
POH lunch 10 december 2019

Welkom



Programma

➢ Rondje voorstellen:
Longteam             wat kan je van ons verwachten          

Praktijk ondersteuners             welke vragen heb je nu

➢ Longzorg actueel

➢ Welke onderwerpen willen jullie in de toekomst bespreken



Longteam wat kan je van ons verwachten

KIS: beantwoorden van patiënten vragen. Mee beoordelen bij een  spirometrie of inzetten van een behandeling.

Adviseren begeleiden bij het opzetten van spreekuren astma of COPD

➢ Het verzorgen van scholing:

• Caspir – afnemen en interpreteren spirometrie
• IMIS – de juiste inhalator kiezen en instrueren
• Redux – een aanvalsplan voor elke patiënt
• Stoppen met roken i.s.m. Sinefuma
• Scholing op locatie in de wijk
• Casuïstiek bespreking
• E-learning

➢ Thema avonden
➢ Nieuwsbrief met updates



Longzorg actueel

➢ Formularium voor astma en COPD. Inhalatie instructie

➢ Website inhalatorgebruik.nl  vernieuwd:
• Toegevoegd patiënten informatie over neussprays. Mogelijkheid om placebo’s aan te vragen. 
• Patiënten informatie folders , instructie filmpjes. Zakkaartjes

➢ Informatie vanuit Longalliantie Nederland (LAN)
• Zorgpad inhalatie medicatie:

o Doel: versterken van goed gebruik en therapietrouw
o Op dit moment is de therapietrouw van inhalatiemedicatie circa 64% en is er ruimte voor verbetering.

• Count Air: doseringen teller voor de dosis aerosol

➢ Informatie stoppen met roken
➢ Goede en zinvolle app’s
➢ Verzekering 2020

➢ Verwijzen van de COPD patiënt naar de fysio therapeut















Eerste uitgifte met inhalatie-instructie. 

De inhalatie-instructie wordt gegeven door een geschoolde 
zorgverlener, volgens de 5-stappenmethode (IRW): 
1. Voordoen: De zorgverlener voert de hele handeling uit. 
2. Uitleggen: De zorgverlener legt alle afzonderlijke stappen uit. 
3. Benoemen: De patiënt benoemt de stappen, terwijl de 
zorgverlener ze uitvoert. 
4. Zelf doen: De patiënt doet de totale inhalatie met alle 
afzonderlijke stappen nu zelf voor. 
5. Feedback: De patiënt krijgt feedback op de uitvoering van de 
zorgverlener.

http://www.longalliantie.nl/files/1315/6864/2626/LAN_Zorgpad_inhalatiemedicatie_2019.pdf

Zorgpad inhalatie medicatie



Na twee dagen ontvangt de patiënt een reminder waarin 
verwezen wordt naar www.inhalatorgebruik.nl 

Binnen twee weken is een eerste contactmoment tussen 
patiënt en zorgverlener. Dit kan een fysiek contactmoment zijn 
en kan ook via een beeldverbinding op afstand. 

Het tweede uitgifte moment wordt optimaal benut. Door de 
patiënt te vragen naar het doel van de medicamenteuze 
therapie. 

Afhankelijk van hoe het tweede uitgifte moment verloopt, 
maakt de zorgverlener een risico inschatting in hoeverre de 
patiënt de inhalatie techniek beheerst en in hoeverre (extra) 
vervolg afspraken 



Inhalatoren

➢Droogpoederinhalator ( DPI )
multi-dose / single-dose
➢Ademgestuurde dosis aërosol
➢Dosisaërosol met voorzetkamer
➢Soft mist inhalator
➢Vernevelaar



Ademgestuurde DA
1. Inhaler schudden

2. Uitademen

3. Gebit om mondstuk, tong 
eronder, lippen sluiten

4. Hoofd iets omhoog

5. Rustig en diep inademen

6. Apparaat uit mond nemen

7. 10 sec. adem vasthouden



Ademgestuurde DA

Schoonmaakinstructie voor de patient:

• Mondstuk schoonmaken na gebruik

• Na ICS gorgelen en daarna wat drinken of eten

Schoonmaken placebo’s door de verpleegkundige:

