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 Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg
Van goede zorg verzekerd: dat is het motto van Zorginstituut Nederland. Elke burger moet er op kunnen 
rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat 
daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. We betalen er immers met zijn allen voor. 

Als publiek orgaan houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit daarom regelmatig tegen het 
licht. Per aandoeninggebied beoordelen we of de diagnostiek en de therapeutische interventies die bin-
nen het basispakket zorg vallen, op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. 

We bespreken onze bevindingen met zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen en verzekeraars en 
onderzoeken samen met hen wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige 
kosten te vermijden. 

De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt 
eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten.  
Zo dragen we bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen.  

Meer informatie over de activiteiten van Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg vindt u op  
www.zorginstituutnederland.nl.
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1 Inleiding
Zorginstituut Nederland brengt dit rapport uit in het kader van de systematische doorlichting van het ver-
zekerde pakket.1 “Ziekten van het ademhalingsstelsel” is na “Hart- en Vaatziekten” en “Nieuw vormingen” 
gekozen als derde gebied voor systematische doorlichting, uitgaande van de zogeheten International 
Classification of Diseases (ICD-10).2,3 De keuze voor dit ICD-10 gebied is aangekondigd in een brief van het 
Zorginstituut aan de minister van VWS (agenda 2015) van 24 februari 2015.4 
Het voorliggende rapport heeft betrekking op de eerste fase van de systematische doorlichting, de  
screeningsfase. Het doel van de screeningsfase is de selectie van onderwerpen voor nadere verdieping. 
Dit zijn onderwerpen met een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg 
door meer gepast gebruik van zorg. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft,  
vormen het uitgangspunt van elke doorlichting.

In de screeningsfase heeft het Zorginstituut door middel van systematische analyse en in samenspraak 
met partijen5 negen relevante onderwerpen onderzocht: tabaksontmoediging, arbeidsgerelateerde 
longziekten, diagnostiek van astma en COPD, behandeling van astma en COPD waaronder medicatie, 
coördinatie van zorg bij COPD (waaronder zorg in de palliatieve fase), zorg bij Obstructief Slaap Apneu 
Syndroom (OSAS), gecombineerde KNO- en longproblematiek en antibiotica bij luchtweginfecties.

Selectie van verdiepingsonderwerpen

Figuur 1: Selectie van verdiepingsonderwerpen

1  Zorginstituut Nederland doet dit in het kader van het Programma Zinnige Zorg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

2  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-2015-WHO Version for 2015. Bilthoven: WHO-FIC CC, 
2006. Beschikbaar via http://www.rivm.nl.

3  Binnen het ICD-10 gebied Ziekten van het ademhalingsstelsel vallen Acute infecties van bovenste luchtwegen (J00-J06), Influenza en pneumonie (J09-J18), 
Overige acute infecties van onderste luchtwegen (J20-J22), Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen (J30-J39), Overige aandoeningen van bovenste 
luchtwegen (J30-J39), Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen (J40-J47), Longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70), Overige respiratoire 
aandoeningen die hoofdzakelijk interstitium aantasten (J80-J84), Etterige en necrotische aandoeningen van onderste luchtwegen (J85-J86), Overige aandoeningen 
van pleura (J90-J94) en Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel (J95-J99).

4  Agenda 2015 Zorginstituut, brief d.d. 24 februari 2015, beschikbaar via www.zorginstituutnederland.nl

5  De betrokken partijen zijn: de wetenschappelijke beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Vereniging voor Keel-Neus-
Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, het Nederlands Huisartsen 
Genootschap, Nederlands Paramedisch Instituut, Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar 
en Mensendieck, Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie). Daarnaast waren betrokken de koepelorganisaties Federatie Medisch Specialisten, 
Zorgverzekeraars Nederland, Longcentra Nederland, Longfonds Patiëntenvereniging, ApneuVereniging, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie Universitair 
Medische Centra, en het Institute for Risk Assessment Sciences.

ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSSTELSEL

Verdiepingsonderwerpen

Zinnige zorg bij 
Zorgtraject astma

Zinnige zorg bij 
Zorgtraject COPD

Zinnige zorg bij 
Zorgtraject OSAS
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Conclusie
De systematische analyse in de screeningsfase, meer uitgebreid beschreven in Bijlage 1, is uitgevoerd aan 
de hand van acht invalshoeken die we als Zorginstituut hebben geïdentificeerd als elementen van goede 
zorg. Wij zijn nagegaan hoe de zorg in de praktijk wordt toegepast en hoe die praktijk is gerelateerd aan 
aanbevelingen in kwaliteitsstandaarden en patiëntinformatie. Deze acht invalshoeken -kenbaarheid, 
toepassing in de praktijk, uitkomsten van zorg, effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid, uit-
voerbaarheid en samenhang in kwaliteitscirkels- zijn gebaseerd op de kwaliteits- en pakketbeheerstaken 
van het Zorginstituut. In hoofdstuk 2 staan de conclusies uit de systematische analyse samengevat.

De via de systematische analyse gekozen onderwerpen hebben vragen opgeroepen (bijvoorbeeld op 
het gebied van kenbaarheid, toepassing in de praktijk, of effectiviteit van de behandeling) die we in de 
verdiepingsfase graag nader willen onderzoeken. We zien hier mogelijke aanknopingspunten voor ver-
betering van kwaliteit of doelmatigheid van zorg. Deze vragen hebben betrekking op de aandoeningen 
astma, COPD en/of OSAS.

De zorgtrajecten bij astma, COPD en OSAS zijn geselecteerd voor verdieping omdat:
• De systematische analyse heeft uitgewezen dat er binnen deze drie zorgtrajecten ruimte voor 

verbetering is. Betrokken partijen ondersteunen dit en hebben mede richting gegeven aan de 
systematische analyse; én omdat:

• Met deze aandoeningen  is een groot aantal patiënten gemoeid (vooral astma en COPD) én een groot 
volume aan zorg (zowel astma, COPD als OSAS)  dat bovendien naar verwachting de komende jaren 
aanzienlijk verder zal stijgen (vooral OSAS). 

Omdat we vanuit het perspectief van de patiënt naar de zorg willen kijken, zullen we in de verdiepings-
fase het hele zorgtraject van de drie genoemde aandoeningen zoals de patiënt dat doorloopt onder de 
loep nemen. Dat biedt ook een goede basis om de samenhang tussen preventie, diagnose, behandeling 
en nazorg te waarborgen. Het Zorginstituut zal in nauw overleg met partijen nader verdiepend onderzoek 
doen naar mogelijk verbeterpotentieel.

 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de selectie van de drie verdiepingsonderwerpen gemotiveerd op basis van de be-
langrijkste bevindingen van de systematische analyse. In hoofdstuk 3 vindt u een meer uitgebreide uitleg 
van onze werkwijze bij systematische doorlichting binnen het programma Zinnige Zorg. In Bijlage 1 staat 
een meer uitgebreide beschrijving van de systematische analyse.
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2  Geselecteerde onderwerpen voor de  
verdiepingsfase

2.1 Zorgtraject astma
Redenen om te kiezen voor het zorgtraject astma waren mogelijke verbeterpunten op het gebied van 
arbeid, diagnostiek en behandeling. 

 Ziektebeeld 
Astma is een heterogeen ziektebeeld, gekarakteriseerd door een chronische ontsteking van de luchtwe-
gen.6 Piepende ademhaling, kortademigheid, beklemd gevoel op de borst en hoesten zijn kenmerkende 
klachten die variëren in ernst en in de tijd. Astma wordt ook gekenmerkt door het gegeven dat er perio-
den (kunnen) zijn waarin er totaal geen klachten zijn. Verder bestaat er een verhoogde prikkelbaarheid 
van de luchtwegen voor niet-specifieke prikkels, zoals sigarettenrook, luchtjes van schoonmaakmid-
delen, verf of parfums; dit wordt bronchiale hyperreactiviteit genoemd. Longfunctioneel is er variabele 
luchtwegvernauwing (obstructie) die in principe volledig reversibel is. 

 Wat maakt de patiënt mee?7

Mensen met astma ervaren perioden met klachten die veelal aanvalsgewijs optreden. Klachten zoals 
langdurig hoesten, kortademigheid en een moeilijke ademhaling (ook ’s nachts) kunnen plotseling  
optreden en in de tijd sterk variëren in aard en aantal. Moeheid en uitputting komen vaak voor, mede 
veroorzaakt of in stand gehouden door onbewuste dysfunctionele ademgewoontes. De kwaliteit van 
leven en het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren worden door astma beïnvloed. 

Er kunnen perioden zijn waarin iemand volledig vrij van longklachten is. Dit maakt het voor de patiënt 
soms lastig om zich te houden aan adviezen ten aanzien van onderhoudsmedicatie.

Astma is heden ten dage (nog) niet te genezen maar met het huidige arsenaal aan inhalatiemedicatie zijn 
de symptomen wel heel goed te behandelen, zodat een normaal leven zonder pulmonale beperkingen 
mogelijk is. Om dit te bereiken is het juist opvolgen van adviezen rond ademhaling, leefstijl en medicatie 
van groot belang.

 Aantal patiënten, ziektelast, kosten
Op 1 januari 2011 hadden 477.400 mensen in de huisartsenpraktijk astma: 218.400 mannen en 259.000 
vrouwen (26,5 per 1.000 mannen en 30,8 per 1.000 vrouwen).8 Voor astma bedroegen de medische 
kosten in 2007 in totaal 287 miljoen euro, gemiddeld 530 euro per patiënt.9 De kosten die gerelateerd zijn 
aan astma, zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een kleine groep patiënten (5-10%), bij wie 
het astma om uiteenlopende redenen niet onder controle is te brengen.7 In 2011 bedroegen de kosten 
voor astma en COPD samen ruim 1,5 miljard euro. In totaal maken de kosten voor deze ziekten 1,7% uit 
van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland en 48% van de kosten voor alle luchtwe-
gaandoeningen. Van de kosten voor astma en COPD wordt 34% uitgegeven aan zorg in de thuissituatie of 
in verpleeghuizen, 34% aan genees- en hulpmiddelen en 21% aan ziekenhuiszorg. Hiermee vallen astma 
en COPD net binnen de top tien van aandoeningen met de hoogste zorgkosten.10 Dit bedrag bestond 
voor bijna driekwart uit kosten voor medicijnen. Bij werknemers kwam daar nog gemiddeld 1200 euro 
per persoon per jaar bij vanwege extra ziekteverzuim door astma. 

6  2016 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Beschikbaar via http://ginasthma.org/

7  Longalliantie Nederland. Zorgstandaard astma. Volwassenen. Amersfoort, 2012. 

8  RIVM. Astma. Cijfers en context: incidentie en prevalentie. Beschikbaar via www.volksgezondheidenzorg.info

9  Suijkerbuijk AWM, Hoogeveen RT, Wit GA de, et al. Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie. Bilthoven: RIVM, 2013

10  RIVM. Astma: kosten. Beschikbaar via www.volksgezondheidenzorg.info.
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De zorgconsumptie in verband met astma neemt toe in de tijd. In figuur 2 wordt de ontwikkeling in de 
tijd (puntprevalentie) voor astma weergegeven.8 Uitgaande van alleen demografische ontwikkelingen zal 
het absoluut aantal personen met astma tussen 2011 en 2030 met 3% stijgen. Dit is laag ten opzichte van 
de ouderdoms- en leefstijlgebonden ziekten die, naar verwachting, met 30-50% zullen toenemen. 

Figuur 2. Puntprevalentie van astma, 1991-2011

Het aantal gebruikers van geneesmiddelen bij astma/COPD (ATC groep R03) is ongeveer gelijk gebleven 
met 1.5 miljoen gebruikers in 2010 en in 2014 (bron: GIPdatabank). De kosten van deze geneesmiddelen 
zijn afgenomen van € 436 miljoen tot € 414 miljoen.

  
Onderwerpen in het zorgtraject astma die in aanmerking komen voor verdere bestudering

 Herkenning van arbeidsgerelateerde blootstellingen

Conclusie
Ondanks de aandacht die er in in de richtlijnen en standaarden wordt besteed aan arbeidsgerelateerde 
blootstellingen, blijkt uit literatuur dat een substantieel deel (15%) van het ontstaan van astma en COPD 
verband houdt met blootstellingen op het werk. De herkenning van de factor arbeid en de aansluiting 
tussen de reguliere zorg en arbeidsgeneeskunde verdienen nadere verdieping. (kenbaarheid en prak-
tijktoepassing ).

Veel longziekten worden mede veroorzaakt of verergerd door omstandigheden op het werk. Circa 15% 
van de patiënten met astma en COPD krijgen dat (mede) door hun arbeidsomstandigheden.11,12 Uit-
gaande van circa 475.000 patiënten met astma en 596.000 patiënten met COPD, betekent dat mogelijk 
160.000 patiënten met een arbeidsgerelateerde obstructieve longziekte. 

Hoewel de richtlijnen en standaarden aandacht besteden aan de factor arbeid, bieden ze aan huisartsen 
en specialisten in de reguliere zorg kennelijk onvoldoende handvatten om risicovolle blootstellingen op 
het werk tijdig te herkennen en uit te vragen. Uit expert opinie komt het signaal naar voren dat noch de 
patiënt noch de reguliere arts de weg naar de arbeidsgeneeskunde goed vindt. Verschillende registraties 
laten sterk uiteenlopende cijfers zien, die mogelijk wijzen op onderregistratie van arbeidsgerelateerde 
astma. Mogelijk is onvoldoende herkenning hiervoor een verklaring. 

11  Toren K and Blanc PD. Asthma caused by occupational exposures is common. A systematic analysis of estimates of the population-attributable fraction. BMC 
Pulm Med 2009;9:7.

12  Boschetto P, Quintavalle S, Miotto D, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and occupational exposures. J Occup Med Toxicol 2006;1:11.

 
 

Bron: RIVM8
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 Tabaksontmoediging
Dit onderwerp is zowel relevant voor astma als voor COPD en zullen we bespreken onder COPD, zie 2.2. 
Bij COPD is de relatie tussen roken en de aandoening duidelijker aanwezig, hoewel astmapatiënten wel 
vaak last hebben van rook (sigarettenrook, houtkachels etc.). 

 Diagnostiek

Conclusie
Het diagnostisch proces, en met name de plaats van de spirometrie daarin, verdient nadere verdieping, 
zowel wat betreft de (onderbouwing van) de richtlijnen als wat betreft de toepassing in de praktijk.

De volgende punten met betrekking tot diagnostiek van astma vielen op in de systematische analyse:
• Uit de literatuur en uit onderzoek in opdracht van het Zorginstituut blijkt dat bij de diagnosen astma 

die in de eerste en tweede lijn werden gesteld zeer vaak een relevant verschillende uitslag werd 
gevonden (grote interbeoordelaarsvariatie). Het is niet bekend in hoeverre deze variatie verklaard 
wordt door het natuurlijk beloop van de ziekte (die sterk kan fluctueren in de tijd), of (mede) door de 
kwaliteit en validiteit van de gebruikte tests. Ook de priorkans is van invloed. De variatie in uitslag 
van wel of geen astma leidt mogelijk tot zowel over- als onderbehandeling (‘fout-positieve’ en ‘fout-
negatieve’ diagnosen). 

• Uit literatuur blijkt dat spirometrie in de diagnostiek van astma en COPD zelden de klinische diagnose 
astma veranderde, zodat de plaats (welke groepen patiënten, hoe vaak) die spirometrie dient in te 
nemen in het diagnostisch proces vooralsnog niet duidelijk is. 

• Er is weinig discussie over de noodzaak van spirometrie bij het stellen van de diagnose ‘astma’, 
vanwege de noodzaak om reversibele luchtwegvernauwing aan te tonen als onderdeel van de 
diagnose. Minder duidelijk is hoeveel evidence er is voor het klinisch nut: leidt het stellen van de 
diagnose in de praktijk ook altijd tot een aangetoond betere uitkomst voor de patiënt? De effectiviteit 
van de diagnostiek in combinatie met daaropvolgende behandeling is waarschijnlijk groter naarmate 
de kwaliteit van de diagnostische tests in de dagelijkse praktijk beter en meer gestandaardiseerd is. 
In de specialistische richtlijn wordt erkend dat de relatie tussen de mate van klachten en gevonden 
longfunctionele afwijkingen zwak is. Hoe de kwaliteit van de diagnostiek, in het bijzonder spirometrisch 
onderzoek, in de dagelijkse praktijk is gewaarborgd, leent zich voor nadere verdieping.

