of zonder 
praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). 
Dit document beschrijft streefdoelen van de zorggroep, algemene informatie over de 
DBC’s ,de inhoud van de zorgprocessen en de taken en verantwoordelijkheden van alle 
deelnemende partijen.  

2 Doelstellingen Catena ketenzorg  
 
Voor alle keten DBC’s streeft Catena naar onderstaande doelen: 

2.1 Doelstelling ketenzorg  

-‐ het leveren van geprotocolleerde, kwalitatief hoogwaardige, preventieve zorg 
-‐ uniforme en adequate aanpak gericht op de klantvraag  
-‐ optimale afstemming en coördinatie tussen de diverse disciplines, met gebruikmaken 

van elkaars deskundigheid, waarbij de centrale zorgverlener de zorg coördineert en 
afstemt 

-‐ delen van informatie via informatiesystemen 
-‐ overleg met patiëntenorganisaties 

2.2 Doelstellingen op patiëntniveau  

-‐ laagdrempelige toegankelijke zorg. De patiënt heeft een centrale zorgverlener die als 
aanspreekpunt fungeert en de zorg rondom de patiënt coördineert  

-‐ een lagere ziektelast voor patiënten met een chronische aandoening 
-‐ bevorderen en ondersteunen van zelfmanagement onder andere via een patiënten 

portaal van het KIS systeem 
-‐ continuïteit van zorg  
-‐ zorg afgestemd op de individuele patiënt 

2.3 Doelstellingen op behandeling niveau 

-‐ het voorkomen van eerste manifestaties van complicaties van chronische 
aandoeningen  
o vergroten van therapietrouw  
o bevorderen van gezonde leefstijl door het actief aanbieden van stoppen met 

roken programma’s, het stimuleren van meer bewegen en gezonder eten. 
-‐ beheersen van de mogelijke gevolgen van de chronische aandoeningen 
-‐ maximale behandeling in de eerste lijn 
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2.4 Voordelen voor de huisarts 

Deelname aan de een van de DBC’s van Zorggroep Catena levert de huisarts een aantal 
voordelen op: 
 
- de huisarts heeft de regie en is verantwoordelijk voor de inhoud (behandelplan)en 

uitvoering van de zorg 
- het financiële proces wordt door Zorggroep Catena verzorgd 
- een groot deel van het routinewerk wordt door Certe verzorgd, waardoor meer tijd 

overblijft voor specifieke taken 
- alle uitslagen worden digitaal aangeleverd in het HIS 
- onnodig verblijf van een patiënten in de tweede lijn wordt voorkomen door afspraken 

met de tweede lijn d.m.v. een wisselprotocol 
- de DBC is onafhankelijk van de mate van organisatie van de individuele 

deelnemende huisarts en is eenvoudig te implementeren 
- door een automatisch oproepsysteem is jaarlijkse oproep gegarandeerd en is 

continuïteit van zorg gewaarborgd 
- het oproepsysteem zorgt er ook voor, dat de gegevens beschikbaar worden voor 

benchmarking c.q. het zichtbaar maken van uitkomst- en procesindicatoren (KPI). 
 
In de toekomst maakt software transmurale DBC-ondersteuning mogelijk. Het resultaat 
hiervan is een transparant proces met goede prestatie-indicatoren en ondersteuning voor 
zowel de patiënten als de verschillende transmurale actoren binnen de DBC 
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3 Algemene informatie keten DBC’s 
 

3.1 Aanmelden bij Catena 

Aanmelden voor een DBC kan via de website van Catena www.catenazorg.nl. Hier vindt u 
alle informatie. 
De huisarts informeert zelf zijn patiënten over de opname in de DBC en wat dit inhoudt. 
Een voorbeeld informatiebrief is te vinden op www.catenazorg.nl.  
Het is essentieel dat de huisarts in het HIS staat vermeld als hoofdbehandelaar. 

3.2 Zelfmanagement 

Veel aandacht gaat uit naar het ondersteunen van zelfmanagement door goede 
voorlichting, leefstijladviezen en begeleiding. Na verloop van tijd kan de intensiteit van 
de begeleiding afnemen. Idealiter heeft een goed geïnformeerde patiënt dan de kennis en 
de vaardigheden opgedaan om op adequate wijze om te gaan met de aandoening. 
Na verloop van tijd zal de patiënt de zorgverlener(s) minder vaak bezoeken. De aard en 
de inhoud van de consulten zijn afhankelijk van de ernst van de aandoening en van de 
zorgvraag van de individuele patiënt. 
De patiënt heeft de beschikking over een individueel zorgplan waarin afspraken en 
voortgang worden vastgelegd, zie ook bijlage 8.2. 
Zelfmanagement stelt de chronisch zieke in staat om de gevolgen van de ziekte te 
beheersen, de ziekte in te passen in het leven en daarmee de ervaren kwaliteit van leven 
te verhogen. Bevordering en ondersteuning van zelfmanagement is dan ook onderdeel 
van de behandeling en de begeleiding. 
 
Zelfmanagement is gebaseerd op onderstaande elementen: 

- Ondersteuning (gericht op het bevorderen van het zelfsturend vermogen) 
- Patiëntenvoorlichting en –educatie (gericht op kennis en vaardigheden op 

medisch-technisch gebied); 
- Motivatie (de chronisch zieke wordt gepositioneerd, gemotiveerd en gefaciliteerd 

om aan zelfmanagement te doen, maar de chronisch zieke doet alleen dat wat hij 
aankan en waarbij hij zich veilig voelt) 

- Beschikbaarheid van interventiemethodieken en zelfzorghulpmiddelen voor patiënt 
en zorgverlener 

- Individueel zorgplan met persoonlijke behandeldoelen 
- Digitale infrastructuur: persoonlijk gezondheidsdossier en patiënten portaal. 

 

3.3 Patiënten versie zorgstandaard 

De zorgstandaard is voor zowel voor Diabetespatiënten, Astma/COPD als voor CVRM 
patiënten beschikbaar via de website van Catena: www.catenazorg.nl  

3.4 Behandeling en of terugverwijzing naar de 2de  lijn 

Bij complicaties of ernstige co- morbiditeit vindt verwijzing conform de NHG standaard 
plaats naar de specialist. Op het moment dat het hoofdbehandelaarsschap van de 
huisarts overgaat naar de specialist stopt de eerstelijns DBC. 
De verwijscriteria zijn opgesteld in samenspraak met de 2de lijn en vastgelegd in diverse 
wisselprotocollen. 
Het provinciaal wisselprotocol vormt de basis van samenwerkingsafspraken tussen 1e en 
2e lijn en wordt actief ingezet om maximale substitutie van de 2e naar de 1e lijn te 
bewerkstelligen, zie www.catenazorg.nl. Telefonische en of elektronische consultatie van 
de specialist door de huisarts is in de DBC geregeld. 
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3.5 De facturering 

De diagnostiek en de laboratoriumkosten, voorafgaand aan de DBC, zijn NIET 
opgenomen in de DBC en worden rechtstreeks gedeclareerd door Certe aan de 
zorgverzekeraar. Deze kosten tellen mee voor het ‘eigen risico’ van de patiënt. Voor de 
huisarts zijn geen kosten verbonden aan de diagnostiek.  
 