1. Huishoudelijk reinigen met water en zeep

2. Drogen met papieren doek

3. Desinfecteren met alcohol en aan de lucht
laten drogen



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyjO3txvDYAhXJZlAKHURfDtMQjRwIBw&url=https://www.pari.com/de-en/products/products/&psig=AOvVaw3Endjqg7Wl3K95UH6Z-HcQ&ust=1516881703323461


Dosisaërosol met voorzetkamer
1. DA goed schudden

2. Adem uit en plaats daarna

3. Gebit om mondstuk, tong eronder, lippen sluiten

4. Hoofd iets omhoog

5. 1 puf 5x rustig in- en uitademen

6. Bij meerdere pufs DA opnieuw schudden !

Bij gebruik van mondmasker 30 sec. in- en uitademen



Dosisaërosol met voorzetkamer

Schoonmaakinstructie voor de patient:

• Voor eerste gebruik en daarna wekelijks reinigen met 
afwasmiddel

• Niet afspoelen en niet afdrogen

• Na ICS gorgelen en wat drinken of eten

• Bereken inhoud verstuiver!

• Niet in vaatwasser!

Schoonmaken instructievoorzetkamer door de POH

1. Huishoudelijk reinigen met water en zeep

2. Drogen met papieren doek

3. Desinfecteren met alcohol en aan de lucht laten drogen



Multi-dose droogpoederinhalator



Poederinhalator

1. Gebruiksklaar maken

2. Uitademen, niet in het apparaat

3. Gebit om mondstuk, tong eronder, lippen sluiten

4. Hoofd iets omhoog

5. Krachtig en diep inademen, niet te kort.

6. Apparaat uit mond halen

7. Adem 10 seconden vasthouden

8. Herhaal stap 2-7



Poederinhalator

Schoonmaakinstructie voor de patient

• Mondstuk na ieder gebruik reinigen
• Bewaren op droge plaats

• Na ICS gorgelen en wat drinken of eten

Schoonmaken placebo’s door de POH

1. Huishoudelijk reinigen met water en zeep

2. Drogen met papieren doek

3. Desinfecteren met alcohol en aan de lucht laten
drogen



Soft mist inhalator

1. Gebruiksklaar maken

2. Uitademen

3. Gebit om mondstuk, tong 
eronder, lippen sluiten

4. Hoofd naar achteren

5. Tijdens inademing op 
knop drukken

6. Adem 10 seconden  
vasthouden

7. Herhaal stap 1 t/m 6



Soft mist inhalator

Schoonmaakinstructie voor de patient

• Mondstuk na gebruik schoonmaken

• Bij hoestprikkel slok water vooraf nemen

• Laat eventueel apotheek de capsule in 
inhalator doen

Schoonmaken placebo’s door de POH

1. Huishoudelijk reinigen met water en zeep

2. Drogen met papieren doek

3. Desinfecteren met alcohol en aan de lucht
laten drogen



Stoppen met roken

De 5 beste stoppen met roken apps: (bron:ikstopnu.nl)

• Quit smoking buddy
• Quit now
• Rookvrij pro
• Stopstone
• Stoptober

Downloaden via de App Store of Google Play

Vanaf 2020 mogen zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening brengen bij eerstelijns
stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorg wordt volgend jaar volledig vergoed 

uit de basisverzekering bij gecontracteerde zorgaanbieders. Dat staat in het nationaal preventieakkoord.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/basisverzekering




https://www.luchtwerk.net/source/COPD_informatie_voor_verwijzers.pdf

https://www.luchtwerk.net/source/COPD_informatie_voor_verwijzers.pdf


Het zorglandschap 2020 en verder

Toename van zorgvraag gevolg

• Minder tijd voor de zorgverleners, daardoor minder aandacht voor de 
patient

• Toename van patiënten met multiple complexe problemen. Toename aan 
ouderenzorg.

• De overheid wil dat chronische patiënten vaker en sneller worden terug 
verwezen naar de eerste lijn





Onderwerpen voor de toekomst