• Het is niet duidelijk hoe de beschikbaarheid van gestandaardiseerde meetapparatuur en deskundigheid 
overal wordt gegarandeerd.

 Behandeling

Conclusie
Het grote aantal inhalatoren en de diversiteit ervan leidt, naast het veel voorkomende dysfunctionele 
ademen, in de praktijk regelmatig tot problemen bij gebruik en werking van medicatie, wat de resulta-
ten van de behandeling nadelig kan beïnvloeden. Daarnaast is het gebruik van combinatiepreparaten 
een mogelijk onderwerp voor verdieping.

Uit de systematische analyse komt het volgende naar voren:
• De therapietrouw bij inhalatiemedicatie voor astma/COPD ligt vermoedelijk veel lager dan de 

therapietrouw bij medicatie voor andere ziekten13. Een belangrijke oorzaak moet gezocht worden 
in de diversiteit aan inhalatoren en de ingewikkeldheid van het inhaleren, wat de instructie voor 
patiënt en zorgverlener niet eenvoudig maakt. In de praktijk gaat dit vaak mis zodat het medicament 
niet juist wordt ingenomen. Hier valt vermoedelijk veel winst te halen: betere therapietrouw, betere 
inhalatiechniek, effectievere zorg en forse vermijding van zorgkosten.

13  ZonMW. Therapietrouwmonitor. Den Haag, 2010.
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• Patiënten, huisartsen, longartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, vele andere 
verpleegkundigen (o.a. in ziekenhuizen en de psychiatrie) en apothekers hebben in hun praktijk 
regelmatig te maken met het onjuist gebruik van inhalatoren. Een probleem is bijvoorbeeld dat de 
patiënt soms lucht inhaleert zonder dat er voldoende geneesmiddel in de inhalator aanwezig is, 
vanwege het ontbreken van een dosisteller. Het komt vaak voor dat patiënten hun medicijnen met 
verschillende soorten inhalatoren inhaleren, waardoor de kans op onjuiste inhalatietechniek nog eens 
wordt vergroot. Dit wordt nog lastiger als de patiënt vaak een nieuw model inhalator krijgt waarmee 
zorgverlener en patiënt opnieuw moeten leren omgaan.

• De inhalatie-instructie door zorgverleners in de eerste lijn is onvoldoende gecoördineerd en ook de 
kwaliteit laat te wensen over. Er bestaat onduidelijkheid over wie wanneer de instructie geeft, huisarts, 
praktijkondersteuner, apotheker of apothekersassistent. Alle inspanningen (o.a. CASPIR scholing, 
initiatieven van LAN) om de instructie te verbeteren hebben vooralsnog niet geleid tot voldoende 
deskundigheid van alle betrokken zorgverleners. Zo gebeurt het regelmatig dat patiënten zonder 
instructie naar huis gaan, een kwalitatief matige instructie krijgen, of dat de inhalator ongebruikt blijft. 

• Experts en partijen wijzen op de rol van de farmaceutische industrie en marketing van medische 
hulpmiddelen en combinatiepreparaten. 

• In de NHG-Standaarden wordt aanbevolen dat de huisarts en praktijkverpleegkundige ervaring opdoet 
met een beperkt aantal inhalatoren. De ‘kenbaarheid van goede zorg’ is hier dus waarschijnlijk niet de 
oorzaak van het probleem. 

• Onderzoek van IVM in opdracht van het Zorginstituut liet zien dat 1 op de 12 volwassen patiënten met 
astma een combinatiepreparaat kreeg, als eerste middel na de diagnose astma. Dit lijkt veel, in relatie 
tot het aanbevolen stappenschema in de NHG-standaard. Hoe vaak dit in de praktijk toch zinnige zorg 
is, bijvoorbeeld vanwege ernstige klachten bij de eerste presentatie van de patiënt, is nog niet duidelijk.

2.2 Zorgtraject COPD
Bevindingen over tabaksontmoediging, diagnostiek, afstemming tussen zorgverleners en onvoldoende 
markering van de palliatieve fase vormen de belangrijkste redenen om het zorgtraject COPD te selecteren 
voor verdieping. 

 Ziektebeeld
Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen zowel chronische bronchitis als emfyseem. 
Bij COPD is er sprake van chronische luchtwegvernauwing (bronchusobstructie) die doorgaans continu 
aanwezig is en progressief is. De luchtwegvernauwing gaat samen met een abnormale ontstekingsreactie 
van de longen op schadelijke deeltjes en gassen. Al in een vroeg stadium van de aandoening veroorzaakt 
de aanhoudende ontsteking schade aan de kleine luchtwegen. De luchtwegvernauwing wordt veroor-
zaakt door een combinatie van ontsteking van de kleine luchtwegen (obstructieve bronchiolitis) en aan-
tasting van het elastische longweefsel (emfyseem). Verder is die obstructie grotendeels onomkeerbaar 
en hierin verschilt COPD van astma. Bij astma wisselen de mate van hyperreactiviteit en de bronchusob-
structie, en daarmee de ernst van de symptomen, in de loop van de tijd. Reversibiliteit (omkeerbaarheid 
van de vernauwing) op bronchusverwijders is een belangrijke manier om astma van COPD te onderschei-
den; bij astma verbetert de longfunctie in het algemeen na toediening van een bronchusverwijder, terwijl 
bij COPD er geen significante verbetering optreedt. Bij kinderen komt COPD niet voor.
COPD is een potentieel dodelijke ziekte waarvan het ontstaan voor ten minste 85% rechtstreeks verband 
houdt met roken; ongeveer 20% van de rokers ontwikkelt COPD. Onder niet-rokers is de kans op COPD 
erg klein. 

 Wat maakt de patiënt mee?
Mensen met COPD hoesten vaak en zijn snel kortademig bij inspanning en zijn snel moe.14 Het klachten-
patroon van COPD-patiënten verschilt sterk: zo zijn er mensen met COPD die ogenschijnlijk nauwelijks 
klachten hebben en mensen die rolstoelgebonden zijn en afhankelijk van zuurstoftherapie. Tussen die 
twee uitersten is een breed scala aan patiënten bij wie de ernst van klachten verschilt.

14  NHG. COPD. www.thuisarts.nl (geraadpleegd februari 2016)

9  

Zinnige Zorg | Systematische Analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel | ICD-10: X (J00-J99)



Rokers ondervinden aanvankelijk geen of nauwelijks beperkingen in het dagelijks leven. Dit komt omdat 
longen van nature een grote reserve hebben en roken pas na vele jaren die reserve zodanig beschadigd 
heeft dat er klachten ontstaan. Dit verklaart mede waarom veel patiënten met COPD zich pas bij hun 
huisarts melden op het moment dat er sprake is van matige tot ernstige luchtwegvernauwing. 
COPD is een toenemend invaliderende aandoening, met exacerbaties (longaanvallen) tijdens welke 
mensen tijdelijk meer klachten hebben. Het kunnen toepassen van ademoefeningen kan het ervaren van 
klachten verminderen. Gemiddeld hebben COPD-patiënten één tot vier longaanvallen per jaar. Hoewel 
niet elke longaanval leidt tot een ziekenhuisopname, wordt bijna 10 procent van de patiënten met COPD 
jaarlijks wegens longaanval opgenomen in een ziekenhuis.8  Een ziekenhuisopname door een acute lon-
gaanval heeft meestal een grote impact op de kwaliteit van leven.15  
Een patiënt met COPD ervaart naast klachten ook beperkingen in het dagelijks functioneren en  
problemen in de kwaliteit van leven. Bij ernstig COPD ontstaan er ook klachten buiten de longen, zoals 
afvallen, osteoporose en spierzwakte. 

 Aantal patiënten, ziektelast, kosten
In 2014 hadden 596.300 mensen COPD (chronische bronchitis en emfyseem): 304.200 mannen en 
292.100 vrouwen (36,3 per 1.000 mannen en 34,3 per 1.000 vrouwen). COPD komt voornamelijk voor bij 
mensen van 55 jaar en ouder en de prevalentie neemt toe met de leeftijd.16 Op basis van de huisartsen-
registratie RNH-Limburg is de prevalentie van COPD in de periode 2000-2010 sterk toegenomen (figuur 
3), voornamelijk terug te voeren op verdubbeling van het aantal vrouwen met COPD; voor mannen was 
geen duidelijke stijging zichtbaar (figuur 3).17 In Nederland sterven jaarlijks 6.000 mensen met COPD als 
primaire doodsoorzaak en 4.000 mensen met COPD als secundaire doodsoorzaak.

Figuur 3. Jaarprevalentie van COPD, 1991-2014

De medische kosten voor COPD in Nederland in 2007 waren 415 miljoen euro, gemiddeld 1400 euro per 
patiënt.9 Hierbij waren geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en langdurige zorg (zoals thuiszorg en in 
verzorgingshuizen) de belangrijke kostenposten. Kosten van arbeidsongeschiktheid waren voor werken-
den met COPD gemiddeld 1200 euro per persoon. Voor ziekteverzuim waren deze gemiddeld 1900 euro 
per werkende met COPD. Deze kosten overtreffen veruit de kosten van het zorggebruik voor COPD. In 
2011 bedroegen de kosten voor astma en COPD samen ruim 1,5 miljard euro. 

Gemiddeld hebben mensen met COPD/astma hogere zorgkosten dan mensen zonder COPD/astma. De 
zorgkosten van iemand met COPD/astma zijn gemiddeld € 7.885,- in 2014. De gemiddelde zorgkosten 

15  Hoekstra T, Sonke-Lahuis M, Vrancken J, et al. Zorgpad COPD: acht stappen naar balans. In: Huiskes, N, Schrijvers, G. (red). Het zorgpadenboek. Voorbeelden van 
goede ziekenhuiszorg. Amsterdam: Thoeris, 2010: 157.

16  RIVM. COPD. Cijfers en context: prevalentie in huisartsenpraktijk. Beschikbaar via www.volksgezondheidenzorg.info. 

17  RIVM. COPD. Cijfers en context: trends. Beschikbaar via www.volksgezondheidenzorg.info
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van iemand zonder COPD/astma bedragen € 3.239,-. Dit betreft de totale zorgkosten van Zorgverzeke-
ringswet en AWBZ. (bron: Vektis)

COPD staat op de vijfde plaats in de top 10 van hoogste ziektelast, maar zal in 2030 naar verwachting  
stijgen naar plek drie. Een aanzienlijk deel van de prevalentie en de ziektelast van COPD houdt verband 
met diverse blootstellingen op het werk. Meer uitgebreide gegevens over de ziektelast in DALY’s,  
prevalentie en trends in de tijd worden toegelicht in de RIVM rapporten zoals genoemd in bijlage 2. 

 Onderwerpen COPD die in aanmerking komen voor verdere bestudering

 Tabaksontmoediging

Conclusie
Omdat stoppen met roken de enige maatregel is die het ziektebeloop bij COPD (en andere ziekten van 
het ademhalingsstelsel) werkelijk kan verbeteren zullen we in de verdieping aandacht besteden aan 
mogelijkheden om het roken verder terug te dringen. 

De belangrijkste factor die het beloop van COPD kan verbeteren is stoppen met roken. 
Alle kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) besteden aandacht aan stoppen met roken. 
De stoppen-met-roken-behandeling maakt deel uit van het verzekerde pakket. Bij zorgaanbieders lijkt 
het onderwerp voldoende aandacht te krijgen. In de uitvoering worden wel knelpunten gemeld. Veel 
stoppen met roken-klinieken in tweede lijn zijn gesloten in verband met geen budget. In eerste lijn is 
deze zorg complex geregeld met onduidelijkheid over registratie-eisen en te contracteren zorgmodules.

Veel COPD-patiënten slagen erin te stoppen met roken, al dan niet met begeleiding. Bij het stellen van de 
diagnose rookte 80-90%. Uiteindelijk blijft het percentage rokers met COPD stabiel op 40%, al zijn er ook 
schattingen die spreken van 28%18. Volledig uitbannen van roken is waarschijnlijk niet haalbaar, gezien 
het feit dat roken een verslavingsziekte is.

Tabaksontmoedigingsbeleid reikt verder dan alleen gezondheidszorg, waardoor de mogelijkheden voor 
tabaksontmoedigingsbeleid in het kader van Zinnige zorg beperkt zijn. Een samenhangend beleid tussen 
overheidsinstanties is daarom noodzakelijk.

 Arbeidsgerelateerde blootstellingen

Conclusie
We concluderen op basis van de systematische analyse dat herkenning van arbeidsgerelateerde bloot-
stelling ook voor COPD een mogelijk onderwerp is voor verdieping. Er is een richtlijn in ontwikkeling.

De mogelijke verbeterpunten rond arbeidsgerelateerde blootstellingen en COPD komen overeen met 
die bij astma (hoofdstuk 2.1). Ook bij COPD geldt dat de richtlijnen arbeid als factor nauwelijks noemen 
en dat er onvoldoende herkenning is van arbeidsgerelateerde blootstellingen. Beroepen als bakker of en 
bouwvakker geven alle verhoogde kans zonder dat medewerkers zich hiervan bewust zijn.

 

18  Zie bijlage 2, RIVM: 2016 (b)
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 Diagnostiek

Conclusie
Het diagnostisch proces, en met name de plaats van de spirometrie daarin, verdient nadere verdieping, 
zowel wat betreft de (onderbouwing van) de richtlijnen en hun onderlinge afstemming, als wat betreft 
de toepassing in de praktijk.

De belangrijkste bevindingen in de systematische analyse voor COPD kwamen overeen met de bij astma 
genoemde bevindingen, en daarnaast:
• De Nederlandse standaarden en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van COPD volgen de 

meeste internationale richtlijnen en de aanbevelingen lopen niet sterk uiteen. Er zijn wel verschillen 
bijvoorbeeld op het punt van de aanwezigheid van symptomen: die zijn in de Nederlandse 
specialistische richtlijn wel, en in de meest recente GOLD richtlijn niet vereist voor de diagnose. 
Daarnaast zijn er (vooralsnog) verschillen in de gebruikte referentiewaarden tussen richtlijnen van 
huisarts en specialist.

• In enkele onderzoeken is een grote interbeoordelaarsvariatie bij spirometrie waargenomen, wat in de 
praktijk aanleiding kan geven tot zowel over- als onderbehandeling.

• Bij diagnostiek van COPD is het van belang ook het dagelijks functioneren in de leefomgeving kaart 
te brengen, bijvoorbeeld met de ziektelastmeter. De mate van luchtweginstructie zoals gemeten met 
spirometrie geeft onvoldoende inzicht in de ziektelast, in de prognose en in de kwaliteit van leven. 

 Behandeling

Conclusie
Juiste toepassing van medicatie, de behandeling van longaanvallen en de markering van de palliatieve 
fase vormen mogelijke onderwerpen voor verdieping, blijkens de analyse. In alle fasen van de behande-
ling is meer aandacht nodig voor gedeelde besluitvorming en voor een betere coördinatie van de zorg.

De systematische analyse van de behandeling COPD heeft geleid tot de volgende bevindingen:
• Volgens de richtlijnen zouden inhalatiecorticosteroiden pas mogen worden ingezet als eerst een 

kortwerkende en vervolgens een langwerkende luchtwegverwijder is geprobeerd bij patiënten met 
frequente ernstige longaanvallen. Deze stap lijkt in de praktijk regelmatig te worden overgeslagen.

• Bij COPD vergt de veelheid aan inhalatoren extra aandacht voor instructie en veroorzaakt daarom 
mogelijk onzorgvuldigheid bij de inname van medicatie.

• Er is geen evidence-based richtlijn voor de behandeling van longaanvallen19. Dat zou kunnen verklaren 
waarom behandelaars/ziekenhuizen onderling verschillen in de behandeling van longaanvallen 
(afstemming met o.a. de huisartsen, nazorg).