Als de patiënt in de DBC is opgenomen zijn er geen kosten meer voor de patiënt, behalve 
de laboratoriumkosten voor DM en CVRM. 

3.6 Ketenzorg informatiesysteem 

Met de implementatie van een keteninformatie systeem (KIS), te gebruiken voor DM2, 
Astma/COPD en CVRM, beschikt Catena over een patiëntenportaal waarbij de patiënt 
beveiligd kan inloggen en inzage kan krijgen in zijn dossier en een aantal 
(zelf)meetwaarden kan invoeren. 
Tevens is dan ook het individueel digitaal behandelplan operationeel. 
Catena voldoet hiermee aan de voorwaarden en inkoopcriteria voor elektronische 
gegevensuitwisseling zoals genoemd in de ZN inkoopgids eHealth, versie juli 2011. 
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4 DBC Astma en COPD 
4.1 Het zorgproces astma en COPD 

Catena heeft met de zorgverzekeraar twee  aparte DBC’s voor astma en COPD 
afgesloten.  
Patiënten met een mengbeeld astma/COPD worden meegenomen in de DBC voor astma. 
Beide DBC’s hebben een grote overlap, behalve in de inclusiecriteria en de frequentie van 
de follow-up.  



Stichting Zorggroep Catena 
Keten DBC’s 2015        
 
 

9 

 
Het zorgproces bestaat uit de volgende onderdelen: 

- identificatie 
- diagnostiek 
- opname in de DBC 
- de intensieve fase (behandeling / beleid ) 
- de follow-up 

4.2 Identificatie 

Het opsporen en vaststellen van de diagnose astma en/of COPD valt, conform de eisen in 
de zorgstandaard, buiten de DBC. Identificatie kan plaatsvinden door  

- dossieronderzoek in de praktijk en  
- door middel van case finding.  

Er wordt een selectie gemaakt van alle patiënten die het aflopen jaar longmedicatie 
hebben gebruikt of die de ICPC code astma of COPD hebben (zie bijlage 8.1). Bij deze 
selectie wordt in het HIS van de huisarts vastgelegd dat hij de hoofdbehandelaar is.  
De huisarts informeert de patiënten en levert een lijst aan met naam, adres + 
woonplaats, geb. datum , BSN en verzekeringsnummer. 

4.3 Diagnostiek  

Tijdens deze fase wordt de diagnose bepaald.  
De functielaboranten van Certe houden op decentrale locaties (dat kan ook in de 
huisartsenpraktijk zijn) hun spreekuur. Het diagnostisch onderzoek bestaat uit 3 
onderdelen, t.w.: 

-‐ Flow-volume onderzoek inclusief reversibiliteit.  
-‐ uitgebreide anamnese, inclusief CCQ, ACQ en MRC. Zie ook bijlage 8.3  
-‐ Controle inhalatietechniek.  

Het onderzoek wordt beoordeeld door een CAHAG-kaderhuisarts of longarts, die tevens 
een behandeladvies geeft. De uitslag wordt per edifactbericht verstuurd. De waarden 
worden automatisch in het HIS weggeschreven via het Labcodetabel.  
 
Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek (histamine-/metacholineprovocatietest, 
allergologisch  onderzoek, diffusiecapaciteit, X-thorax e.d.) gedaan ter ondersteuning van 
de diagnostiek. 

4.4 Opname in de DBC 

Patiënten waarvan de huisarts de hoofdbehandelaar is en voldoen aan onderstaande 
criteria worden opgenomen in de DBC: 
 
Inclusiecriteria astma en mengbeeld astma/COPD 

-‐ 16 jaar en ouder EN 
-‐ een indicatie voor inhalatiecorticosteroïden volgens de NHG-standaard 

 
Inclusiecriteria COPD 

-‐ In de regel is de eerste lijn verantwoordelijk voor monitoring van de COPD-patiënt 
met GOLD I, II en de tweede lijn voor de patiënt met een GOLD III, IV. 

-‐ Bij een patiënt met instabiel GOLD II (CCQ ≥ 2 en ≥ 2 exacerbaties) en stabiel 
GOLD III (CCQ < 2 en < 2 exacerbaties) is er vaak sprake van gedeelde zorg. Na 
consultatie kan patiënt in de eerste lijn blijven. 
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4.5 Behandeling  

Na het stellen van de diagnose vindt een periode van intensieve behandeling en zorg 
plaats. Hoe lang deze periode duurt, kan per patiënt verschillen. De start is het scharnier 
consult huisarts voor mededelen van diagnose, informatie ziektebeeld, opstellen 
behandelplan, verwijzing naar POH voor start/uitwerking een individueel zorgplan. 
De POH geeft verder informatie/educatie over het ziektebeeld en behandelplan. Ook vindt 
zo nodig consultatie van de longarts plaats en overleg met fysiotherapeut over niet 
medicamenteuze behandelopties. 
Regelmatig is er ook overleg HA/POH voor het bespreken van het beleid.  
Gedurende het jaar zijn er follow-up consulten met daarin voorlichting en educatie, 
herevalueren behandelplan, bijstellen daarvan, instructie inhalatie, voorlichting, stop 
roken advies, beweeg- en voedingsadvies.  

4.6 Follow-up  

Gezien het soms chronisch progressieve, maar ook soms grillige verloop van COPD en 
astma is het voor alle patiënten van belang dat er een regelmatige follow-up is. Hierdoor 
kunnen veranderingen in de integrale gezondheidstoestand tijdig gesignaleerd worden en 
kan de zorg direct op de veranderde zorgvraag aangepast worden.  
 
De follow-up bestaat uit: 
 
Het controleonderzoek (door Astma/COPD-dienst) 
De functielaboranten van Certe houden op decentrale locaties (dat kan ook in de 
huisartsenpraktijk zijn) hun spreekuur. Het controleonderzoek bestaat uit 3 onderdelen, 
t.w.: 

-‐ Flow-volume onderzoek exclusief reversibiliteit.  
-‐ Vragenlijst integrale beoordeling Zie ook bijlage 8.3 
-‐ Controle inhalatietechniek.  

