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Notulist: Vanessa  
 
 

  Actie door: 

1.  Opening 
 
 

 
 

2.  
 

Mededelingen en aanvullingen agenda  
 

 

3.  Bespreken notulen vergadering d.d.   

 
Geen aanmerkingen op vorige notulen 

 

4.  Terugblik op de workshop 
adv: vanuit apotheek meer cijfers laten zien 

 
 
 

5.  Doelstellingen 2022 
 

• steroïden verlagen: Boskoop stat op 49% en wil naar landelijke norm van 30% 

• inhalatie instructie afspraak binnen Boskoop: 
1e instructie via apotheek 
2e instructie via HA/POH, na 14 dagen 
3e instructie via apotheek 

• Vierstroom en Buurtzorg krijgen scholing om inhalatietechnieken te ondersteunen 

• Dubbeldiagnose ASTMA en COPD (ACOS)Bij de dubbeldiagnose COPD en astma(ACOS) 
wordt gekozen voor die ICPC-code, en bijpassende Ketenzorg, die het meest recht doet 
aan het pathofysiologisch profiel; Bij  een  relevante  rookhistorie  wordt  gekozen  voor  
ICPC-code  R95  (COPD),  bij  het  ontbreken daarvan  en  de  aanwezigheid  van  een  
astmavoorgeschiedenis  (of  allergie)  voor  ICPC-code  R96 (astma). In de episode kan 
genoemd worden dat het om Astma + COPD gaat. 

• Er mag gelijk gestopt worden met de ICS => na 3 maanden TC met de HA/POH  
controle spirometrie indien nodig klachten. 

• protocol inhalatie-instructie voor de apotheek voor registratie in medicom: het is voor 
nu nog niet mogelijk om “inhalatie instructie gegeven” in VIPLive te registreren. Staat 
ook niet in de planning bij VIP. Bij volgend overleg hier verder op ingaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Indicatoren VIP live met elkaar bespreken 
 

• In de toekomst koppeling in VIP live maken voor apo+ terugkoppeling HA praktijk. Voor 
nu een aftekenlijst maken om terug te geven aan de HA: is voor nu nog niet mogelijk. Er 
is contact geweest met VIP. 

 
 
 

Erwina 

7.  Nieuwe doelstellingen werkgroep COPD voor 2023 
 
Doelstellingen nu niet vernieuwen, nu starten en in beeld brengen => daarna doelstelling 
aanpassen. 
 
Doelstellingen 2023  

1. Middelen inzetten om de opkomst bij COPD-controles te verhogen. Dit kan o.a. door goed 
inclusiebeleid, inzicht in de COPD patiënten die gedurende een jaar niet op controle komen en 
huisbezoeken af te leggen. Doel is aantal patiënten met COPD dat op het spreekuur komt met 
10-20% te verhogen naar landelijk gemiddelde van 65%.  

 



https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004123.pdf  

2. Het verbeteren van zowel het percentage COPD patiënten bij wie Inhalatie techniek 
is gecontroleerd als de kwaliteit van de inhalatie techniek controle. Doel is om het percentage 
gecontroleerde patiënten van 30% verhogen naar het landelijk gemiddelde van 56% . De 
kwaliteit van de controle willen we verhogen door alle betrokken zorgprofessionals 
(apotheek, POH's en artsen) via het laatste longformularium na te scholen.   

      Benchmark-Transparante-Ketenzorg-2020.pdf (ineen.nl) 

3. Verlagen van het gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD-patiënten.                       
Landelijk gebruik   van ICS staat op 35%. Ons doel is om 10% te zakken onder het landelijk 
gemiddelde. Apotheek stuurt alle praktijken een uitdraai van alle COPD patiënten met ICS 
gebruik. 

Terugdringen van onjuist ICS-gebruik bij COPD | Huisarts & Wetenschap (henw.org) 
 
 
Tijdens corona zijn weinig/geen longaanvallen geregistreerd.  Nu bij vrijgeven maatregelen wsch. 
zullen er weer meer patiënten zich gaan melden met een longaanval. 
 
COPD patiënten met een BMI > 27 en een BMI naar dietist verwijzen: om ondervoeding en 
overgewicht op tijd op te pakken. 
 

8.  Voortgang inhalatie instructie apotheek 
Kamer op Boomgaard is op orde en er wordt al inhalatie instructie gegeven. 
Inhalatie training is positief ontvangen door collega’s in de apotheek. 

 

9.  Acties: Larissa: lijst ICS naar de praktijken verzonden? Larisa  

10.  Terugkoppeling naar achterban: standaard punt op de agenda 
 
Hoe wordt er naar de Boomgaard gecommuniceerd? 

• HA -> HA 

• verslag naar andere artsen 

• intranet gezond, door beveiligde link 
 
 

Allen 

11.  Afsluiting – Rondvraag 
 

• Volgende punt op de agenda > Intranet van Gezond 

• Bij afmelding voor het overleg graag wel punten aanleveren om te bespreken 

 

De volgende vergadering is op  25-10-2022 12.15 uur Parklaan 
  

 

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004123.pdf
https://ineen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Benchmark-Transparante-Ketenzorg-2020.pdf
https://www.henw.org/artikelen/terugdringen-van-onjuist-ics-gebruik-bij-copd