• De meerwaarde van COPD-ketenzorg is nog niet aangetoond20 en in een recente publicatie wordt 
de effectiviteit betwijfeld.21 Ondanks de vlucht die ketenzorg heeft genomen is er geen kostendaling 
waarneembaar en kwaliteitsmeting is lastig.

• De onderlinge afstemming en coördinatie, met name tussen eerste en tweede lijn, van de 
behandeling van met COPD laat te wensen over. Vooral patiënten met ernstig COPD en frequente 
ziekenhuisopnames zijn gebaat bij betere coördinatie van behandeling en begeleiding. Ook praktische 
adviezen over het dagelijks functioneren van de patiënt in de leefomgeving kunnen het functioneren 
verbeteren en opname voorkomen of uitstellen. Bij COPD is het vaak onduidelijk op welk moment 
de palliatieve fase aanbreekt zodat markering van de palliatieve fase dan niet plaatsvindt. Adequate 
ondersteuning en passende palliatieve zorg worden daardoor onvoldoende geboden, zodat er soms 

19  Een richtlijn is in ontwikkeling (wordt in 2017 verwacht)

20  Nederlandse Zorgautoriteit. Marktscan ketenzorg 2014. Utrecht, 2014. Beschikbaar via: www.nza.nl .

21  Kruis AL, Boland MR, Assendelft WJ, et al. Effectiveness of integrated disease management for primary care chronic obstructive pulmonary disease patients: results 
of cluster randomised trial. BMJ 2014;349:g5392. 
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(achteraf gezien) onnodig wordt doorbehandeld (bijvoorbeeld opnames op de intensive care) en de 
patiënt misschien niet de juiste zorg krijgt in de palliatieve fase. Mogelijk kan verbeterde meting van de 
kwaliteit van leven met de nieuwe COPD-ziektelastmeter ook de palliatieve zorg verbeteren.

• Er is nog weinig sprake van gedeelde besluitvorming en regievoering door de patiënt, wat onder andere 
blijkt uit gering gebruik individueel zorgplan en Advance Care Planning gesprek (in de palliatieve fase).

2.3 Zorgtraject OSAS
Redenen om te kiezen voor het zorgtraject Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) waren mogelijke 
verbeterpunten op het gebied toename aantallen patiënten en zorg, diagnostiek en behandeling.

 Ziektebeeld
Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door herhaalde episoden van hogere 
luchtwegobstructie tijdens de slaap, gewoonlijk geassocieerd met zuurstofsaturatiedalingen in het bloed. 
Tijdens de slaap collabeert de te nauwe en/of te slappe keel waardoor onderbreking van de luchtstroom 
(apneu) optreedt. Hervatting van de ademhaling is pas weer mogelijk na een ontwaakreactie en daarbij 
optredend herstel van de luchtwegdoorgankelijkheid. 

De ernst van de slaapapneu wordt aangegeven door de Apneu-Hypopneu Index (AHI), die de hoeveel-
heid apneus en hypopneus per uur slaap weergeeft. In het algemeen wordt een AHI van 5-15 beschouwd 
als een milde vorm, een AHI van 15-30 als een matige vorm, en een AHI van 30 of meer als een ernstige 
vorm van slaapapneu. Hierbij moet worden aangetekend dat er geen duidelijke relatie bestaat tussen 
klachten en hoogte van de AHI. OSAS blijkt een heterogeen ziektebeeld en in de toekomst zal er dan 
ook moeten worden gefocust op een probleem georiënteerde aanpak waarbij de AHI niet de de enige 
relevante indicator is .

Obesitas is een duidelijke risicofactor voor het ontstaan van OSAS, en een geringe hoeveelheid gewichts-
verlies kan al leiden tot een afname van de ernst van OSAS. De toename van overgewicht in de bevolking 
draagt bij aan toename van het aantal patiënten met OSAS.22 Co-morbiditeit zoals met diabetes mellitus 
type 223, hypertensie en hart- en vaatziekten24 komt meer voor bij mensen met OSAS (en bij overgewicht), 
deze aandoeningen verlopen vaak ernstiger en ze zijn vaak (veel) moeilijker te behandelen dan bij men-
sen zonder OSAS. OSAS is een ernstige aandoening en een risicofactor voor (ernstige) cardiovasculaire 
aandoeningen en vice versa. Iindien behandeling bij vasculaire aandoening niet goed aanslaat kan de 
oorzaak hiervan een bijkomende OSAS zijn die derhalve moet worden aangetoond of uitgesloten.
De behandeling van OSAS richt zich in de eerste plaats op het wegnemen van mogelijke oorzaken als 
overgewicht, anatomische afwijkingen in de keel, gebruik van alcohol of bepaalde medicijnen. Specia-
le aandacht voor overgewicht is belangrijk, want dit kan zowel oorzaak als gevolg van OSAS zijn. Door 
verstoorde hormoon- en insulinehuishouding van de OSAS-patiënt is afvallen bijna een onmogelijke 
opgave. Bij patiënten die vooral apneus ondervinden als zij op hun rug slapen, kan het aanleren van een 
andere slaaphouding uitkomst bieden. 

Patiënten met matig of ernstig OSAS komen in aanmerking voor het gebruik van CPAP (continuous po-
sitive airway pressure). MRA (mandibulair repositie-apparaat) wordt in het algemeen gebruikt bij matig 
OSAS. Verwijzing naar de KNO-arts leidt vaker tot het aanmeten van een MRA, terwijl een longarts vaker 
CPAP zal voorschrijven. Tenslotte kan via chirurgisch ingrijpen getracht worden de bovenste luchtwegen 
permanent zodanig te remodelleren dat dichtvallen minder gemakkelijk gebeurt.  

22  Eckert DJ, Malhotra A. Pathophysiology of adult obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc 2008;5:144-53.

23  Greco C, Spallone V. Obstructive Sleep Apnoea Syndrome and Diabetes. Fortuitous Association or Interaction? Curr Diabetes Rev 2015;12:129-55.

24  Thomas JJ, Ren J. Obstructive sleep apnoea and cardiovascular complications:perception versus knowledge. Clin Exp Pharmacol Physiol 2012;39:995-1003.
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 Wat maakt de patiënt mee? 
Mensen met OSAS ervaren frequente ontwaakreacties, hierdoor voelen zij zich overdag vaak niet 
uitgerust. Vaak zijn mensen met OSAS zich niet bewust van hun onrustige slaapgedrag. OSAS begint 
doorgaans met vage klachten overdag als slaperigheid, prikkelbaarheid, een verminderd concentratie-
vermogen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Apneuklachten hebben effect op het karakter van mensen. 
Vermoeidheidsklachten en prikkelbaarheid kunnen de relatie met partners onder druk zetten of het gezin 
uit balans brengen. Vooral partners van mensen met OSAS merken de verschijnselen op (herhaaldelijk 
stoppen met ademhalen tijdens de slaap, gevolgd door een keiharde snurk en soms spiertrekkingen). 

Vanwege het langzame ontstaan van veelal vage klachten kan de patiënt lang rondlopen voordat de 
diagnose OSAS wordt gesteld en behandeld. De klachten kunnen het dagelijks leven en de relatie met 
huisgenoten ernstig belasten. Ook lopen OSAS patiënten door hun slaperigheid een grotere kans op 
(verkeers)ongelukken en foutieve diagnosen als depressie. 

 Aantal patiënten, ziektelast, kosten
Er zijn naar schatting in Nederland meer dan 1 miljoen ernstige snurkers. Een deel hiervan heeft slaapap-
neu. Schattingen over het aantal mensen met OSAS in Nederland lopen uiteen van 315.000 tot 500.000 
mensen.25 Dit komt overeen met 2 tot 3% van de bevolking. Op basis van de leeftijdsopbouw en de 
toename van het lichaamsgewicht van de Nederlandse bevolking is te verwachten dat de prevalentie van 
slaapapneu binnenkort nog zal toenemen.

Het zorggebruik en de kosten van OSAS nemen sterk toe. In 2011 gebruikten 73.300 patiënten CPAP appa-
ratuur (gegevens van GIPdatabank). De kosten hiervan bedroegen € 26 miljoen. Het aantal gebruikers was 
in 2014 gestegen tot 105.000 en de kosten tot € 39 miljoen. Ook voor het MRA is het aantal gebruikers 
gestegen van 1.580 in 2011 tot 3.120 in 2014, evenals de kosten van € 1 miljoen in 2011 tot € 2,2 miljoen in 
2014. In figuur 4 wordt het aantal gebruikers van CPAP en MRA weergegeven en in figuur 5 de gedecla-
reerde kosten daarvan, voor zover bekend in de periode 2006 t/m 2014.

Figuur 4. Aantal gebruikers CPAP en MRA in Nederland, 2006-2014

25  Longalliantie Nederland. Feiten en cijfers over Longziekten. Amersfoort, 2013. en www.volksgezondheidszorg.info 

 
 

 CPAP   MRA

Bron: GIPdatabank

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

120.000

80.000

100.000

60.000

40.000

20.000

0

aa
nt

al
 g

eb
ru

ik
er

s

Zinnige Zorg | Systematische Analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel | ICD-10: X (J00-J99)

14  



Figuur 5. Gedeclareerde kosten CPAP en MRA in Nederland, 2006-2014

 

De totale kosten voor OSAS zijn lastig te schatten omdat de zorg voor OSAS op veel verschillende plaat-
sen wordt verleend, zoals in ziekenhuizen (longgeneeskunde, neurologie, KNO en mond-kaak-aange-
zichtschirurgie), gespecialiseerde slaapcentra, (gespecialiseerde) tandarts- en orthodontiepraktijken. Het 
percentage arbeidsongeschikten ligt bij mensen met OSAS veel hoger dan het gemiddelde in Nederland, 
ongeacht leeftijd.26 Op basis van Deens onderzoek27 bedragen de totale (directe en indirecte) kosten van 
onbehandelde OSAS € 3.860 per patiënt per jaar. Daarvan uitgaand zouden de kosten van onbehandelde 
OSAS patiënten in Nederland in 2011 907 miljoen euro bedragen. In de VS is de “medische consumptie” 
van een OSAS patiënt in de 10 jaar voorafgaand aan de diagnose tweemaal hoger dan gemiddeld.28 Deze 
kosten zijn onnodig als de diagnose OSAS eerder gesteld wordt. Bij verbeterde diagnostiek (ook in relatie 
met cardiovasculaire aandoeningen) zal het aantal OSAS patiënten in de toekomst mogelijk verder groei-
en. Onderzoek naar eenvoudige en goedkopere diagnostische mogelijkheden, naast polysomnografisch 
onderzoek is dan wenselijk/noodzakelijk. 

 Onderwerpen in het zorgtraject OSAS die in aanmerking komen voor verdere bestudering

 Toename aantallen patiënten en zorg

Conclusie 
We constateren op basis van de systematische analyse dat er behoefte is aan meer inzicht in de oorzaken 
van toename in aantallen patiënten en de aard van de kosten voor OSAS.

We zien een sterke toename van OSAS-patiënten en van de zorg voor OSAS, gebaseerd op het gebruik 
van CPAP en MRA29, en een grote toename in de kosten. Het aantal gedeclareerde DBC’s in relatie tot be-
handeling van OSAS is verdubbeld in vier jaar tijd. Mogelijke verklaringen voor de toename zijn toename 
in het aantal mensen met overgewicht en toegenomen herkenning. We hebben echter in de screenings-
fase nog geen bevredigende verklaring gevonden voor de forse stijgingen in aantallen en kosten. 

 

26  Mechelen PHJM van. Topklinieken. Diagnoseleveranciers en Onbezoldigde behandelaars, resultaten tevredenheidsonderzoek onder OSAS-patiënten. 
ApneuVereniging, 2009. Beschikbaar via www.apneuvereniging.nl/dossiers2/cat_view/943-onderzoek.

27  Jenum P and Kjellberg J. Health, social and economic consequences of sleep-disordered breathing: a controlled national study. Thorax 2011;66:560-6.

28  Ronald J, Delaive K, Roos L, et al. Healt hcare utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225–9.  

29  CPAP: continue positieve drukbeademing, MRA: mandibulair repositie apparaat (hulpmiddelen/behandeling van OSAS)
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 Diagnostiek

Conclusie
De diagnostiek- en behandelcriteria voor OSAS zijn gebaseerd op een nog niet eenduidig geformuleer-
de combinatie van AHI-score, klachten en risicofactoren.De aandoening wordt pas laat herkend. In de 
praktijk zien we grote verschillen in frequentie van slaaponderzoek.

De systematische analyse heeft geleid tot de volgende bevindingen:
• OSAS wordt pas laat herkend, namelijk wanneer de meeste patiënten al co-morbiditeit hebben. 
• Op zichzelf geven de richtlijnen voldoende technische aanwijzingen voor hoe de verwijzing en 

diagnostiek van OSAS zouden moeten plaatsvinden. Welke (groepen) patiënten er precies voor 
diagnostiek en behandeling in aanmerking zouden moet komen, is echter op basis van de huidige 
richtlijnen minder duidelijk.

• Volgens de Nederlandse OSAS-richtlijn voor volwassenen heeft klinisch bewaakte polysomnografie de 
voorkeur. Met polygrafie thuis of in de kliniek kan worden volstaan wanneer de klinische verdenking 
op OSAS hoog is en er geen andere slaapaandoeningen worden verwacht. Dit zijn consensus criteria, 
ondersteund door literatuur; de evidence voor deze aanbevelingen kan onderwerp van verdieping 
vormen.

• Aangezien we een toename van OSAS patiënten verwachten lijkt het zinvol om in de verdiepingsfase 
naar de evidence voor voorspellende criteria te kijken. Die uitkomsten helpen mogelijk om te komen 
tot verwijscriteria van 1e naar 2e lijn. Daarmee wordt wellicht een betere selectie mogelijk van die 
groepen die voor polygrafie en polysomnografie in aanmerking komen. Ook de evidence voor de 
doelmatigheid van slaaponderzoek bij de verdenking OSAS kan onderwerp van verdieping zijn.

• Er is internationaal geen wetenschappelijke consensus over de diagnose- en behandelcriteria 
voor OSAS.Deze zijn gebaseerd op de Apneu Hypopneu Index in combinatie met klachten danwel 
risicofactoren. Met name bij een AHI tussen 5 en 15 kunnen we spreken van een ‘grijs gebied’ tussen 
niet-ziek-zijn en evidente OSAS. Het verband tussen klachten en AHI is nog niet duidelijk vastgesteld.

• Er zijn geen voorspellende criteria om OSAS uit te sluiten. Daarom beveelt de richtlijn aan om bij 
verdenking OSAS in principe altijd slaaponderzoek plaats te laten vinden. Dat legt een groot beslag op 
de beschikbare capaciteit voor slaaponderzoek. Indien de signalen voor OSAS beter herkend zouden 
worden, zou dit beslag nog veel groter zijn en zou de capaciteit volstrekt ontoereikend zijn. Ook de 
evidence voor de doelmatigheid van slaaponderzoek bij de verdenking OSAS kan onderwerp van 
verdieping zijn.

• We zien in de praktijk grote regionale verschillen in slaapapneuregistraties en polysomnografieën. 
Het is niet waarschijnlijk dat deze regionale verschillen verklaard worden door verschillen in de 
bevolkingsdichtheid of prevalentie van OSAS.

 Behandeling

Conclusie
Op basis van de systematische analyse stellen we vast dat er geen totaaloverzicht is van verwijzing en  
behandeling voor OSAS, omdat diverse zorgverleners zich hiermee bezighouden. De richtlijnen geven 
hier ook geen duidelijke aanwijzingen voor. Uit gegevens die wel bekend zijn blijkt een grote groei  
van patiëntenaantallen en een grote variatie tussen aanbieders. Ook laat de huidige richtlijn (2009) 
beperkt bewijs zien voor de effectiviteit van de diverse behandelmodaliteiten. Er is een nieuwe richtlijn 
in bewerking.

• De behandeling voor OSAS is verspreid over verschillende soorten zorgaanbieders. Er is geen compleet 
beeld van alle patiënten die behandeld worden voor OSAS.