Het onderzoek wordt beoordeeld door een CAHAG-kaderhuisarts of longarts, die tevens 
een behandeladvies geeft. De uitslag wordt per edifactbericht verstuurd. De waarden 
worden automatisch in het HIS weggeschreven via het Labcodetabel. 
 
Integrale boordeling (vragenlijst) door Astma/COPD-dienst  
(alleen bij patiënten met astma en mengbeeld)  
De patiënt krijgt eens per kwartaal / twee keer per jaar / jaarlijks (afhankelijk van de 
mate van stabiliteit) een integrale beoordeling. Dit is een vragenlijst met 
exacerbatiefrequentie, roken, klachten, BMI, beperkingen en kwaliteit van leven door 
middel van ACQ. 
De Astma/COPD-dienst) stuurt deze vragenlijst volgens de frequentie zoals beschreven in 
4.7. De Astma/COPD-dienst draagt zorg voor de rapportage, zodat alle benodigde 
gegevens automatisch in het HIS van de huisarts komt.  
 
Consult huisarts/POH 
Afhankelijk van veranderingen in de integrale gezondheidstoestand koppelt de POH of 
huisarts een consult aan een controleonderzoek of de integrale beoordeling vast zodat de 
individuele behandeling direct aan de veranderde zorgvraag aangepast worden, om zo 
verslechtering te voorkomen. 
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4.7 De frequentie van de follow-up 

 
De frequentie van de follow-up bij astma  
 
De zorg is afgestemd op de zorgvraag en behoefte van de patiënt en wordt aangepast 
aan de aard en ernst van de problemen die de patiënt ervaart in zijn integrale 
gezondheidstoestand.  
Er wordt gebruik gemaakt van de classificatie op basis van de mate waarin het astma 
onder controle is (zie voor meer informatie bijlage 8.4) 
 
De frequentie en inhoud van de follow-up is wisselend en hangt af van de mate van 
stabiliteit. In tegenstelling tot de COPD wordt een controleonderzoek, incl. longfunctie 
niet bij alle astmapatiënten jaarlijks gedaan, maar dit hangt af van de mate van 
stabiliteit.  
 
Stabiel astma (ACQ ≤ 0.75) 

-‐ één keer per jaar een integrale beoordeling via vragenlijst  
-‐ één keer in de drie jaren controleonderzoek Astma/COPD-dienst  
-‐ op indicatie een consult met huisarts / POH.  

 
Niet geheel stabiel astma (ACQ > 0.75 ≤ 1.5) 

-‐ twee keer per jaar een integrale beoordeling via vragenlijst 
-‐ één keer in de twee jaren controleonderzoek Astma/COPD-dienst  
-‐ minimaal 1x per jaar een consult met huisarts / POH.  
-‐ Op indicatie kan er sprake zijn van een gespecialiseerde integrale beoordeling 

door een longarts.  
 
Onstabiel astma (ACQ > 1.5) 

-‐ Vier keer per jaar een integrale beoordeling via vragenlijst  
-‐ één keer per jaar controleonderzoek Astma/COPD-dienst  
-‐ minimaal 1x per jaar een consult met huisarts / POH.  
-‐ Op indicatie kan er sprake zijn van een gespecialiseerde integrale beoordeling 

door een longarts 
 
De stabiliteit (ACQ), gemeten bij het controleonderzoek (en dus niet de ACQ gemeten bij 
de vragenlijst), is leidend en de frequentie zal alleen veranderd worden op verzoek van 
de huisarts.  
 
De frequentie van de follow-up bij COPD 
 
Patiënten met COPD worden jaarlijks opgeroepen voor een controleonderzoek. Bij 
aanpassing van medicatie wordt de patiënt na 3 maanden weer opgeroepen om het 
behandeleffect te meten.  
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Samenvatting van de follow-up gedaan door Astma/COPD-dienst: 
 

stabiel	  astma	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

niet	  geheel	  stabiel	  astma	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

onstabiel	  astma	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

COPD	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   jaar	  1	   jaar	  2	   jaar	  3	   jaar	  4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  	   controleonderzoek	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	   vragenlijst	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 

4.8 Intercollegiaal overleg exacerbatiemanagement 

Conform de ontwikkelingen binnen het project Friesland Voorop wordt twee keer per jaar 
een gestructureerd overleg georganiseerd tussen eerste lijn en longartsen, waarin 
exacerbatiecasuïstiek wordt besproken gericht op het identificeren van beïnvloedende 
factoren waardoor een volgende exacerbatie kan worden voorkomen. In het overleg 
wordt door zowel huisartsen als longartsen casuïstiek ingebracht volgens een vast 
stramien 
 
Voor elke huisarts die meedoet met de DBC astma en/of COPD geldt dat meedoen een 
voorwaarde is om te blijven meedoen aan de DBC. POH wordt ook uitgenodigd. 
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5  DBC CVRM 
 



Stichting Zorggroep Catena 
Keten DBC’s 2015        
 
 

14 

 

5.1 Het zorgproces CVRM 

Het zorgproces bestaat uit de volgende onderdelen: 
- identificatie 
- diagnostiek 
- opname in de DBC 
- de intensieve fase (behandeling / beleid) 
- de stabiele fase (follow-up)  

5.2 Identificatie 

Het opsporen en vaststellen van een verhoogd risico en het stellen van een 
cardiovasculaire diagnose, conform de eisen in de zorgstandaard, valt buiten de DBC. 
Identificatie kan plaatsvinden door  

- dossieronderzoek in de praktijk en  
- door middel van case finding.  

De patiënten die in aanmerking komen voor identificatie worden geselecteerd op basis 
van ICPC en ATC codes uit het HIS (zie bijlage 8.1). 
Bij deze selectie wordt in het HIS van de huisarts vastgelegd dat hij de hoofdbehandelaar 
is.  
De huisarts informeert de patiënten en levert een lijst aan met naam, adres + 
woonplaats, geb. datum , BSN en verzekeringsnummer. 

5.3 Diagnostiek  

Tijdens deze fase wordt het risicoprofiel van de patiënt in kaart gebracht.  
De functielaboranten van Certe houden op decentrale locaties (dat kan ook in de 
huisartsenpraktijk zijn) hun spreekuur. Op basis van de gegevens uit het risicoprofiel 
wordt aan de hand van de risicotabel een schatting gemaakt van de hoogte van het risico 
op ziekte of sterfte door HVZ in de komende 10 jaar. Bij patiënten met DM en RA wordt 
voor de risico schatting 15 jaar bij de actuele leeftijd opgeteld. 