• We zien grote regionale verschillen in gebruik van CPAP die niet verklaard worden door verschillen in de 
bevolkingsdichtheid en waarschijnlijk ook niet door verschillen in de prevalentie van OSAS.
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• De richtlijnen geven beperkte aanwijzingen hoe terugverwijzing en (na)controle van patiënten in 
eerste- en tweedelijnszorg eruit moet zien. De evidence over effectiviteit van inzet van nazorg kan 
onderwerp worden voor verdieping.

2.4 Niet voor verdieping geselecteerde onderwerpen
Bij aanvang van de screeningsfase zijn na een verkenning door het Zorginstituut en raadpleging van 
partijen negen onderwerpen bepaald die in de screeningsfase nader onderzocht zijn. De meeste verdie-
pingsonderwerpen konden worden ondergebracht in de hiervoor besproken zorgtrajecten (astma, COPD 
en OSAS). Twee onderwerpen zijn niet geselecteerd voor verdieping: antibiotica bij luchtweginfecties en 
gecombineerde KNO- en longproblematiek. Het onderwerp antibiotica is niet geselecteerd vanwege de 
nationale en internationale agendering en de zorgverzekering heeft binnen dit programma geen grote 
rol. Het aantal patiënten met gecombineerde KNO- en longproblematiek was zeer gering (Bijlage  3). 
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3  Verantwoording 
 Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige Zorg

 Uitgangspunten
Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontwor-
pen om de manier waarop gebruik wordt gemaakt van het verzekerde basispakket door te lichten. Kern 
ervan is het identificeren en terugdringen van ineffectieve en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de 
zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. 
Een systematische doorlichting doen we binnen een aandoeningengebied zoals gedefinieerd via het clas-
sificatiesysteem ICD-10. We werken bij een systematische doorlichting vanuit een aantal uitgangspunten: 

 De patiënt centraal
Bij het kijken naar de zorg stellen we de patiënt en het zorgtraject dat hij/zij doorloopt centraal. Achterlig-
gende vraag is steeds in hoeverre de patiënt baat heeft bij de geleverde zorg. Krijgt hij de zorg die in zijn 
situatie gepast is, of krijgt hij wellicht te weinig zorg (onderbehandeling) of juist teveel (overbehandeling)?

 Gedeelde besluitvorming
Zorg moet aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Naast min of meer algemeen 
objectiveerbare medische gegevenheden spelen bij de keuze voor een behandeling ook meer persoons-
gebonden  zaken als verwachtingen van de patiënt, beroepssituatie, impact op sociaal functioneren, 
pijnbeleving, motivatie etc. Voor sommige diagnoses is het duidelijk welke behandelopties ingezet moe-
ten worden. Vaker echter zijn er verschillende behandelopties met elk voor- en nadelen en zal de keuze 
voor een bepaalde behandeling meer afhangen van de voorkeuren van de patiënt en de behandelaar. 
Gedeelde besluitvorming is een manier om met de patiënt tot een optimaal behandeltraject te komen. 
Er zijn verschillende instrumenten die gedeelde besluitvorming van arts en patiënt effectief kunnen on-
dersteunen, zoals keuzehulpen, option grids en patiëntversies van richtlijnen, en die de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces verhogen.

 Stepped care
We gaan er van uit dat behandelingen worden ingezet vanuit het stepped care principe. Binnen dit prin-
cipe wordt zorg geboden vanuit een stappenplan: gestart wordt met de minst invasieve effectieve be-
handeling en pas als deze onvoldoende resultaat oplevert worden complexere of zwaardere interventies 
aangeboden. Stepped care is een algemeen uitgangspunt en geen dwingende eis. Het ‘instapmoment’ 
is niet noodzakelijk bij stap 1 en er kunnen ook stappen worden overgeslagen als het klachtenpatroon 
waarmee de patiënt zich presenteert daartoe aanleiding geeft. 

 Partijen in de zorg worden gedurende het gehele proces betrokken
Het Zorginstituut streeft naar actieve samenspraak met partijen in de zorg. Dit komt ten goede aan de 
kwaliteit van de analyses en aan het draagvlak voor verbeteracties. In alle fasen van de systematische 
doorlichting betrekken we de verantwoordelijke partijen. 
Partijen worden via de koepels uitgenodigd voor verschillende overlegmomenten. Ook worden ze in de 
gelegenheid gesteld om te participeren bij de begeleiding van eventueel onderzoek door externe onder-
zoeksbureaus. Tenslotte vragen we partijen commentaar en suggesties te leveren op conceptversies van 
rapporten.

 Fasen van systematische doorlichting
Voor het bevorderen van goede zorg voeren we een systematische doorlichting uit volgens een kwali-
teits- of verbetercirkel zoals geïllustreerd in onderstaand figuur. Deze cirkel bestaat uit vier opeenvolgen-
de fasen:
• Screeningsfase
• Verdiepingsfase
• Implementatiefase
• Evaluatiefase
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Figuur 6: Verbetercirkel van Zinnige Zorg

De verbetercirkel van Zinnige Zorg begint met de screeningsfase, waarin we een analyse maken van hoe 
de zorg op dat moment geleverd wordt (‘foto’). Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor een 
aantal verdiepingsonderwerpen. In de tweede fase, de verdiepingsfase bepalen we per onderwerp het 
verbeterpotentieel. In de derde fase (implementeren) zijn vooral partijen in de zorg aan zet om de afge-
sproken verbeteracties uit te voeren. Tenslotte kijken we in de monitoringfase in hoeverre de gestelde 
doelen bereikt zijn. Waar nodig kan het Zorginstituut haar wettelijke instrumenten inzetten (bijvoorbeeld 
duiden, adviseren tot inclusie of uitsluiting uit het pakket, doorzettingsmacht in het kader van de Meer-
jarenagenda30) indien er onvoldoende resultaat is bereikt. Hieronder beschrijven we de vier fasen van de 
verbetercirkel meer uitvoerig. 

 Screeningsfase
Het doel van de screeningsfase is de selectie van een aantal verdiepingsonderwerpen: onderwerpen met 
een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg door meer gepast gebruik 
van zorg. Deze onderwerpen worden samen met de onderliggende analyse vastgelegd in een rapport 
‘Systematische analyse’, aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en aan 
partijen in de zorg.

Figuur 7 geeft weer hoe we in een systematische analyse verschillende bronnen raadplegen om te komen 
tot een goede onderbouwing van verdiepingsonderwerpen. De bronnen zijn o.a. de kwaliteitsstandaar-
den (richtlijnen, zorgstandaarden en –modules), wetenschappelijke literatuur, declaratie- en andere 
data en de partijen in de zorg. Daarbij verzamelen en analyseren we niet alle informatie tot in detail, 
maar wordt vanuit signalen uit de praktijk of de data, gericht gezocht om een zo scherp mogelijk beeld 
te krijgen van de geleverde zorg in de huidige situatie. Hierbij kijken we naar het traject dat de patiënt 
doorloopt vanuit het perspectief (de “bril”) van het Zorginstituut, met de elementen die het Zorginstituut 
als goede en zinnige zorg definieert (zie toelichting in het vervolg).

30  De Meerjarenagenda biedt een overzicht over de gebieden van zorg waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden 
(hierna: kwaliteitsproducten) worden ontwikkeld. Wanneer het Zorginstituut na overschrijding van de termijnen in de Meerjarenagenda constateert dat betrokken 
partijen in gebreke zijn gebleven, zal het Zorginstituut het initiatief of de coördinatie van de ontwikkeling van een kwaliteitsproduct overnemen. Dit wordt 
doorzettingsmacht genoemd.
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Figuur 7: Van bronnen naar verdiepingsonderwerpen in de screeningsfase

De keuze van de verdiepingsonderwerpen is gebaseerd op de systematische analyse (aan de hand van 
de elementen van goede en zinnige zorg), de grootte van het onderwerp (aantal patiënten, ziektelast, 
budgetimpact), de verbeteringen die mogelijk zijn en wat de partijen in de zorg belangrijk vinden.

 Verdiepingsfase
De verdiepingsfase volgt op de screeningsfase. Het doel van deze fase is om de wijze waarop de potenti-
ele verbeteringen gerealiseerd kunnen worden zo concreet mogelijk te maken.  
 
Per onderwerp voeren we, opnieuw aan de hand van de elementen van goede en zinnige zorg, gedetail-
leerd onderzoek uit en vullen we ontbrekende kennis aan met extra data-analyses, wetenschappelijke 
reviews, praktijkonderzoek en/of literatuuronderzoek. 

Het eindresultaat wordt vastgelegd in een zogeheten Verbetersignalement. Hierin staat welke verbete-
ringen in de zorg en de gezondheid naar inhoud en omvang het Zorginstituut mogelijk acht en maken we 
een schatting van de omvang van de vermijdbare of benodigde kosten (budgetimpact). We streven naar 
zo concreet mogelijke afspraken met partijen over verbeteracties. Ook het Verbetersignalement wordt 
aangeboden aan partijen in de zorg en aan de minister van VWS.

 Implementatiefase
De implementatie is primair de verantwoordelijkheid van partijen in de zorg: patiënten, zorgprofessio-
nals, instellingen en zorgverzekeraars. Ze vindt plaats conform de afspraken gemaakt in de verdiepings-
fase. Het Zorginstituut kan in deze fase een ondersteunende en faciliterende rol hebben, bijvoorbeeld 
door het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van data en spiegelinformatie en het uitvoeren 
van aanvullend onderzoek. Om de nakoming van afspraken qua inhoud en tijd te borgen kan het Zorgin-
stituut de in het Verbetersignalement benoemde actiepunten die betrekking hebben op kwaliteitsstan-
daarden en meetinstrumenten op de Meerjarenagenda plaatsen. 
Het Zorginstituut rapporteert periodiek over de voortgang aan de verantwoordelijke partijen en aan de 
minister van VWS.
 

 Monitoringsfase
In de monitoringsfase bekijkt het Zorginstituut samen met de betrokken partijen of de resultaten die 
benoemd zijn in het Verbetersignalement behaald zijn. Op basis daarvan bepalen we of er nieuwe acties 
nodig zijn. In deze fase kijken we ook of alle benodigde informatie op een structurele wijze beschikbaar 
is.

 Elementen van goede en zinnige zorg

Zowel in de screeningsfase als in de verdiepingsfase voeren we een analyse van de zorg uit. We hanteren 
hiervoor de “Elementen van goede en zinnige zorg”. Deze geven in hun samenhang een beeld van wat 
het Zorginstituut beschouwt als goede en zinnige zorg. Ze sluiten ook aan op onze kwaliteits- en pakket-
beheerstaken. Het gebruikte analyseschema is als volgt:
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 1. Kenbaarheid goede zorg     
Beschrijving van wat we weten over de beschikbaarheid van (inter)nationale kwaliteitsstandaarden (zoals 
richtlijnen), meetinstrumenten (vragenlijsten en indicatoren) en informatiestandaarden.31 Wij kijken of 
deze vindbaar zijn in onder andere het Register van het Zorginstituut. Een Registeropname geeft aan dat 
ze voldoen aan de procedurele criteria van het Toetsingskader31. We streven ernaar dat alles wat vindbaar 
is ook op Zorginzicht.nl wordt weergegeven.
Bestaat er patiënteninformatie zoals een patiëntenversie van een richtlijn, of informatie over diagnose en 
behandeling op een website van een patiëntenvereniging, danwel op KiesBeter of thuisarts.nl?  
Zijn er keuzehulpen, option grids of uitkomstindicatoren die voor de patiënt relevant zijn, zoals maten 
voor kwaliteit van leven, PROMs32 en PREMs33? Op welke websites (openbare database en publieksinfor-
matie) zijn deze te vinden?

Naast de procedurele kant kijken we ook naar de inhoud van standaarden en richtlijnen: welke voor ons 
onderwerp relevante aanbevelingen worden gedaan en zijn de (aanbevelingen in) richtlijnen voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd? Tot slot kijken we ook naar de aansluiting tussen eerste- en tweedelijns-
richtlijnen.

 2. Toepassing in de praktijk    
Hier kijken we aan de hand van verschillende bronnen (zoals declaratiedata, publicaties, formele en 
informele consultaties) hoe de uitvoering van de zorg in de praktijk plaatsvindt (waaronder de aansluiting 
tussen eerste en tweede lijn) en wat de experts ervan vinden.
We relateren wat we in de praktijk hebben gevonden aan de aanbevelingen in kwaliteitsstandaarden en 
richtlijnen.
 

 3. Uitkomsten van zorg     
Wat heeft de patiënt aan de behandeling? Is er informatie over de kwaliteit van zorg en de uitkomsten 
van zorg, en is deze vindbaar voor zorgverleners, patiënten en burgers? Bijvoorbeeld complicatieregis-
tratie, sterftecijfers na een operatie, gegevens uit PROMs en PREMs. Waar is deze informatie te vinden, 
bijvoorbeeld op websites als Kiesbeter.nl of Zorgkaartnederland.nl. 

 4. Effectiviteit 
Is de zorg effectief? Als we de wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijnen, (zoals beoordeeld 
onder 1. Kenbaarheid goede zorg), van voldoende kwaliteit achten, hanteren we de aanbevelingen uit de 
richtlijnen als uitgangspunt. We kunnen eventueel partijen er op wijzen dat actualisatie van richtlijnen 
gewenst is. Een formele beoordeling conform de door het Zorginstituut vastgestelde criteria inclusief 
een systematische review aan de hand van de GRADE-systematiek34 gebeurt indien de gesignaleerde 
knelpunten daar aanleiding toe geven en de aanbevelingen in de richtlijnen ontbreken of onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd lijken te zijn. 

Een belangrijk onderdeel van een beoordeling van de effectiviteit zijn de uitgangsvragen, vervat in de 
zogenaamde PICOT: Patient –Intervention – Comparator  Outcome - Time. Voor welke groep patiënten is 
de zorg bedoeld en is dat de groep waarvoor onderzoek beschikbaar is? Welke behandeling of zorg wordt 
er geboden en is die zorg onderzocht? Met welke controlebehandeling (reguliere zorg, standaardthera-
pie) is die zorg vergeleken en wat voegt de aanbevolen zorg daaraan toe? En naar welke voor de patiënt 
relevante uitkomsten is gekeken om vast te stellen of de zorg effectief was en voor hoe lang? 

31  Zorginstituut Nederland. Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015. Diemen, 2015. (Versie 2.0)

32  PROMs: Patient Reported Outcome Measures: door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten van zorg zonder tussenkomst van een hulpverlener.  Bron: 
Zorginstituut Nederland. Begrippenkader gepaste zorg en praktijkvariatie. Diemen, 2015. Rapportnr. 1504. 

33  PREMs: Patient Reported Experience Measures: door de patiënt gerapporteerde beleving van de zorg zonder tussenkomst van een hulpverlener. Bron: Zorginstituut 
Nederland. Begrippenkader gepaste zorg en praktijkvariatie. Diemen, 2015. Rapportnr. 1504.

34  Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van wetenschap en praktijk. Geactualiseerde versie. Diemen, 2015. 

21  

Zinnige Zorg | Systematische Analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel | ICD-10: X (J00-J99)



 5. Kosteneffectiviteit35      
Kosteneffectiviteit geeft een verhouding aan tussen de effectiviteit van een behandeling en de kosten die 
gemaakt moeten worden om dit effect te bereiken. We kijken of de richtlijnen iets zeggen over koste-
neffectiviteit, en naar (wetenschappelijke) literatuur. Waar we dat nodig achten voeren we een eigen 
kosteneffectiviteitsonderzoek uit.

 6. Noodzakelijkheid36 
Hierbij kijken we of de zorg behoort tot het domein van de basiszorgverzekering en of het om kosten gaat 
die mensen eventueel zelf kunnen betalen. Bij die afweging gaat het om twee verschillende aspecten: de 
ernst van de ziekte (ziektelast) en de maatschappelijke noodzaak om een behandeling ook daadwerkelijk 
te verzekeren. Waar de nadruk bij ziektelast ligt op de medische noodzakelijkheid, ligt deze bij ‘noodza-
kelijk te verzekeren’ op de verzekeringsnoodzaak. 

 7. Uitvoerbaarheid36     
Zorg moet uitvoerbaar zijn, anders kan het niet geleverd worden. Het element uitvoerbaarheid geeft aan 
of voldaan is aan de randvoorwaarden en de houdbaarheid van het deel uitmaken van een interventie 
in het basispakket. Relevant daarbij zijn o.a. draagvlak, organisatie (van zorg, indicatie en administratie), 
bekostiging, jurisdictie en ethiek. Hier hoort bijvoorbeeld ook bij of er een bekostigingstitel (prestatie-
beschrijving) is voor een interventie die deel zou moeten uitmaken van het basispakket.

 8. Samenhang in de kwaliteitscirkels
Hier kijken we of er gewerkt wordt met kwaliteitscirkels die erop gericht zijn om de zorg te verbeteren, 
wie zich hiermee bezighouden en wat de onderlinge samenhang van de kwaliteitscirkels is. 

 Verschil screenings- en verdiepingsfase
De bril waarmee we naar de zorg kijken is in principe in alle fasen van de doorlichting hetzelfde, uitgaan-
de van de hiervoor genoemde acht elementen. Wel verschillen aard en intensiteit van de systematische 
analyse soms in de screenings- en in de verdiepingsfase. De terminologie geeft al aan dat het bij de eer-
ste een globale inventarisatie betreft, op aandoening (ICD-10) niveau, en dat in de verdiepingsfase meer 
gedetailleerd naar de geselecteerde onderwerpen wordt gekeken. In die fase is ook vaker sprake van het 
combineren van verschillende databronnen.

 Het gebruik van gegevens bij de analyse
Binnen het programma Zinnige Zorg maken we regelmatig gebruik van kwantitatieve gegevens. Zorg-
vuldig gebruik daarvan is vanwege de kwaliteit van de analyse, de acceptatie van de bevindingen en de 
bescherming van de privacy van uitdrukkelijk belang. Het Zorginstituut onderkent dit belang expliciet en 
neemt alle benodigde maatregelen om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. Hieronder 
lichten we kort de kern toe van de wijze waarop we met kwantitatieve gegevens omgaan. 

Aan de hand van zorginhoudelijke vragen doet het Zorginstituut data-onderzoek naar hoe zorg uit het 
basispakket in de praktijk wordt toegepast.37 Hiervoor verzamelen we informatie uit vele bronnen: van 
gesprekken met belanghebbenden tot wetenschappelijke publicaties, van cijfers van het RIVM tot decla-
ratiegegevens. 

Voor een deel gaat het daarbij om kwantitatieve gegevens en veelal om declaratiedata zoals het De-
claratie Informatie Systeem (DIS), Zorg Prestaties en Declaraties (ZPD), en Genees- en hulpmiddelen 
Informatieproject (GIP). We zorgen bij het gebruik van data voor optimale borging van veiligheid en 
privacy door verschillende maatregelen. Zo gebruikt het Zorginstituut gegevens op gepseudonimiseerd 

35  Zorginstituut Nederland. Kosteneffectiviteit in de praktijk. Diemen, 2015. 

36  Zorginstituut Nederland. Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Diemen, 2013.

37  Ook aansluitende gebieden zoals preventie, zelfzorg of andere buiten het basispakket vallende zorg kunnen aan de orde komen, vanuit het uitgangspunt dat we 
integraal naar het zorgtraject kijken.
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persoonsniveau, over meerdere jaren en vanuit verschillende, voor een specifieke vraag te combineren 
gegevensbronnen. 

We gebruiken declaratiedata om een indruk te krijgen van de praktijk van de zorg. Declaratiedata zijn 
een reflectie van de registratiepraktijk en niet altijd van de daadwerkelijk geleverde zorg. Desalniettemin 
zijn deze data wel een belangrijke, en soms zelfs enige, informatiebron en kan deze waardevolle signalen 
geven over de kwaliteit van de zorg. Nadere verkenning van de mogelijkheid van gebruik van andere 
databronnen is onderwerp van onderzoek, in samenwerking met VWS en andere partijen in de zorg.

De bescherming van de privacy staat voorop. De gebruikte persoonsgegevens zijn daarom gepseudoni-
miseerd en niet herleidbaar tot individuen. Desondanks worden ze wel beschouwd als bijzondere per-
soonsgegevens en betrachten we uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de analyses, met inachtneming 
van geldende wetgeving. De gegevens worden alleen gebruikt voor vooraf gedefinieerde onderzoeksop-
drachten/analyses, worden niet beschikbaar gesteld/ gebruikt voor andere doeleinden en niet verspreid. 
De resultaten van de analyses worden gepubliceerd op een niveau waarbij ze niet herleidbaar zijn tot het 
niveau van individuele personen, patiënten, verzekeraars of zorgaanbieders.

Dit rapport is het resultaat van een analyse van het ICD-10
zorgdomein ‘Ziekten van het ademhalingsstelsel’. De keuze van onderwerpen die binnen Ziekten van 
het ademhalingsstelsel zijn onderzocht, is afgestemd met zorgprofessionals, patiënten, instellingen, 
zorgverzekeraars en overheid. Zo was er een startbijeenkomst waarin we de aanpak, de planning en het 
doel van de analyse hebben toegelicht. In deze bijeenkomst hebben we partijen de gelegenheid gegeven 
advies, suggesties en onderwerpen in te brengen. Vervolgens heeft een vervolgbijeenkomst en consulta-
tie plaatsgevonden van het rapport “Systematische analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel” bij alle 
betrokken partijen.
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 Reacties schriftelijke consultatie
Commentaar partijen
Reacties ZIN

NVvR De sectie thoraxradiologie heeft het rapport bestudeerd en heeft de suggestie om, met name bij het 
zorgtraject COPD, ook te kijken naar de mogelijke rol voor beeldvorming in d e vorm van CT of thorax-
foto in de diagnostiek en follow-up.

In de verdiepingsfase zullen we dit signaal meenemen als we naar diagnostiek in het zorgtraject COPD kijken.

VvOCM In deze reactie wordt vooral aandacht gevraagd voor de rol van dysfunctionele ademgewoontes bij  
het veroorzaken of instandhouden van astma en COPD en bij het adequaat toedienen van inhalatie-
medicatie.

Waar aangegeven hebben we dysfunctionele ademgewoontes en de rol van de oefentherapeut bij het ombuigen daar-
van toegevoegd aan de tekst. We nemen het onderwerp als signaal mee naar de verdiepingsfase.

KNGF KNGF stelt dat er buiten het feit dat er weinig fysiotherapeutische zaken aan bod kwamen geen nieuwe 
zaken waren.
Als de zorg goed gecoördineerd is rondom COPD en Astma en volgens de zorgstandaarden wordt 
gehandeld komt de niet-medicamenteuze behandeling (die bij deze groepen zeker zeer belangrijk is) 
absoluut goed naar voren. Een goede afstemming tussen eerste en tweede lijn zijn hierbij essentieel.

In de verdieping van astma en COPD zullen we het signaal over niet-medicamenteuze behandelingen meenemen, 
waaronder de fysiotherapie.

NVALT NVALT heeft kennis genomen van de inhoud en de punten die nader onderzocht zullen worden. Zij 
merken hierbij op dat er al verschillende landelijke initiatieven zijn die gaan over dezelfde segmenten 
van longzorg.

Wij zijn blij met de vele initiatieven die er zijn op het gebied van longziekten. Wij streven naar een goede afstemming 
tussen deze initiatieven en het programma Zinnige Zorg en zullen waken voor dubbelingen. Indien gewenst kunnen wij 
ondersteuning te bieden bij de initiatieven van partijen.

Longfonds 
patiënten-
vereniging

Volgens Longfonds patiëntenvereniging (hierna: Longfonds) heeft de analyse zinvolle onderwerpen 
opgeleverd voor verdieping, namelijk:
• Tabaksontmoediging
• Arbeid gerelateerde blootstellingen
• Diagnostiek en de plek van spirometrie daarbinnen
•  Behandeling, waaronder:  juiste toepassing medicatie, behandeling longaanval, markering palliatieve 

fase.

Het Longfonds denkt dat het voor het slagen van ‘de operatie’ om de zorg zinniger, kwalitatief beter 
en zuiniger te maken van groot belang is om bij al deze onderwerpen goed te inventariseren hoe de 
astma- en COPD-patiënten hier tegenaan kijken en wat hierin hun wensen en behoeften zijn. Zij zijn het 
die uiteindelijk de zorg als zinnig moeten ervaren en hier gepast gebruik van moeten maken.

Een paar opmerkingen op hoofdlijnen vooraf.
Ons valt op dat er veel aandacht is voor roken in de analyse. Echter:
•  Astma en de meeste zeldzame longziekten worden niet veroorzaakt door roken. Door roken te benoe-

men als de belangrijkste oorzaak van longziekten en als bron van verergering van de ziekte, pag. 7, 
wordt dit wel gesuggereerd. Ook wordt daarmee impliciet gezegd dat longpatiënten zelf de veroor-
zakers van hun ziekte zijn, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat het hier om een ernstige 
verslaving gaat waar m.n. jonge mensen, in een kwetsbare periode in hun leven, in worden gezogen.

•  Op een aantal plekken staan wat ongenuanceerde opmerkingen m.b.t. roken en de gevolgen daarvan. 
Bijv. op pag. 14. Hier wordt gezegd dat rokers aanvankelijk geen beperkingen ondervinden in het 
dagelijks leven.  ‘Rokers’ zijn echter geen patiënten en zeker niet alle rokers ontwikkelen COPD: slechts 
20%. Dus het gros van de rokers ondervindt in principe geen (COPD-gerelateerde) beperkingen.

•  Onderzoek Longfonds: “Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop: Ervaringen van 
gebruikers van longmedicatie” NIVEL 2015. Dit is niet meegenomen in de analyse.

•  Met betrekking tot medicamenteuze behandeling is het Longfonds hier verbaasd over en vinden wij 
het erg jammer dat de resultaten van dit onderzoek nergens in de analyse zijn meegenomen. Het 
onderzoek is door het Longfonds diverse keren in de overleggen genoemd en ook aan het Zorgin-
stituut toegestuurd. In het rapport zelf heeft het Longfonds meer gedetailleerd aangegeven waar zij 
vraagtekens of opmerkingen hebben.
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•  Het bevat ook diverse aanknopingspunten voor het verbeteren van de zorg. 
•  Het verbaast ons ook omdat het Zorginstituut op pag. 28 zegt: “Binnen het programma Zinnige Zorg 

maken we regelmatig gebruik van kwantitatieve gegevens. Zorgvuldig gebruik daarvan is vanwege 
de kwaliteit van de analyse, de acceptatie van de bevindingen en de bescherming van de privacy van 
uitdrukkelijk belang.”

•  De opmerkingen over medicamenteuze behandeling bij COPD, zorgtraject COPD, gelden wat ons 
betreft in dezelfde mate voor het zorgtraject astma.

•  Tot slot wil ik het Zorginstituut vragen in dit stadium terughoudend te zijn met suggesties voor op-
lossingsrichtingen bijv. op blz. 13: “Er zijn wel initiatieven om te komen tot een beperkt aantal goede 
inhalatoren, maar dit is nog niet eenduidig en landelijk geregeld.” Sommige initiatieven, bijvoorbeeld 
op het gebied van regionale formularia en gekoppeld aan zorginkoop, hebben geen draagvlak bij alle 
partijen, waaronder de Longfonds patiëntenvereniging. Mogelijkheden die recht doen aan alle per-
spectieven, maar eerst en vooral aan de best mogelijke zorg voor longpatiënten, worden momenteel 
nog uitgewerkt. 

Voor wat betreft de vragen over eventuele aanvullingen of suggesties op de uitgevoerde analyse en de 
gekozen zorgtrajecten het volgende:
•  Aandacht voor de ‘niet medicamenteuze behandeling’ is vanuit het Longfonds een punt dat aandacht 

verdient. Mede gezien het feit dat het de patiënten zijn die de zorg al dan niet als zinnig (en doelmatig) 
ervaren. Aandacht voor sociaal – psychologische factoren en begeleiding, bewegen en paramedische 
zorg zijn van belang. Dit blijkt ook uit promotie onderzoek van A. Pommer: ‘PATIENT REPORTED OUT-
COMES AND MENTAL HEALTH IN COPD’.

•  In deze opzet wordt niet ingegaan op de problematiek van astma bij kinderen. Dat is een keuze, maar 
tegelijk jammer omdat op dit terrein namelijk nog veel winst te behalen valt. Zo is bekend dat er spra-
ke is van zowel onderdiagnose als overbehandeling. Bij 16% van de kinderen die op de IC belanden 
met een status astmaticus is bijv. nooit de diagnose astma gesteld.1 Vaak wordt de diagnose astma 
dus gemist; en in de eerste lijn worden aan kinderen regelmatig combinatiepreparaten (ontstekings-
remmer en langwerkende luchtwegverwijder) voorgeschreven, terwijl de richtlijn voorschrijft dat dit 
alleen in de tweede lijn mag gebeuren.

•  Tabaksontmoediging bij COPD, maar ook bij astma nodig: ongeveer een kwart van de astmapatiënten 
rookt, en dit verergert hun klachten. Daarom denkt het Longfonds dat het zinvol is om het tabak-
sontmoedigingsbeleid niet alleen op mensen met COPD te richten, maar tegelijk ook op mensen met 
astma.

In het rapport zelf heeft het Longfonds meer gedetailleerd aangegeven waar zij vraagtekens of  
opmerkingen hebben.

Het Zorginstituut heeft de tekstuele suggesties en correcties zoveel mogelijk overgenomen. Waar aanvullingen zijn 
gedaan in samenvattende stukken hebben we die aanvullingen vooral in de analyse zelf verwerkt. De aanpassingen 
hadden vooral betrekking op het volgende:
•  Wat roken betreft is de tekst genuanceerd. Het tekstblokje over roken bij aanvang van het rapport is weggelaten, in 

de tekst zelf is de rol van roken bij het veroorzaken of instandhouden van longziekten genuanceerd. Overeind blijft 
dat roken schadelijk is voor ontstaan en beloop van veel ademhalingsziekten en dat de zorg voor stoppen met roken 
verder geïntensiveerd kan worden. Dit signaal is onderwerp van verdieping.

•  Bij de startbijeenkomst voor astma zullen wij bespreken of en in welke vorm wij het onderwerp astma voor kinderen 
kunnen agenderen voor de verdieping.

•  Het onderzoek naar preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop dat door het Longfonds onder de aandacht is 
gebracht is wel besproken in de systematische analyse (pagina 43). In de eindversie is het onderzoek meer herkenbaar 
teruggekeerd in de conclusies en, waar dat relevant was, hebben we dit uitgebreider genoemd. Wel is in het kader van 
de screeningsfase nog afgezien van een diepgaande analyse van de oorzaken van de gesignaleerde problematiek. 
Naast het preferentiebeleid is het goed mogelijk dat ook het vaak wisselen van inhalatoren op basis van andere 
oorzaken een rol speelt. In de verdiepingsfase kan hier nader aandacht aan worden besteed. In de screeningsfase zijn 
de signalen beperkt gebleven tot het vaststellen van geringe therapietrouw en (zoals veel partijen aangeven) mogelijk 
verkeerde inname van inhalatiemedicatie. Of dit vooral veroorzaakt wordt door preferentiebeleid (en de praktische 
uitvoering daarvan), vaak wisselen op basis van beleid van apothekers,  onvoldoende instructie op individueel niveau 
of knelpunten in de landelijk opgezette trainingen daaromtrent, een te grote diversiteit aan inhalatoren in het alge-
meen, regelgeving omtrent medische hulpmiddelen, overige oorzaken en/of combinaties van factoren, is onderwerp 
van verdieping. 

•  Waar de suggestie is gewekt dat we al voorsorteerden op oplossingsrichtingen hebben we dat aangepast. Het is 
inderdaad niet de bedoeling van een screeningsrapport om al vooruit te lopen op mogelijke oplossingen. We hebben 
gezocht naar knelpunten en mogelijkheden voor verbetering. Hoe die verbeteringen het beste kunnen worden vorm-
gegeven zullen we in de verdiepingsfase trachten te beantwoorden.