5.4 Opname in de DBC  

Patiënten, ouder dan 18 jaar en waarvan de huisarts de hoofdbehandelaar is en die 
voldoen aan de inclusiecriteria, worden opgenomen in de DBC CVRM.  
 
Inclusie criteria 

- patiënten met HVZ  
 angina pectoris  
 myocardinfarct 
 TIA of herseninfarct  
 PAV  
 aneurysma aortae  

- patiënten zonder HVZ met een risico score ≥10%- <20% op ziekte of sterfte door 
HVZ (inclusief RA= reumatoïde artritis) en met hypertensie en/of 
hypercholesterolemie  

- patiënten met een risico score <10% met een diagnose hypertensie en of 
hypercholesterolemie en medicatie. 

- patiënten zonder HVZ met een risico score ≥ 20% (inclusief RA) 
- patiënten zonder HVZ met een behandelindicatie op basis van een systolische 

bloeddruk >180 mmHg en of een TC/HDL >8 mmol/l ongeacht de risico score. 
Certe controleert of de juiste patiënten zijn geïncludeerd en neemt zo nodig contact op 
met de huisarts voor overleg. 
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Exclusie criteria 

- patiënten met Diabetes Mellitus 
- patiënten bekend met HVZ die zowel in de 1e en /of de 2de lijn onder behandeling 

zijn (shared care) komen niet in de DBC. Bij terug verwijzing van de 2de lijn naar 
de huisarts start de DBC weer opnieuw  

- patiënten met een beperkte levensverwachting op basis van een andere 
aandoening 

- ouderen met uitgebreide co-morbiditeit en polyfarmacie waarbij de prioriteit bij 
andere behandeldoelen ligt 

- patiënten die niet willen deelnemen 
- patiënten met een risico score < 10% 

5.5 Behandeling  

De behandeling kan bestaan uit medicamenteuze behandeling en niet medicamenteuze 
adviezen (leefstijladviezen) en is afhankelijk van de diagnostiek.  
Zodra de patiënt is ingesteld en de parameters stabiel zijn volgt de jaarlijkse follow-up. 

- Patiënten bekend met HVZ komen zonder meer in aanmerking voor niet 
medicamenteuze adviezen en medicamenteuze behandeling, conform de NHG 
richtlijn CVRM 

- Patiënten met een verhoogd risico voor HVZ met een risicoscore ≥ 10% -<20% 
komen, afhankelijk van de aanwezige sterk risico verhogende factoren in 
aanmerking voor niet medicamenteuze adviezen en medicamenteuze behandeling 
van hypertensie en/of hypercholesterolemie  

- Patiënten met een verhoogd risico voor HVZ met een risicoscore ≥ 20% komen in 
aanmerking voor niet medicamenteuze adviezen en medicamenteuze behandeling 
van hypertensie en/of hypercholesterolemie  

5.6 Follow-up 

De follow-up is noodzakelijk voor het bereiken van een blijvend effect van de 
behandeling. Regelmatige controles zijn essentieel bij het instellen van de behandeling, 
het eventueel aanpassen van de behandeling, de therapietrouw en evalueren van de 
leefstijladviezen. De follow up is van diverse factoren afhankelijk en wordt opgesteld in 
samenspraak met de patiënt en in ieder geval een keer per jaar. 
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6 DBC DM TYPE 2  
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6.1 Het zorgproces diabetes 

Het zorgproces bestaat uit de volgende onderdelen: 
- identificatie 
- diagnostiek 
- opname in de DBC 
- de intensieve fase (behandeling / beleid) 
- de stabiele fase (follow-up)  

6.2 Identificatie 

Dit wordt uitgevoerd door huisarts. 
Bij de selectie wordt in het HIS van de huisarts vastgelegd dat hij de hoofdbehandelaar is 
(zie bijlage 8.1). 
Het opsporen en vaststellen van de diagnose diabetes valt, conform de eisen in de 
zorgstandaard, buiten de DBC. Identificatie vindt plaats door middel van case finding.  

6.3 Diagnostiek  

Wordt uitgevoerd door huisarts volgens NHG-protocol: 
- 2 nuchtere plasmaglucosewaarden ≥ 7,0 mmol/l op 2 verschillende dagen; 
- nuchtere plasmaglucosewaarde ≥ 7,0 mmol/l of willekeurige 

plasmaglucosewaarde ≥ 11,1 mmol/l in combinatie met klachten passend bij 
hyperglykemie. 

6.4 Opname in de DBC  

Patiënten, waarvan de huisarts de hoofdbehandelaar is en die voldoen aan de 
inclusiecriteria, worden opgenomen in de DBC DM 2. 

Het zorgproces van diabetespatiënten is ingedeeld naar zorgniveaus zoals gedefinieerd in 
het project Friesland Voorop waarbij de behandeling van patiënten met zorgniveau 1-3d 
zo veel mogelijk binnen de eerste lijn worden gehouden. Er wordt specifiek aandacht 
besteed aan de kwaliteit van zorg van zorgniveau 3-patiënten.  

Zorgniveau 1:  Ongecompliceerde diabetes type 2-zorg zonder belangrijke comorbiditeit 
en zonder diabetesmedicatie of met orale diabetesmedicatie (OAD) 
binnen de streefwaarden, of patiënten waarbij vanwege ernstige 
comorbiditeit of beperkte levensverwachting ruimere streefwaarden 
worden geaccepteerd 

Zorgniveau 2:  Patiënten met DM 2 die 1 of 2 x daags insuline spuiten al of niet in 
 combinatie met OAD 
Zorgniveau 3:  Meer complexe DM 2 zorg voor patiënten met: 
 a. 4 dd insuline-schema  
 b. Nierfunctiestoornissen:  > 65 jaar eGFR 30 tot 45   
     < 65 jaar eGFR 45 tot 60   
 c. doorgemaakte hart/vaatgebeurtenis die daarvoor in de 1e lijn worden 

gecontroleerd of die in stabiele situatie weer vanuit de 2e lijn kunnen 
worden terugverwezen (bijvoorbeeld bij goede functie, LV, zonder 
restischemie, zonder matig/ernstig kleplijden, zonder VF/VT>24 uur 
post-infarct, zonder problemen bij instellen adequate secundaire 
preventiemaatregelen) 

 d. combinatie van (a en b), (a en c), (b en c) of (a, b en c) 
Zorgniveau 4:  - patiënten met DM 2 met zwangerschapswens 
 - patiënten met DM 2 met ernstige comorbiditeit 
 - patiënten met DM 2 die moeilijk te reguleren zijn ondanks 4x daags 

insuline of met een pompindicatie 
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Ook worden de funduscontroles in eigen beheer uitgevoerd, behoudens bij de patiënten 
met aandoeningen(b.v. diabetische retinopathie, cataract en glaucoom) waarvoor deze 
bij de oogarts onder controle zijn en dus de fundusfotografie in de 2e-lijn plaatsvindt. 
Uitgangspunt blijft substitutie van 2e naar 1e lijn. 

Diabetespatiënten zijn uitgesloten van een CVRM-DBC. CVRM is onderdeel van de 
diabetes DBC en valt onder de integrale financiering van DM 2 

Inclusie criteria 
Zorgniveau 1 t/m 3 
 
Exclusie criteria 
Zorgniveau 4 

6.5 Behandeling  

De glucoseregulatie bij behandeling van diabetes type 2 bestaat uit niet-medicamenteuze 
/ lifestyle adviezen, en zo nodig aanvullende glucose verlagende medicatie, afhankelijk 
van of de individuele HbA1c streefwaarde van de patiënt wordt bereikt. De HbA1c 
streefwaarde wordt bepaald op grond van de tabel uit de NHG-standaard Diabetes 
mellitus type 2 (derde herziening), 2013. Indien de HbA1c streefwaarde niet is bereikt, 
volgt een medicamenteus behandeladvies die gebaseerd is op deze NHG standaard. Dit 
kan aanpassing van OADs betreffen, maar ook het advies in te stellen op subcutane 
glucoseverlagende middelen, zoals insuline (intensieve fase). 
Wat betreft lipidenspectrum, bloeddruk en microalbuminurie worden bij afwijkende 
waardes geen behandeladviezen gegeven. Wel wordt de huisarts geattendeerd op 
afwijkende waardes in het behandeladvies. 
 
Overgang van orale medicatie naar insuline 
Indien het advies aan de huisarts het instellen op insuline betreft, kan de huisarts de 
diabetesverpleegkundige verzoeken ondersteuning te verlenen bij het instellen op 
insuline (zorgniveau 3-patiënten met complexe insulineregimes). 
De patiënt wordt na de instelfase jaarlijks opgeroepen voor een spuit- metercontrole, en 
educatie. Daarnaast blijft het oproepsysteem van de kwartaal- en jaarlijkse controles ook 
gelden voor de insulinepatiënt. 
Tot slot kan de DVK worden ingezet voor begeleiding van patiënten die worden 
overgedragen vanuit de 2e lijn en voor kennisoverdracht. 

6.6 Follow-up 

Follow-up bestaat uit regelmatige controles en zijn essentieel om na te gaan of het 
ingestelde beleid voldoende is (zijn de behandeldoelen bereikt), en bij de beoordeling of 
de behandeling aangepast dient te worden. Voor dit laatste niet alleen wat betreft 
effectiviteit, maar ook wat betreft veiligheid (bv. dosis aanpassing nodig op grond van 
nierfunctiebeloop, inventarisatie hypoglycemiëen). Ook geeft de controle de gelegenheid 
de therapietrouw te beoordelen. De controlefrequentie is driemaandelijks, conform de 
NHG standaard 2013, waarin een jaarcontrole is verwerkt. Indien zowel glucosewaarde, 
HbA1c, lipidenprofiel en bloeddruk goed/acceptabel zijn, dan kan worden volstaan met 
een zesmaandelijks controle interval. 

Vanuit de follow-up fase kan geadviseerd worden patiënt opnieuw op te nemen in de 
intensieve fase, bv om een patiënt in te stellen van een 2 x daags insuline regime op een 
4 x daags insuline regime. 
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7 Taken en verantwoordelijkheden  DBC’s 

7.1 De huisarts / praktijkondersteuner 

De huisarts is de centrale zorgverlener van de keten en medisch inhoudelijk 
eindverantwoordelijk. 
De huisarts/POH is de procesbegeleider/coach van de patiënt. 
De huisarts stelt zorgplan op conform NDF/NHG standaarden.  
De huisarts delegeert, daar waar mogelijk en nodig, taken aan de POH. 

- meldt de patiënt aan bij Certe voor opname in de ketenzorg 
- stelt, in samenspraak met de patiënt, n.a.v. de uitgevoerde diagnostiek, het 

behandelplan en individuele zorgplan op, conform de actuele standaarden en 
richtlijnen, rekening houdend met de co-morbiditeit.  

- bepaalt het medicamenteus beleid en verzorgt de instelling op medicatie 
- is verantwoordelijk voor de individuele zorgprocessen en ziet er op toe dat de 

afspraken op de behoeften en wensen van de patiënt zijn afgestemd, op elkaar 
aansluiten en worden nageleefd 

o geeft uitleg over uitkomsten en behandelplan 
o voert LO uit 
o geeft educatie over de aandoening, risicofactoren en beïnvloeding. 
o geeft voorlichting over leefstijladviezen en mogelijke interventies en 

medicamenteuze behandeling.  
o geeft voorlichting over de werking van de medicatie, bijwerkingen, gebruik 

en belang van therapietrouw 
o biedt inzage in de behandelketen en de ketenpartners (jaarcontroles, 

bespreking zorgplan huisarts, intake diëtist, eventuele overige 
interventies) 

o verzoekt patiënt dagboek bij te houden en voorgestelde interventies op te 
volgen, legt uit dat ketenpartners er naar vragen  

o evalueert regelmatig of de behandeling en /of de begeleiding effectief is en 
geeft feedback over de resultaten 

- verwijst naar de juiste loketten voor controles en zorg 
- verwijzing geschiedt volgens het provinciale wisselprotocol 
- heeft twee keer paar jaar intercollegiaal (huisarts-POH-specialist-Certe) overleg 

waarbij exacerbatiecasuïstiek wordt besproken, conform de afspraken in het kader 
van “Friesland Voorop”. 