•  In de screeningsfase zijn niet-medicamenteuze behandelingen nog weinig aan bod gekomen. In de verdiepingsfase 
zal dat uitdrukkelijk wel het geval zijn. 
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Ergotherapie 
Nederland 

Ergotherapie Nederland is van mening dat het rapport een goede analyse van de situatie beschrijft.
Als enige aanvulling op het rapport wordt genoemd het belang van de analyse en interventies ten aan-
zien van het dagelijks functioneren, en bij COPD lijkt dit het meest relevant.

Het Zorginstituut heeft op de aangegeven plaatsen in het rapport passages toegevoegd over diagnostiek en interven-
ties ten aanzien van het dagelijks functioneren. In het vervolgtraject past dit in de al eerder genoemde aandacht die we 
zullen besteden aan niet-medicamenteuze en niet-invasieve interventies.

NVKNO De NVKNO spreekt verbazing uit over de keus voor zorgtraject OSAS als verdiepingsonderwerp, omdat 
er bij de bijeenkomsten met partijen nauwelijks melding is gemaakt van knelpunten of verbetermo-
gelijkheden over dit onderwerp. ‘Zoals u bekend is, is synchroon aan dit traject een multidisciplinaire 
werkgroep bezig met de herziening van de richtlijn diagnostiek en behandeling van het obstructieve 
slaap apnoe syndroom bij volwassenen. Het is dan ook ons voorstel dat deze werkgroep bij de verdie-
ping van uw project betrokken wordt, om te voorkomen dat er doublures en inefficiëntie ontstaan en 
om te zijner tijd tot werkbare verbeterafspraken te kunnen komen die in lijn zijn met de richtlijn’.

Desondanks verklaart de NVKNO zich bereid om ook bij de verdiepingsslag actief in uw project te parti-
ciperen, omdat ook zij zinvolle en doelmatige zorg nastreven.

De keuze van het onderwerp OSAS is toegelicht in het rapport. Wij gaan graag in op het aanbod van de NVKNO om 
hierin te participeren. De suggestie om aansluiting te zoeken bij de richtlijnwerkgroep juichen we toe en dit was inmid-
dels al opgepakt. Het verdiepingstraject voor OSAS zal in samenspraak met partijen waaronder de NVKNO worden 
vormgegeven en afgestemd met hetgeen in de werkgroep wordt geagendeerd.

NHG Het Nederlands Huisartsen Genootschap kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de geformuleerde 
conclusies en aanbevelingen en de gekozen zorgtrajecten.         Bij de herziening van de NHG-Standaarden 
over astma en COPD kan het NHG dankbaar gebruik maken van de analyse van het Zorginstituut bij het 
opstellen van de knelpunten en uitgangsvragen.

‘De volgende punten willen wij u vragen nog eens te overwegen. 
•  Wij onderschrijven de zorgen rondom diagnostiek, verwijzing en indicatiestelling rondom OSAS en de 

daaruit voortvloeiende prioritering. Wel vragen wij ons af of OSAS als één van de thema’s voor verdie-
ping in dit rapport thuishoort; ons inziens is OSAS niet een ziekte van het ademhalingsstelsel.

•  De Stoppen met roken-zorg wordt als redelijk succesvol benoemd in dit rapport. Wij herkennen dit 
niet, COPD-patiënten stoppen vaak pas in een late fase van hun ziekte (de termijn is niet meegeno-
men in de uitspraak in het rapport). Er is verwarring over de financiering en registratie-eisen mbt deze 
zorg. In de tweede lijn is de zorg wegbezuinigd. 

•  Een groot probleem in de behandeling van astma en COPD vormt de enorme hoeveelheid aan inhala-
toren; wisselen van inhalator leidt tot fouten in de inhalatietechniek en therapieontrouw; zorgverle-
ners zien door de bomen het bos niet meer; patiënten worden bij de apotheek op andere inhalatoren 
gezet tgv preferentiebeleid van zorgverzekeraars en/of inkoopkortingen van de farmaceutische 
industrie; wat ons betreft zou dit een verdiepingsonderwerp kunnen zijn’ .

Voorts geeft het NHG een aantal meer gedetailleerde commentaren en vragen bij de tekst. 

•  Terecht merkt het NHG op dat OSAS kan worden beschouwd als een ziekte buiten het ademhalingsstelsel. Het 
Zorginstituut heeft in het rapport toegelicht waarom is gekozen voor OSAS als verdiepingsonderwerp. Het onderwerp 
is op de bijenkomsten met vertegenwoordigers van koepels herkend als een relevant probleem binnen de ziekten van 
het ademhalingsstelsel. 

•  In de problematiek rondom roken is in het rapport zoveel mogelijk getracht de primaire preventie (tabaksont-
moedigingsbeleid, niet beginnen met roken) te scheiden van secundaire preventie (begeleiding bij stoppen met 
roken). Tabaksontmoedigingsbeleid is een zaak van de gezondheidszorg maar vooral van andere sectoren waar het 
Zorginstituut niet direct zeggenschap over heeft.  Begeleiding bij stoppen met roken valt wel direct onder de Zorgver-
zekeringswet en het bereik van het Zorginstituut. In het rapport is daarom de verzekerde status van begeleiding bij 
stoppen met roken samengevat, zonder het stoppen-met-roken beleid in de eindversie als succesvol te omschrijven. 
De daling van Nederland op de internationale Tobacco control scale zou moeten worden omgezet in een stijging. 
Ook nemen we over dat de inspanningen van partijen verder zouden moeten worden geïntensiveerd en gefaciliteerd 
moeten worden. In de screeningsfase is vooralsnog slechts duidelijk geworden dat er in beperkte mate gebruik wordt 
gemaakt van begeleiding bij stoppen met roken. De suggestie van het NHG is dat financiering van begeleiding bij 
stoppen met roken en beleid van zorgverzekeraars daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Deze mogelijke verkla-
ring is genoemd in het rapport. Dit kan in de verdiepingsfase nader aan de orde komen. 

•  Diverse signalen wijzen op het ontstaan van fouten in de inhalatietechniek en therapieontrouw. Wij zijn blij dat de 
NHG dit onderschrijft. Het onderwerp inhalatoren leent zich voor verdieping.

De tekstuele suggesties, correcties en aanvullingen zijn overgenomen. 
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NVN
De NVN heeft het conceptrapport voorgelegd aan de NVN-werkgroep Slaap- en Waakstoornissen 
(SWS) en gaf aan zich te kunnen vinden in de gekozen verdiepingsonderwerpen voor zover betrekking 
op het OSAS-deel.

Indien wenselijk en mogelijk zou de werkgroep SWS van de NVN zeer graag een verdere bijdrage willen 
leveren aan het verdere traject Zinnige Zorg bij het Zorgtraject OSAS, mede gezien het feit dat veel 
collega neurologen nauw betrokken zijn bij de zorg van OSAS patiënten.

De NVN heeft verder de volgende aanvullingen of suggesties op de uitgevoerde analyse:
Er lijkt te zijn uitgegaan van de ernst van de OSA op basis van de AHI. Hierbij wordt gesteld dat er in 
Nederland ruime indicatie criteria worden gehanteerd in vergelijking met het buitenland. Hierbij moet 
worden aangetekend dat behandeling wordt gebaseerd op AHI in combinatie met klachten en derhalve 
behandelingen in de praktijk veelal bij hogere AHI dan 5 worden ingezet.

Tevens is komen vast te staan dat er eigenlijk geen goede relatie bestaat tussen klachten en hoogte 
van de AHI. OSA(S) blijkt een heterogeen ziektebeeld en in de toekomst zal er dan ook moeten worden 
gefocust op een probleem georiënteerde aanpak waarbij dan de AHI niet het belangrijkste is.
Wat betreft de praktijk variatie is het common practice in Nederland om patiënten met een AHI tot 
30 te behandelen met MRA indien nodig. Verder moet benadrukt worden dat OSAS een ernstige 
aandoening is en een risicofactor voor (ernstige) cardiovasculaire aandoeningen en vice versa dat indien 
behandeling bij vasculaire aandoening niet goed aanslaat de oorzaak hiervan een bijkomende OSAS 
kan zijn en derhalve moet worden aangetoond of uitgesloten.

Dit brengt met zich mee dat het aantal OSAS patiënten in de toekomst mogelijk zal groeien. Onderzoek 
naar eenvoudige en goedkopere diagnostische mogelijkheden, naast polysomnografisch onderzoek is 
dan wenselijk/noodzakelijk.

Het is van belang dat de binnenkort herziene richtlijn OSAS CBO/NVALT wordt meegenomen in het 
verdere traject.

We hebben naar aanleiding van deze suggesties aanpassingen gedaan in paragraaf 2.3, betrekking hebbende op OSAS. 
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 Bijlage 1 Systematische analyse

De basis van hetgeen in hoofdstuk 2 is gepresenteerd wordt gevormd door een systematische analyse die 
we in dit hoofdstuk wat uitgebreider bespreken. Twee van de in overleg met partijen gekozen onder-
werpen zijn niet geselecteerd voor verdieping (zie Bijlage 3). De overige onderwerpen hebben vragen 
opgeroepen (bijvoorbeeld op het gebied van kenbaarheid, toepassing in de praktijk of effectiviteit) die 
we in de verdiepingsfase graag nader willen onderzoeken. Deze vragen hebben betrekking op astma, 
COPD en/of OSAS. 

Startbijeenkomst Ziekten van het ademhalingsstelsel
In een startbijeenkomst op 6 oktober 2015 met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen is 
het gehele domein Ziekten van het ademhalingsstelsel voorgelegd. In samenspraak met partijen zijn de 
belangrijkste onderwerpen daarbinnen kortweg benoemd als tabaksontmoediging, arbeid en longziek-
ten (vooral astma en COPD), diagnostiek van astma en COPD (zowel eerste- als tweedelijns), behandeling 
van astma en COPD (waaronder begeleiding bij stoppen met roken en inhalatiemedicatie), coördinatie 
van zorg (vooral bij COPD), zorg in de palliatieve fase, en zorg bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom 
(OSAS). De onderwerpen antibioticagebruik bij luchtweginfecties en gecombineerde KNO-longproblema-
tiek zijn wel onderzocht in de screeningsfase maar niet geselecteerd voor verdieping (zie Bijlage 3). Een 
overzicht van de 9 onderwerpen is weergegeven in tabel 2, op welk zorgtraject ze betrekking hebben en 
welke knelpunten gevonden zijn tijdens de screeningsfase. 

Het Zorginstituut heeft een methodiek voor systematische analyse ontwikkeld die is gebaseerd op acht 
elementen van goede en zinnige zorg (kenbaarheid van zorg, toepassing in de praktijk, uitkomsten van 
zorg, effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en kwaliteitscirkels, zie hoofd-
stuk 3). 

Tabel 2. Onderwerpen in de screeningsfase 

 Kenbaarheid van zorg

 Kwaliteitsstandaarden
De belangrijkste Nederlandse kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) voor het zorgtraject 
bij volwassenen met astma, COPD en OSAS zijn weergegeven in tabel 3. Het valt op dat met name voor 
astma en COPD diverse richtlijnen en standaarden naast elkaar bestaan. Zowel NHG, NVALT als LAN  

Onderwerp Zorgtraject Verbeterpotentieel Welk analyse-element?

Tabak en ziekten van het 
ademhalingsstelsel

COPD Verdere terugdringing tabaksgebruik Toepassing in de praktijk, uitkomsten 
van zorg; deels buiten de gezond-
heidszorg

Arbeidsgerelateerde 
longziekten

astma COPD Herkenning arbeids gerelateerde 
longziekten

Kenbaarheid van zorg, toepassing in 
de praktijk, uitkomsten van zorg; deels 
buiten de gezondheidszorg

Diagnostiek van astma 
en COPD

astma COPD Gebruik spirometrie;
interbeoordelaarsvariatie

Kenbaarheid, Toepassing in de praktijk, 
e� ectiviteit

Medicatie bij astma en 
COPD

astma 
COPD

Gebruik inhalatoren Toepassing in de praktijk, e� ectiviteit

Antibioticagebruik bij 
luchtweginfecties

Niet geselecteerd 
voor verdieping

Niet gedetecteerd Deels buiten de gezondheidszorg 

Coördinatie van zorg 
voor mensen met COPD

COPD Diagnostiek, behandeling, palliatieve 
fase Niet gedetecteerd

Kenbaarheid goede zorg,
Toepassing in de praktijk

Gecombineerde KNO- 
en longproblematiek

Niet geselecteerd 
voor verdieping

Niet gedetecteerd Geen concrete signalen

Palliatieve zorgfase bij 
COPD

COPD Markering palliatieve fase; zorg bij 
longaanvallen; advance care planning

Kenbaarheid goede zorg, Toepassing in 
de praktijk

Obstructief Slaap Apneu 
Syndroom

OSAS Diagnostiek, praktijkvariatie Kenbaarheid van zorg en toepassing in 
de praktijk
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hebben richtlijnen of zorgstandaarden ontwikkeld, al dan niet multidisciplinair. De longartsen maken 
naast de NVALT-richtlijnen ook gebruik van de internationale GINA (voor astma)- en GOLD (voor COP-
D)-richtlijnen omdat deze jaarlijks worden geactualiseerd. Dit kan leiden tot onderlinge verschillen, en tot 
een minder goede kenbaarheid van wat als goede zorg wordt beschouwd. 
De meeste richtlijnen en standaarden zijn nog niet opgenomen in het Register.

Tabel 3. Nederlandse kwaliteitsstandaarden astma (volwassenen), COPD en Obstructief Slaap Apneu 
Syndroom (OSAS)

 
Naast de kwaliteitsstandaarden zijn er algemene afspraken gemaakt in het KNMG standpunt ‘Sterke 
medische zorg voor kwetsbare ouderen’38 (2010), de Handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’39 
(2012) en het standpunt ‘Tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving’ uitgebracht.40 Aan deze 
algemene afspraken zijn geen indicatoren, meetinstrumenten of implementatieplannen verbonden. 

38  KNMG. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. Standpunt. Utrecht, 2010.

39  KNMG. Tijdig spreken over het levenseinde. Handreiking. Utrecht, 2012.

40  KNMG. Tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving. Utrecht, 2016.

Kwaliteitsstandaard Organisatie Jaar Cliënt-
informatie

Meet-
instrumenten

Informatie-
standaard

Richtlijn Behandeling van Tabaks-
verslaving (herziening)/Zorgmodule 
Stoppen met roken

Partnership Stop 
met Roken/

Trimbos Instituut

2009 X X X

Zorgmodule Leefstijl Roken NHG 2015 X X

Standaard Stoppen met roken NHG 2011 X X X

Standaard Acuut hoesten NHG 2013 X X X

Standaard Astma bij volwassenen  NHG 2015 X X X

Zorgstandaard Astma bij volwassenen LAN 2012 X X

Richtlijn Diagnostiek en behandeling 
van ernstig astma

NVALT 2013 X

Multidisciplinaire Richtlijn astma LAN 2014

Handelen van de bedrijfsarts bij 
werknemers met Astma en COPD

NVAB /NVALT 2003, in 
herziening

Werkgerelateerd astma NVALT in 
ontwikkeling

Acuut astma bij kinderen; richtlijn 
voor de opvang in het 1e uur

NVK 2012 X

Astma bij kinderen NVK 2013 X X X

JGZ-Richtlijn Astma bij kinderen AJN 2011 X

Zorgstandaard Astma Kinderen en Jongeren LAN 2012 X X X

Standaard COPD (incl. Landelijke 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraken

NHG 2015 X X X

Behandeling van Acute Exacerbaties van 
COPD in de Tweede Lijn

NVALT in 
ontwikkeling

Zorgstandaard COPD, (incl. multidisciplinaire 
Richtlijn Ketenzorg COPD 2010)

LAN 2013 X X X

Richtlijn diagnostiek en behandeling COPD 
(incl. Richtlijn ketenzorg)

LAN, NVALT, NHG 2010 X X X

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met 
COPD

LAN 2011 X X

Non-invasieve beademing bij COPD NVALT 2013 X

Standaard Slaapproblemen en 
slaapmiddelen

NHG 2014 X X X

Diagnostiek en behandeling van het 
obstructieveslaap-apneusyndroom bij 
volwassenen

NVALT 2009, in 
herziening

X

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk NVAB 2012
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Er is een CQI/ PROMs vragenlijst astma en COPD ontwikkeld door Stichting Miletus in samenwerking met 
het Longfonds en de LAN. Sinds 2016 wordt de verkorte en gevalideerde CQi astma en COPD op vrijwil-
lige basis aangeboden aan ziekenhuizen en zorggroepen. Ook is de CQi astma COPD uitgezet onder de 
deelnemers aan het landelijk zorgpad COPD dat binnen het Nationaal actieprogramma Chronische Long-
ziekten (NACL)wordt ontwikkeld. Longfonds patiëntenvereniging biedt op de website www.longfonds.
nl algemene informatie voor de patiënt over astma, COPD en andere longziekten. De Apneuvereniging 
voert tweejaarlijks een zogeheten tevredenheidonderzoek uit onder apneupatiënten over slaapcentra, 
leveranciers en apparaten. 