- treedt op als leefstijlcoach en is daartoe geschoold in de principes van 
‘motivational interviewing’  

7.2 Astma/COPD-dienst, Diabetesdienst en CVR-dienst Certe 

- ziet toe op juiste aanmelding voor een DBC 
- roept de patiënt op conform de afspraken 
- voert de medisch inhoudelijke controles/vragenlijsten uit conform afspraken en 

richtlijnen en rapporteert de uitslagen aan de huisarts 
- rapporteert de huisarts als patiënt niet op het spreekuur verschijnt en roept de 

patiënt na drie maanden opnieuw op 
- voert alle gegevens in een database  
- werkt volgens de actuele richtlijnen 
- het verwerken van alle gegenereerde informatie en de uitslagen, inclusief de 

beoordeling van de specialist en behandelingsadvies, en het verzenden van deze 
gegevens digitaal naar het HIS van de huisarts  

- bewaakt de kwaliteit van alle onderzoeken 
- verzorgt de digitale communicatie tussen Certe en zorgaanbieders en Catena  
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7.3 De medisch specialist 

-‐ De betrokken specialisten beoordelen en adviseren bij elke interventie 
-‐ Verwijst patiënten terug die stabiel zijn en waar de behandeldoelen zijn behaald 

naar 1e lijn conform het wisselprotocol zoals afgesproken binnen het project 
Friesland voorop. 

-‐ Intercollegiaal overleg huisarts-specialist is mogelijk. 

7.4 Diëtiste  

De huisarts verwijst onderstaande patiënten naar de diëtiste 
- Patiënten met een BMI >35  
- Patiënten met een hypercholesterolemie (cholesterol/HDL ratio>5) en/of een 

erfelijke hypercholesterolemie en/of overige dyslipidemieen  
- Patiënten met nierfunctiestoornissen 
- Patiënten met hypertensie 
- Patiënten met een combinatie van bovenstaande diagnoses 
- Patiënten nieuw met DM type 2 
- Patiënten met COPD met een ondergewicht (BMI < 21) en een te lage VVMI 

(mannen < 16, vrouwen < 15) of ongewenst gewichtsverlies 
De diëtist begeleidt elke nieuwe patiënt alleen op verwijzing van de huisarts 
Taken/verantwoordelijkheden en doelen: 

- intake, educatie, voedingsadviezen conform de richtlijnen 
- opzetten van individueel dieetbehandelplan, voedingsadvies en afhankelijk van de 

aanwezige cardiovasculaire risicofactoren wordt een zorgbehandelplan gemaakt 
en wordt er gebruik gemaakt van optimale streefwaarden. Patiënt krijgt meer 
kennis en leert op langere termijn deze kennis toe te passen in het dagelijkse 
leven. 

- de diëtist rapporteert het verloop, het resultaat, eventuele problemen en, de met 
de patiënt gemaakte afspraken, naar de huisarts 

7.5 Pedicure  

Indien bij het jaarlijks voetonderzoek afwijkingen op basis van de SIMM-codering worden 
geconstateerd, kan verwijzing naar de pedicure plaatsvinden. 
De zorg wordt verleend conform de Zorgmodule Diabetische Voet zoals omschreven in 
zorgprofiel 2-4 
Taken/verantwoordelijkheden: 

- Mechanisch behandelingen 
- Instrumenteel behandelen nagel problemen bij patiënten 
- Mechanische en instrumentele behandeling eelt/likdoorns/hyperkeratose/mycose 
- Preventief en signaleringsfunctie 
- Voorlichting, advies en educatie 
- Administratie, correspondentie 

7.6 Podotherapeut 

Indien bij het jaarlijks voetonderzoek afwijkingen op basis van de SIMM-codering worden 
geconstateerd, volgt verwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut dient te 
werken volgens de daartoe opgestelde zorgprofielen zoals die vastgelegd zijn in de 
Zorgmodule “Preventie Diabetische Voetulcera” en het Addendum. Het gaat hierbij om de 
zorgprofielen 2 t/m 4 en hebben betrekking op SIMMS 1 (deels), 2 en 3. 
 
Taken/verantwoordelijkheden: 

- Intake, ziektebeeld, medicatie, behandeling (60 min.)  
- Niet gestoorde sensibiliteit; jaarlijks vervolgconsult (30 min.) 
- Gestoorde sensibiliteit, 2-4 consulten op jaarbasis (20 min.)  
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7.7 Stoppen-met-roken consulent  

(POH of externe zorgverlener) 
 
Stoppen met roken is voor rokers met een chronische aandoening in elk stadium en in 
elke fase relevant. 
De zorg bij het Stoppen-met-Rokenprogramma bestaat altijd uit begeleiding gericht op 
gedragsverandering en wordt indien nodig aangevuld met farmacologische 
ondersteuning. Het programma wordt opgesteld in overeenstemming met de 
omschrijving en kaders die worden gesteld in de Zorgmodule ‘Stoppen met Roken’, en 
voldoet aan de CBO-richtlijn ‘Tabaksverslaving’.  
De patiënt is ‘in zorg’ op het moment dat een patiënt heeft besloten te gaan stoppen, en 
daarbij vervolgens ondersteuning ontvangt waarvan inhoud en levering overeenkomen 
met de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma.  
De consulent is geregistreerd in kwaliteitsregister Stoppen met Roken 
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8 BIJLAGEN  
8.1 Selectie  

HA en POH nemen de selectie door en bepalen welke patiënten worden uitgenodigd voor 
onderzoek.  
 
Astma/COPD 
De selectiecriteria kan gedaan worden op basis van:  
 
ICPC codes 
R95 COPD  
R96 Astma  
 
ATC-code 
R03 AC en AK  B-mimetica  
R03BA  Inhalatiesteroïden  
R03BB  Parasympaticolytica  
R03DA  Theofylline derivaten  
R03DC  Leukotriënen-antagonisten  
Eventueel nog: 
R05 Op basis van klachten zoals hoesten   
R78 Op basis van registratie van bijv. acute bronchitis  
 
Ruiter 
LO Longziekten  
 
CVRM  
De selectiecriteria kan gedaan worden op basis van:  
 
ICPC codes 
K74   Angina Pectoris 
K74.01  Instabiele Angina Pectoris  
K74.02  Stabiele Angina Pectoris 
K75   Acuut Myocard Infarct 
K76   Andere Chron.Ischemische Hartziekten 
K76.01 Coronairsclerose  
K76.02  Vroeger Myocardinfarct (> 4 Weken Geleden) 
K77  Decompensatio Cordis 
K77.01  Acute Decompensatio Cordis/Astma Cardiale  
K77.02  Chronische Decompensatio Cordis 
K78   Boezemfibrilleren 
K83   Klepaandoening Niet Reumat./Nao 
K83.01  Aortastenose  
K83.02  Mitralisinsufficiëntie 
K84   Andere Hart Ziekten 
K84.03  Cardiomyopathie 
K87   Hypertensie met Orgaanbeschadiging 
K89   Passagere Cerebrale Ischemie/Tia 
K90   Cerebrovasc.Accid.(Cva) [Ex.Tia] 
K91    Atherosclerose [Ex.Coron.,Cerebr.] 
K92   Andere Ziekten Perifere Arterien 
K92.01 Claudicatio Intermittens  
K99   Andere Ziekten Tr.Circulatorius 
K99.01  Aneurysma Aorta 



Stichting Zorggroep Catena 
Keten DBC’s 2015        
 
 

23 

K85   Verhoogde Bloeddruk Zonder Hypert. 
K86   Hypertensie Zond.Orgaanbeschadiging 
U99   Andere Ziekte Urinewegen 
U99.01 Nierfunctiestoornis/ Nierinsufficiëntie 
T93   Vetstofwisselingsstoornis 
T93.01  Hypercholesterolemie 
L88  Reumatoïde artritis 
 
Indien er geen sprake is van een HVZ of diabetes, maar wel van een vasculair risico, dan 
kunnen de volgende ICPC-diagnosecodes bruikbaar zijn: 
 
K 29  Positieve familieanamnese voor HVZ 
K 86  Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 
K 87  Hypertensie met orgaanschade 
T 93  Vetstofwisselingsstoornissen 
T 93.01  Hypercholesterolemie 
T 93.03  Gemengde hyperlipidemie 
T 93.04  Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie 
K 20  Positieve familieanamnese voor HVZ 
P 15  Nicotinegebruik 
P 17  Tabaksmisbruik 
A 29.01 Hart- en vaatziekten in familieanamnese 
A 29.05 Diabetes in familieanamnese 
A 29.06 Hypercholesterolemie in familie anamnese 
F 83  Retinopathie 
F 83.02 Hypertensieve retinopathie 
L 88.01 Reumatoide artritis 
U 88  Glomerulonefritis / nefrose (= nefropathie) 
U 98  Afwijkende uitslag urine-onderzoek nao 
U 98.01 Proteïnurie 
U 98.02 Glucosurie 
U 99  Andere ziekte urinewegen 
U 99.01 Nierfunctiestoornis/ nierinsufficiëntie 
W 81  Zwangerschapstoxicose/(pre-)eclampsie 
W 84.02 Zwangerschapsdiabetes  
 
 
ATC code  
A10   antidiabetica 
C01   nitraten en hartglycosiden 
C02  antihypertensiva 
C03   diuretica 
C07   bètablokkers 
C08  calciumantagonisten 
C09   middelen aangrijpend op het renine angiotensine systeem (RAS remmers) 
C10  antilipaemica  
C10A    cholesterolsyntheseremmers  
B01   trombocytenaggregatieremmers en coumarinederivaten 
 
RUITERS 
HY  hypertensie 
HC  hypercholesterolemie 
CV  hart en vaatziekten 
DM  diabetes 
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Diabetes 
De selectiecriteria kan gedaan worden op basis van:  
 
ICPC codes 
T90 DM  
 
ATC-code 
A 10 antidiabetica 
A10A  insulines en analogen  
A10B orale bloedglucose verlagende middelen 
 
Ruiter  
DM diabetes 
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8.2 individueel zorg / behandelplan  

Inleiding 
Het individueel zorgplan heeft als doel de integrale gezondheidstoestand van de patiënt 
te verbeteren. Dit betekent dat het gaat om een plan dat bij de patiënt hoort en mee 
gaat naar alle bij de behandeling betrokken zorgverleners. Iedere zorgverlener voegt zijn 
eigen bijdrage aan de behandeling toe aan het zorgplan. Daarmee is het voor alle 
verschillende zorgverleners duidelijk wat de ander doet en waarom. 
Bij het opstellen van het individueel zorgplan (medicamenteus en niet-medicamenteus) 
zijn de streefdoelen van de patiënt in principe leidend. De centrale zorgverlener schetst 
een realistisch beeld van wat met de behandeling bereikt kan worden en wat de patiënt 
kan doen als dit niet bereikt wordt. De centrale zorgverlener begeleidt de patiënt zo 
nodig bij het nastreven van de behandeldoelen. 
Indien de patiënt goed geïnformeerd is over de ziekte, de behandelmogelijkheden en het 
eigen behandelplan, hierin vertrouwen heeft én zich betrokken voelt bij de uitvoering en 
evaluatie is hij in staat de rol van regisseur op zich te nemen (zelfmanagement). 
Uiteraard voor zover hij dat ook wil en kan. Een regisseursrol op basis van ter zake 
doende en goede informatie kan een positieve invloed hebben op de motivatie en het 
zelfmanagement van de patiënt. 
 
Bespreekpunten: 
-‐ Inzicht in de structuur van de ketenzorg 
-‐ Kennisniveau; educatie op gebied van ziektebeeld, medicatie en zelfmanagement 
-‐ Adequaat inspelen op evt. verslechtering 
-‐ Leefstijladviezen 
-‐ Communicatie- en stressmanagement; afspraken met omgeving/werk, sociaal 

netwerk 
-‐ Evt. hulp psycholoog of POH GGZ; training in copingvaardigheden, relaxatie- en 

mindfulness oefeningen, stressmanagement, probleemoplossende therapie 
angstreductietechnieken 

 
 
Individueel zorgplan 
 

Algemene informatie   
Naam patiënt/cliënt   
Geslacht  
Leeftijd  
Adres  
Woonplaats  
Telefoon  
Burgerservicenummer (BSN)   
Centrale zorgverlener   
Begindatum plan   
Plan bijgewerkt tot   
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Aanwezige risicofactoren  Astma/COPD CVRM Diabetes 
Score risico op HVZ   x x 
Roken x x x 
Ongezonde voeding x x x 
Onvoldoende lichaamsbeweging x x x 
Hoge bloeddruk   x x 
Hoog cholesterolgehalte  x x 
Verhoogde glucosewaarden  x x 
Reuma  x x 
nierfunctiestoornis  x x 
Overgewicht x x x 
Stress x x x 
Verhoogde neiging tot trombose    x 
Hart -en vaatziekten in de familie x x x 
Overmatig alcoholgebruik  x x 
voedselallergie x   
Blootstelling aan (chemisch) stof x   
Slechte inhalatietechniek x   

 
 

Doelen   
Welke risicofactoren pakken we 
aan?   
 

 
 
 
 
 

 
Deelplan maken per doel en deelplannen op elkaar afstemmen 
tot één individueel zorgplan 
Wat wil de patiënt bereiken?   
Hoe pakt de patiënt de 
risicofactor aan?  

 

Zijn er hulpmiddelen nodig?  
 

 

Zo ja, welke?  
 

 

Is ondersteuning nodig?  
 

 

Zo ja, wie zorgt voor 
ondersteuning?  

 

Wanneer worden de vorderingen 
gecontroleerd?    
 