 Wat zeggen de kwaliteitsstandaarden?
We noemen vooral de aanbevelingen in standaarden en richtlijnen over de onderwerpen die in samen-
spraak met partijen zijn onderzocht (zie tabel 2). 

 Astma en COPD

 Tabaksontmoediging
Volgens het KNMG-Standpunt Tabaksontmoediging-Naar een rookvrije samenleving, moet stoppen met 
roken gezien worden in het perspectief van het breken met een verslaving met de daaraan verbonden 
fenomenen als ‘afhankelijkheid’, ‘gewenning’ en ‘onthoudingsverschijnselen’. Naast kanker veroorzaakt 
roken ook andere ziekten waaronder hart- en vaatziekten, luchtwegziekten en -klachten, diabetes, 
complicaties bij een operatie, verminderde vruchtbaarheid voor zowel mannen als vrouwen, staar en 
blindheid. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers. Van de mensen met het laagste 
opleidingsniveau rookt 20% dagelijks en van de hoogst opgeleiden 13%.

De overheid voert al enige jaren een actief ontmoedigingsbeleid. Maatregelen zijn onder meer accijnsver-
hogingen, verbod op roken in openbare ruimtes, minimumleeftijd verkoop van tabak, verbod tabaksre-
clame, verplichte waarschuwing op verpakking, publiekscampagnes, en voorlichting aan jongeren. Het 
tabaksontmoedigingsbeleid wordt onder meer vormgegeven door het Nationaal Expertisecentrum Ta-
baksontmoediging (Trimbos Instituut), Naast het NET zijn onder andere ministeries, gemeentes, fondsen 
en verzekeraars betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe interventies en beleid, evenals het Longfonds, 
KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij!, het Partnership Stop met 
roken, praktijkinstellingen, universiteiten, het RIVM en de WHO. 

 Arbeid
In het voorjaar van 2017 wordt een herziene versie van de richtlijn ‘Werkgerelateerd astma’ (NVALT) 
verwacht. De richtlijn zal aanbevelingen bevatten gericht op vroegtijdige herkenning en diagnose van 
werkgerelateerd astma waaronder immunologisch beroepsastma. De reguliere richtlijnen astma en 
COPD voor de huisarts en de longarts bieden geen handvatten om de herkenning van arbeidsgerelateer-
de blootstellingen in de reguliere zorg te borgen. 
Hier is wel sprake van onderregistratie; tevens is er behoefte aan scholing onder bedrijfsartsen; | 
momenteel wordt er door LAN en NVAB aan een project hierover gewerkt. 

 Diagnostiek
We beperken ons hier tot volwassenen. De nationale kwaliteitsstandaarden hebben internationale 
aanbevelingen (GOLD, GINA, NICE, ATS/ERS) voor diagnostiek en behandeling meegenomen in de eigen 
aanbevelingen. Longartsen maken naast de nationale standaarden ook vaak gebruik van de internati-
onale kwaliteitsstandaarden omdat deze jaarlijks worden ge-update. Volgens de Zorgstandaard astma 
vindt beoordeling van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt trapsgewijs plaats en omvat 
ten minste een anamnese en een kwantitatieve beoordeling waaronder spirometrie en allergologische 
screening. Longfunctiemeting (met behulp van o.a. spirometrie) geeft o.a. informatie over de mate van 
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en reversibiliteit van de bronchusobstructie.41  Bij COPD is van reversibiliteit per definitie geen sprake, bij 
astma wel. Het beloop van astma fluctueert meer dan dat van COPD. Daardoor blijft bij astma de diagno-
se makkelijker onopgemerkt dan bij COPD. 

Evenals de NHG-Standaarden wijst ook de Zorgstandaard COPD op de noodzaak van kwaliteitsvoorzorgen 
(zoals o.a. uitgewerkt in de NHG-uitgave Protocollen en standaarden astma en COPD) bij het verrichten 
van spirometrie.42 Een en ander wordt bemoeilijkt door het feit dat de verschillende kwaliteitsstandaarden 
de diagnosen astma en COPD niet altijd op elkaar aansluiten. De NVALT richtlijn ‘Diagnostiek en behande-
ling van COPD’ volgt de meeste internationale richtlijnen, waarin naast expiratoire luchtwegvernauwing 
ook de aanwezigheid van symptomen vereist is voor de diagnose. Echter, dit is bijvoorbeeld niet het geval 
in de meest recente GOLD richtlijn. In de NVALT richtlijn wordt erkend dat de relatie tussen de mate van 
klachten en gevonden longfunctionele afwijkingen zwak is. Dit leidt onder meer tot de aanbeveling van 
NVALT in 2010 om het gefixeerde afkappunt voor COPD te verlaten. In de NVALT richtlijn zelf (2010) is deze 
aanbeveling nog niet doorgevoerd, in de laatste herziening van de NHG-standaard (2015) wel. 
De NHG-standaard ‘Astma bij volwassenen’ en de NHG-standaard COPD stellen dat bij de uitvoering 
van spirometrie moet worden voldaan aan de eisen voor ‘acceptabiliteit en reproduceerbaarheid van de 
metingen van ATS/ERS’.43 Hierbij wordt opgemerkt dat deze uitslag negatief wordt beïnvloed bij dysfunc-
tionele ademgewoontes.

 Behandeling
De Zorgstandaard astma bij volwassenen gaat uit van de vraag van de patiënt en beschrijft de zorg aan 
de hand van een individueel zorgplan. Bij het opstellen van het individueel zorgplan (medicamenteus 
en niet-medicamenteus) zijn de streefdoelen van de patiënt leidend. De aanbeveling is om allereerst aan-
dacht te besteden aan niet-medicamenteuze therapie (informatie, voorlichting en educatie, stoppen met 
roken, prikkelreductie -blootstelling aan stof en allergenen vermijden-, bewegen, voeding en dieet). 
Het lijkt zinvol de cliënt inzicht te verschaffen in het vóórkomen en voorkómen van dysfunctionele adem-
gewoonten. Hiertoe verwijst de huisarts de cliënt naar een oefentherapeut.

Astma en COPD kennen een grote overlap wat betreft de voorgeschreven medicatie. De middelen wor-
den hoofdzakelijk toegediend in de vorm van inhalatiemedicatie. Combinaties van inhalatiemedicatie 
kunnen apart of als combinatiepreparaat (ICS/LABA) worden toegediend. Voorbeelden van combina-
tiepreparaten zijn beclometason/formoterol, budesonide/formoterol en salmeterol/fluticason. Er is een 
zeer groot aantal inhalatoren beschikbaar, hetzij dosis-aërosolen44 met voorzetkamer hetzij poederin-
halatoren, elk met hun voor- en nadelen. 

Het verdient volgens de NHG-standaard Astma bij volwassenen aanbeveling dat de huisarts ervaring op-
doet met een beperkt aantal inhalatoren. Bij patiënten die meerdere inhalatiemiddelen gebruiken wordt 
gestreefd naar uniformiteit in de toedieningsvorm. Bij de keuze van de toedieningsvorm houdt de arts 
rekening met de voorkeur, vaardigheden en levensstijl van de patiënt en het gebruiksgemak. 

41  Bij spirometrie worden maten voor het longvolume gemeten waaronder FEV1. FEV1 is het longvolume dat je in 1 seconde kunt uitademen, een indicator om de 
mate van luchtwegvernauwing aan te geven. Voorheen werd een classificatie in 4 stadia gehanteerd, variërend van Gold1 (> 80%) tot GOLD4 (<30%). Volgens de 
nieuwe richtlijnen is de FEV1 één van de drie dimensies (naast Klachten en Exacerbaties) waarmee de ernst van de luchtwegvernauwing kan worden geclassificeerd. 
Deze varieert van A (weinig klachten en exacerbaties, FEV1 GOLD1 of GOLD2) tot D (veel klachten en veel exacerbaties, FEV1 GOLD3 of GOLD4)

42  Longalliantie Nederland. Zorgstandaard COPD. Amersfoort, 2013. Beschikbaar via www.longalliantie.nl

43  Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005;26:319-38.

44  dosisaerosolen: een niet-ademgestuurde dosisaerosol dient altijd in combinatie met een voorzetkamer gebruikt te worden, tenzij de patiënt adequaat een 
dosisaerosol kan gebruiken; een dosisaerosol zonder voorzetkamer heeft als nadeel dat het tegelijk indrukken en inademen lastig is waardoor de longdepositie niet 
optimaal is;

 poederinhalatoren: bij poederinhalatoren bestaat het coördinatieprobleem van indrukken en inademen niet; de noodzakelijke ademkracht bij de verschillende 
poederinhalatoren varieert aanzienlijk.
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De NHG-standaard ‘Astma bij volwassenen’ doet ten aanzien van medicamenteuze therapie de aanbe-
veling om een stappenplan te volgen. Dit gaat uit van de mate waarin de behandeling in de eerste stap 
slaagt alvorens een tweede en volgende stap wordt geprobeerd (‘stepped-care’):
Stap 1:   een kortwerkende luchtwegverwijder (Short-Acting Bèta Agonist ofwel SABA) ‘zo nodig’, 

bijvoorbeeld salbutamol of terbutaline
Stap 2:  onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS), bijvoorbeeld beclometason,  

budesonide, fluticason of ciclesonide
Stap 3:   onderhoudsbehandeling met ICS en Langwerkende Bèta-Agonisten (LABA, bijvoorbeeld  

formoterol of salmeterol)
Stap 4:   consultatie longarts. 

Hierbij is het ‘instapmoment’ niet noodzakelijk bij stap 1, maar is afhankelijk van de klachten waarmee de 
patiënt zich presenteert.

Ook de internationale GINA-richtlijn gaat uit van een stepped care benadering.

De NVALT/LAN richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van COPD’ bevat uitgebreide aanbevelingen voor 
de farmacotherapie. De aanbevelingen omvatten o.a. combinatietherapie met kort- en langwerkende 
luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden als onderhoudsbehandeling, combinatie van ICS en LABA 
en diverse overige medicamenteuze behandelingen waaronder antibiotica als onderhoudsbehandeling 
en zuurstoftherapie bij COPD.
Er is tot op heden geen evidence-based richtlijn voor de behandeling van longaanvallen. Er is momenteel 
(eind 2016) een nieuwe concept-richtlijn voor de longartsen waarin wel aandacht wordt besteed aan de 
behandeling van longaanvallen. 
 
Het Farmacotherapeutisch Kompas bevat achtergrondinformatie die aansluit bij de aanbevelingen uit 
standaarden en richtlijnen. O.a. meldt het Kompas dat het voordeel van combinatiepreparaten bij astma 
en COPD zou bestaan uit het eenvoudiger gebruik en toename van de therapietrouw. Een probleem bij 
de beoordeling van dit voordeel is dat de patiënt veelal een ander idee heeft van zijn gebruik van deze 
middelen dan zijn werkelijk gebruik. Of het gebruik van een vaste combinatie de therapietrouw bevordert 
is wellicht te verwachten, maar niet echt aangetoond. Toepassing van een combinatiepreparaat komt in 
aanmerking indien de benodigde doseringen van afzonderlijke componenten overeenkomen met die in 
het combinatiepreparaat. Voor astma geldt zelfs dat een combinatiepreparaat LABA-ICS de voorkeur ge-
niet in verband met meer sterfgevallen bij gebruik van alleen LABA (op basis van Amerikaanse gegevens).

 Coördinatie van zorg (COPD)
De Zorgstandaard COPD bevat aanbevelingen over integrale benadering van de patiënt, die in de laatste 
herziening van de NHG-standaard COPD deels zijn overgenomen. De Zorgstandaard doet echter geen 
uitspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden en de afstemming tussen eerste- en tweede 
lijnszorg. De Landelijke Transmurale Afspraak COPD biedt voor de integrale benadering veel ruimte aan 
eigen invulling. De LAN richtlijn palliatieve zorg bij COPD dringt aan op multidisciplinaire aanpak in de 
palliatieve fase en het KNMG-standpunt op goede afstemming tussen eerste en tweede lijn. In het KN-
MG-standpunt ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ was ‘aansluiting met het medische beleid 
in het ziekenhuis op het bestaande medische beleid in de eerste lijn’ een kernelement in de afspraken.

In de Zorgstandaard COPD, de LESA COPD en de richtlijnen wordt een goede coördinatie van zorg (tus-
sen zorgverleners en de patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling) aanbevolen om de kans op 
longaanvallen (exacerbaties) te verminderen, de mogelijkheden voor zelfmanagement van de patiënt 
vergroten en diens conditie en regievoering over de eigen gezondheid en uiteindelijk kwaliteit van leven 
verbeteren. 
De Zorgstandaard COPD beveelt aan een Individueel Zorgplan op te stellen. Coördinatie van zorg wordt 
in de zorgstandaarden en modules beschreven en er zijn landelijke transmurale afspraken (LTA) rondom 
astma gemaakt. Deze LTA zijn opgenomen in de NHG standaard. Tevens wordt er nu landelijk een zorg-
pad voor COPD-patiënten met ziekenhuisopname in verband met longaanval getest.
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Volgens de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD zou betere zorg mogelijk zijn met bijvoor-
beeld een multidisciplinaire aanpak: ‘Bij een interventiegroep (bestaande uit een arts gespecialiseerd in 
palliatieve zorg, een verpleegkundige en maatschappelijk werker) van mensen met ernstig COPD, ernstig 
chronisch hartfalen en kanker, met een levensverwachting van 1 jaar of minder waren minder spoedop-
names in het ziekenhuis nodig, minder visites van de huisarts en minder gespecialiseerde zorg van een 
verpleegkundige. De patiënten waren meer tevreden met de zorg en het leverde een gemiddelde bespa-
ring van kosten van de zorg van 45% op.45

Conclusie aanbevelingen in kwaliteitsstandaarden astma en COPD
We zien een grote diversiteit aan richtlijnen op het gebied van astma en COPD. Dit kan een signaal zijn 
dat de patiënt te maken heeft met veel partijen die elk hun eigen benadering volgen zodat de afstem-
ming tussen zorgverleners belangrijk is.(kenbaarheid van wat als goede zorg moet worden beschouwd) 
Ondanks de aandacht die er in in de richtlijnen en standaarden wordt besteed aan arbeidsgerelateerde 
blootstellingen, blijkt uit literatuur dat een substantieel deel (15%) van het ontstaan van astma en COPD 
verband houdt met blootstellingen op het werk. De herkenning van de factor arbeid, de aansluiting tus-
sen de reguliere zorg en arbeidsgeneeskunde verdienen nadere verdieping. (kenbaarheid en praktijktoe-
passing).

In de diagnostiek gelden anamnese en longfunctiemeting m.b.v. spirometrie als de belangrijkste  
aanbevelingen. 

De behandeling van astma en COPD lijken erg op elkaar, beide zijn gebaseerd op een stepped care 
model. De therapietrouw bij inhalatiemedicatie voor astma/COPD ligt vermoedelijk veel lager dan de 
therapietrouw bij medicatie voor andere ziekten. Een belangrijke oorzaak moet gezocht worden in de 
diversiteit aan inhalatoren en de ingewikkeldheid van het inhaleren, wat de instructie voor patiënt en 
zorgverlener niet eenvoudig maakt. In de praktijk gaat dit vaak mis zodat het medicament niet juist 
wordt ingenomen. Hier valt vermoedelijk veel winst te halen: betere therapietrouw, betere inhalatiech-
niek, effectievere zorg en forse vermijding van zorgkosten.  Dysfunctionele ademgewoonten beïnvloe-
den de inname van de medicatie negatief. Doordat er een grote diversiteit aan inhalatoren is, is een 
goede instructie nodig en zijn goede afspraken nodig met bijvoorbeeld apothekers of praktijkonder-
steuners om dit goed te regelen; dit is niet altijd het geval. Verandering van inhalatiemedicatie leidt bij 
de patiënt tot minder goede toediening van het geneesmiddel. Inzicht in het vóórkomen en voorkómen 
van dysfunctionele ademgewoonten lijkt zinvol.