 

Wanneer wil de patiënt zijn/haar 
doelen bereikt hebben 

 

Eventuele aanvullende afspraken, 
opmerkingen, verschil van 
mening, enzovoort   

 

Facultatief: ondertekening  
 

 

Datum vervolgafspraak   



Stichting Zorggroep Catena 
Keten DBC’s 2015        
 
 

27 

 
 
 

Follow-up (vervolg en controle)  
Hoe verloopt de aanpak? 
 

 

Welke resultaten zijn er bereikt?  
Welke knelpunten zijn er?  
 

 

Hoe kunnen knelpunten worden 
aangepakt?  

 

Besluit: doorgaan, aanpassen, 
onderdeel afsluiten, nieuw doel 
erbij nemen, enz.     

 

Eventuele aanvullende afspraken, 
opmerkingen, verschil van 
mening, enz. 
 

 

Datum vervolgafspraak 
 

 

 
 
Zelfmanagement tools 
 
www.mijnastmaonline.nl 
www.mijncopdonline.nl 
www.cvrmonline.nl 
www.mijndiabetesonline.nl 
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8.3 CCQ / ACQ / MRC 
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8.4 Indeling stabiliteit astma  

Gezien het wisselende, maar ook soms grillige verloop van astma is het voor alle 
patiënten met astma van belang dat er een regelmatige follow-up is. Hierdoor kunnen 
veranderingen in de integrale gezondheidstoestand tijdig gesignaleerd worden en kan de 
zorg direct op de veranderde zorgvraag aangepast worden. De frequentie en plaats van 
de monitoring kan van patiënt tot patiënt en van moment tot moment verschillen, 
waarbij de mate van de astmacontrole (stabiliteit) leidend is. Hierbij wordt er gebruik 
gemaakt van de ACQ. 
 
Patiënten met stabiel astma 
Dit zijn patiënten met astma met gebruik van ICS zonder diagnostische problemen die de 
gestelde behandeldoelen behalen. Het betreft patiënten met een normale FEV1 die geen 
tot maximaal tweemaal per week overdag symptomen hebben, geen nachtelijke 
symptomen hebben, geen tot maximaal tweemaal per week rescue-medicatie gebruiken 
en geen beperkingen ervaren in hun dagelijkse activiteiten en participatie. Bij gebruik 
van de ACQ zullen deze patiënten een score van 0,75 of lager laten zien.  
 
Patiënten met niet geheel stabiel astma  
Dit zijn patiënten met astma die de gestelde behandeldoelen niet of nog niet behaald 
hebben ondanks adequate therapie (incl. therapietrouw) of bij wie nog sprake is van 
diagnostische problemen. Het betreft patiënten die in één week minimaal één van de 
volgende zaken ondervinden: een FEV1 van minder dan 80% voorspeld ten opzichte van 
de normaalwaarde of van ‘personal best’ (voor zover bekend), driemaal of vaker per 
week overdag symptomen hebben, nachtelijke symptomen hebben, driemaal of vaker 
per week rescue-medicatie gebruiken of beperkingen ervaren in hun dagelijkse 
activiteiten en participatie. Bij gebruik van de ACQ komt dit overeen met waarden tussen 
0,75 en 1,5.  
 
Patiënten met onstabiel astma  
Dit zijn patiënten met astma die de gestelde behandeldoelen niet behalen ondanks 
adequate therapie (incl. therapietrouw) of bij wie sprake is van diagnostische problemen. 
Het betreft patiënten die in één week drie van de volgende zaken ondervinden: een FEV1 
van minder dan 80% voorspeld ten opzichte van de normaalwaarde of van ‘personal best’ 
(voor zover bekend), driemaal of vaker per week overdag symptomen hebben, 
nachtelijke symptomen hebben, driemaal of vaker per week rescue-medicatie gebruiken 
of beperkingen ervaren in hun dagelijkse activiteiten en participatie. Dit komt tot uiting in 
een ACQ-score hoger dan 1,5. 
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8.5 Stoppen met roken  

De zorg bij het Stoppen-met-Rokenprogramma bestaat altijd uit begeleiding gericht op 
gedragsverandering en wordt indien nodig aangevuld met farmacologische 
ondersteuning. Het programma wordt opgesteld in overeenstemming met de 
omschrijving en kaders die worden gesteld in de Zorgmodule ‘Stoppen met Roken’, en 
voldoet aan de CBO-richtlijn ‘Tabaksverslaving’.  
De cliënt is ‘in zorg’ op het moment dat een cliënt heeft besloten te gaan stoppen, en 
daarbij vervolgens ondersteuning ontvangt waarvan inhoud en levering overeenkomen 
met de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma. De startdatum is de datum van het 
eerste contact binnen deze prestatie (Zorgmodule Stoppen met roken – Partnership Stop 
met roken) 
 
Begeleiden bij stoppen met roken 
Gedragsmatige behandeling 
• Functie van het roken bespreken 
• Moeilijke momenten bespreken 
• Stoppen voorbereiden 
• Stopplan maken 
• Vervolgafspraken aanbieden 
• Terugvalpreventie aanbieden 
Farmacologische behandeling 
• Voorlichting met betrekking tot de medicatie geven 
• Voorlichting met betrekking tot stoppen met roken geven 
• Bevorderen therapietrouw 
• Medicatiebewaking  
 
Rapportage (minimale dataset Stoppen met roken) 
- begindatum zorgtraject 
- einddatum zorgtraject 
- reden einddatum zorgtraject:  - programma afgerond 
     - voortijdig afgebroken 
     - overlijden 
     - overig 
     - onbekend 
- uitkomst zorgtraject:  - gestopt met roken 
     - rookt weer/nog steeds 
- nog steeds gestopt 1 jaar na de stopdatum 
- type programma:   - begeleiding gericht op gedragsverandering 
     - idem + nicotine vervangende middelen 
     - idem + farmacologische ondersteuning 

 - idem + nicotine vervangende middelen en 
farmacologische ondersteuning 

- type contact:   - telefonisch 
     - internet 
     - face-to-face 
     - combinatie 
- aantal contactmomenten: - 1-4 contactmomenten gedragsmatige ondersteuning  
 - > 4 contactmomenten gedragsmatige ondersteuning 
 - totale contacttijd 
- nicotinevervangende middelen:  - nicotinekauwgom 
     - pleisters 
     - zuigtabletten 
     - microtabs 
     - overig 
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- UR-middel:    - bupropion (Zyban) 
     - nortryptiline 
     - varenicicline (Champix) 
     - overig 
- voorgeschreven dosering  - aantal stuks per type middel 

 