Verder krijgt het gebruik van combinatiepreparaten bij de behandeling de nodige aandacht in de richtlij-
nen. Aanbevelingen over een goede coördinatie tussen zorgverleners worden in diverse zorgstandaarden 
gegeven. Dit zou o.a. de kans op longaanvallen verminderen. De aanbevelingen zijn evenwel weinig con-
creet; er is nog geen evidence-based richtlijn voor de behandeling van COPD-longaanvallen. Een nieuwe 
richtlijn die hier aandacht aan besteedt wordt in 2017 verwacht. Tevens wordt er nu landelijk een zorgpad 
voor COPD-patiënten met ziekenhuisopname vanwege longaanval getest.
Een multidisciplinaire aanpak kan ook de zorg in de palliatieve fase sterk verbeteren, volgens de richtlijn.

 OSAS

 NHG-standaard46

De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen, tweede herziening  omvat diagnostische aanwij-
zingen en criteria voor verwijzing omtrent o.a. OSAS. De standaard maakt melding van vermoeden van 
onderdiagnose. Wanneer er sprake is van ‘slecht slapen’ hoort in de anamnese aandacht te bestaan voor 
evt. onderliggend OSAS met specifieke vragen daarvoor. Patiënten die mogelijk OSAS hebben, worden voor 

45  Brumley RD, Enguidanos S, Cherin DA. Effectiveness of a Home-Based Palliative Care Program for End-of-Life. J Palliat Med 2003;6:715-24.

46  NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen(tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57:352-61.
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diagnostiek en behandeling naar een longarts, kno-arts of neuroloog verwezen, afhankelijk van regionale af-
spraken. De huisarts verricht bij patiënten met OSAS diagnostiek naar het bestaan van obesitas, hypertensie, 
hypercholesterolemie en diabetes mellitus type 2 en behandelt conform de betreffende NHG-Standaarden.

 
 NVALT- richtlijn47

De NVALT-richtlijn uit 2009 wordt momenteel herzien. De versie uit 2009 doet de volgende aanbeve-
lingen: ‘Bij de volgende combinatie van symptomen moet de huisarts of bedrijfsarts de diagnose OSAS 
overwegen en doorverwijzen naar de tweede lijn: 
• snurken en ademstilstanden en/of; 
• overmatige slaperigheid of vermoeidheid overdag; 
• al dan niet in combinatie met adipositas, hypertensie, diabetes.‘

De NVALT- richtlijn uit 2009 gaat uitgebreid in op de vraag ‘Wanneer is een slaaponderzoek geïndiceerd?’ 
De conclusie luidt: ‘Vragenlijsten, anamnese, fysische diagnostiek en/of klinische predictie modellen 
kunnen het vermoeden van OSAS vergroten, maar de voorspellende waarden hiervan zijn onvoldoen-
de om de diagnose met zekerheid aan te tonen of uit te sluiten.’48 In de NVALT-richtlijn wordt voorts 
aanbevolen: ‘Klinische, geobserveerde polysomnografie’ (...) ‘is de gouden standaard voor het aantonen 
of uitsluiten bij verdenking op OSAS; iedere kliniek waar slaaponderzoek wordt verricht dient hierover 
te kunnen beschikken.’ In principe komt dus elke patiënt met verdenking OSAS in aanmerking voor 
slaaponderzoek om de diagnose te kunnen stellen. Er zijn helaas geen voorspellende criteria om OSAS op 
voorhand uit te sluiten waardoor de doelgroep voor slaaponderzoek vrij groot is. 
De aanbevelingen omtrent verwijzing worden in de NVALT-richtlijn alleen ondersteund door observatio-
nele studies en systematische review van observationele studies.

In de herkenning, diagnostiek en verwijzing speelt de apneu-hypopneu index (AHI) een belangrijke rol. 
Een AHI van 5-15 duidt op milde slaapapneu, AHI 15-30 op gemiddelde slaapapneu, AHI 30 of meer op 
ernstige slaapapneu. In vergelijking met het buitenland kent Nederland tamelijk ruime indicatiecriteria 
voor OSAS, met een AHI-drempel op 5. In het buitenland is dit 10 of zelfs nog hoger. Dit biedt ruimte voor 
een groot ‘grijs gebied’ tussen niet-ziek zijn (bijvoorbeeld snurken zonder verdere aanwijzingen voor 
OSAS) en evident OSAS.
We hebben geen landelijke afspraken gevonden over terugverwijzing en (na)controle van patiënten in zo-
wel eerste- als tweedelijnszorg. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in sommige ziekenhuizen de medisch 
of verpleegkundig specialist een onder behandeling zijnde OSAS patiënt jaarlijks ter controle ziet, terwijl 
elders misschien van periodieke controles wordt afgezien. 

Het doel van behandeling van OSAS is a) eliminatie of verbetering van klachten, b) normalisering of ver-
betering van parameters bij poly(somno)grafie en c) risicovermindering op langere termijn – dit laatste 
geldt vooral voor ernstiger OSAS. 

Patiënten met matig of ernstig OSAS komen in aanmerking voor het gebruik van CPAP (continuous 
positive airway pressure ofwel continue positieve luchtdruk). Hierbij krijgt de patiënt via een mond- en 
neusmasker en een compressor lucht onder overdruk toegediend, waardoor er geen apneu kan optreden. 
Een andere vorm van behandeling is het aanmeten van een mandibulair repositie-apparaat (MRA), waar-
door de luchtweg minder gemakkelijk dichtvalt. Richtlijnen bevatten heel uitgebreid bewijsvoering voor 
de beide hulpmiddelen, maar geven geen uitsluitsel over bij welke patiënt welk hulpmiddel de voorkeur 
geniet, met name bij mild tot matig OSAS.

47  NVALT. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen en Patiëntenversie. 2009. Beschikbaar via www.nvalt.nl.

48  Kushida CA, Efron B, Guilleminault C. A predictive morphometric model for the obstructive sleep apnea syndrome. Ann Intern Med 1997;127:581-7. 
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Conclusie aanbevelingen OSAS
De richtlijnen zijn kenbaar en geven aanwijzingen voor situaties waarin verwijzing moet plaatsvin-
den, maar niet voor terugverwijzing en nazorg. De drempel voor de indicatie OSAS ligt tamelijk laag in 
vergelijking met andere landen. Volgens de richtlijn is elke patiënt met verdenking OSAS aangewezen op 
slaaponderzoek; er zijn echter geen voorspellende criteria om OSAS uit te sluiten waardoor de doelgroep 
voor slaaponderzoek potentieel heel groot is. De richtlijnen bevatten weinig houvast welke patiënten 
zijn aangewezen op een CPAP-behandeling, en welke op MRA; dit speelt vooral bij mild tot matig OSAS.

 Toepassing in de praktijk
In de vorige paragraaf bekeken we welke kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) er zijn 
en wat de richtlijnen aanbevelen. In deze paragraaf bekijken we aan de hand van literatuur- en eigen on-
derzoek aspecten van de huidige praktijk. De invalshoeken werden bij de startbijeenkomst dd 6 oktober 
2015 met de veldpartijen vastgesteld. In dit deel kijken we naar de toepassing van deze kennis: volgen de 
zorgverleners de aanbevelingen, waar doen zich knelpunten voor? Het antwoord op die vragen hebben 
we deels gezocht via literatuuronderzoek, maar we hebben voor bepaalde vragen ook zelf onderzoek 
uitgezet bij externe partijen.

 Tabaksontmoediging en begeleiding bij stoppen met roken
Tabaksontmoediging is essentieel bij de preventie van vele longziekten, maar reikt verder dan alleen 
gezondheidszorg. Dit betekent dat voor een succesvolle tabaksontmoediging niet alleen het werk van 
zorgverleners, maar ook beleid en regelgeving relevant zijn.

Nederland is tussen 2004 en 2010 één van de grootste dalers op de Tobacco Control Scale (TCS): van een 
zevende plaats in 2004 naar een 12de plek in 2013.49 Een hoge score op de TCS betekent dat een land veel 
onderneemt om het roken te ontmoedigen. Er zijn dus veel Europese landen met een intensiever tabaks-
ontmoedigingsbeleid dan Nederland, vooral met de prijs van tabaksproducten, uitgaven aan informa-
tiecampagnes, gezondheids-waarschuwingen op sigarettenpakjes. Nederland doet het wel goed op het 
gebied van reclameverboden en ondersteuning van mensen die willen stoppen met roken (de begelei-
ding bij stoppen met roken valt sinds 2011 onder de basisverzekering). Anderzijds geven onderzoekers 
van het Commonwealth Fund50, dat vergelijkend onderzoek doet naar de kwaliteit en toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg in elf westerse landen, aan dat zaken zoals roken en overgewicht nog te vaak 
onbesproken blijven in de Nederlandse spreekkamer. 

Veel COPD-patiënten slagen er tijdens hun ziekteproces in om te stoppen met roken, maar vaak in een 
late fase van hun ziekte. Schattingen van de effectiviteit van (begeleide) stoppogingen lopen uiteen. 
Schattingen van het aantal mensen met COPD dat (nog) rookt lopen uiteen van 28% (gegevens NIVEL 
Zorgregistraties) tot 41% (Rotterdamstudie)51. 

RIVM heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland een verkennend onderzoek verricht met het doel 
inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van stoppen-met-roken begeleiding bij mensen met astma, 
COPD en onderste luchtweginfecties. Hiervoor heeft RIVM gebruik gemaakt van de NIVEL Zorgregistratie 
eerste lijn en literatuur.

De belangrijkste resultaten van het RIVM-onderzoek zijn52:
• Ongeveer 68% van de patiënten met astma, COPD of luchtweginfecties (met name pneumonie) 

heeft in 2014 stoppen-met-roken begeleiding (stopadvies, medicatie, of een combinatie van 

49  Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2013 in Europe. Brussel: Association of European Cancer Leagues, 2014.

50  11-country Health Care Survey, Commonwealthfund, november 2016.

51  Terzikhan N, Verhamme KM, Hofman A, et al. Prevalence and incidence of COPD in smokers and non-smokers: the Rotterdam Study. Eur J Epidemiol 
2016;31:785-92.

52  Zie Bijlage 2 voor verwijzing naar RIVM onderzoek Begeleiding bij stoppen met roken voor mensen met astma, COPD en luchtweginfecties en trends in de tijd.
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beide) ontvangen. Hierbij zijn alleen die patiënten meegenomen die door de huisarts als roker zijn 
geregistreerd. De kanttekening moet worden geplaatst dat juist van die patiënten die stoppen-met-
roken begeleiding ontvangen de rookstatus vaak geregistreerd zal zijn.

• Begeleiding bij het stoppen met roken vindt meestal plaats door middel van een stopadvies door de 
huisarts of praktijkondersteuner (13% van de patiënten met astma, COPD of luchtweginfecties heeft in 
2014 een stopadvies gehad).

• Stoppen-met-roken medicatie wordt met 2% minder vaak voorgeschreven. Ook de combinatie van 
stopadvies en medicatie (1%) wordt weinig toegepast in de huisartspraktijk, terwijl dit in de literatuur 
en in de NHG-Standaarden Astma en COPD als de meest effectieve vorm van begeleiding wordt 
beschreven. 

Eerder onderzoek van NIVEL laat vergelijkbare resultaten zien. Deze ‘Astma en COPD monitor’ (2014) laat 
zien dat mensen met COPD die geprobeerd hebben om te stoppen met roken in het afgelopen jaar ge-
middeld 2,7 stoppogingen ondernamen. 83% van de mensen met COPD die roken, heeft in de afgelopen 
maanden het advies gekregen om te stoppen en 57% heeft hulp aangeboden gekregen bij het stoppen 
met roken. Van de mensen met COPD die roken geeft 32% aan dat zij waarschijnlijk niet in staat zijn om 
te stoppen met roken en 37% zegt dat zij dit niet weten. 31% van de mensen met COPD gebruikte geen 
hulp bij hun stoppogingen, 36% ontving hulp van de huisarts, longarts, praktijkondersteuner, of longver-
pleegkundige. 48% van de COPD patiënten die wilden stoppen maakte gebruik van nicotinevervangers, 
en 18% gebruikte medicijnen bij hun stoppoging. 

Gezien het feit dat roken een verslavingsziekte is die moeilijk uit te bannen blijkt zouden de inspanningen 
van partijen verder geïntensiveerd en gefaciliteerd moeten worden. Er zijn signalen, o.a. van het NHG, 
dat er knelpunten zijn op het gebied van financiering en registratie-eisen van het stoppen-met-roken 
programma. In de 2e lijn is deze zorg als apart programma geheel afgeschaft verdwenen. 
Stoppen met roken is de enige maatregel die het ziektebeloop bij COPD werkelijk kan verbeteren. Het 
verder terugdringen van roken kan eventueel geagendeerd worden als onderwerp voor verdieping in het 
kader van zinnige zorg voor zover het de inspanningen van zorgverleners betreft en de randvoorwaarden 
daar omheen. 
 Het is verder essentieel te benoemen dat er ook zwaarder ingezet moet worden op preventie van roken, 
al valt dat grotendeels buiten de scoop van dit rapport. Het overheidsbeleid zou in de volle breedte inge-
zet moeten worden om te voorkomen dat jonge mensen in een kwetsbare periode van hun leven in deze 
ernstige verslavingsziekte worden gezogen. De Nederlandse daling op de Tobacco Control Scale interpre-
teren we zonder meer als zorgelijk signaal en dit zou weer omgezet moeten worden in een stijging.

 Arbeid
Het Zorginstituut heeft het RIVM gevraagd om verkennend onderzoek te verrichten om inzicht in de om-
vang van arbeidsgerelateerde longziekten te verkrijgen (voor verwijzing naar dit onderzoek zie bijlage 2).

De belangrijkste resultaten uit het RIVM onderzoek naar arbeidsgerelateerde longaandoeningen:
• Op basis van gegevens uit Nivel Zorgregistraties wordt geschat dat in 2013 in totaal 13 duizend 

15-64-jarigen de diagnose astma kregen in relatie tot blootstelling op het werk, 10 duizend mensen de 
diagnose COPD en 46 duizend mensen een longaandoening in het algemeen.

• Het aantal gevallen van arbeidsgerelateerde COPD en astma is in de afgelopen tien jaar (1991-2013) 
gestegen. Voor de komende 25 jaar (2014-2040) worden voor astma en COPD eerst een stijging 
verwacht onder werkenden (tot ongeveer 2025), waarna deze gestaag zal dalen. Onder niet-werkenden 
wordt juist een daling verwacht.

• Het aantal nieuwe gevallen van COPD of een longaandoening in het algemeen is hoger onder mensen 
met een baan in een risicoberoep dan in de algemene bevolking. Mensen met een baan in een niet-
risicoberoep hadden een lagere incidentie dan mensen in de algemene bevolking. Inzicht in hoeverre 
de blootstelling op het werk een oorzakelijke factor was, vergt vervolgonderzoek in de vorm van 
longitudinale analyses.

• Schattingen van de incidentie van beroepsziekten (totaal en van de luchtwegen) in verschillende 
registraties (de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2012 en NEA 2013), Nivel 
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Zorgregistraties (2013) en Peilstation Intensieve Melding (2014) liepen zeer sterk uiteen. Dit berust 
vermoedelijk deels op onderrapportage en strenge definities van ‘beroepsziekte’.

Experts van NVKA, NKAL en IRAS geven aan dat de herkenning van arbeidsgerelateerde longziekten beter 
moet en kan door gezondheidsbewaking in de reguliere zorg: ‘Om gezondheidsbewaking deel uit te laten 
maken van de curatieve zorg zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld op het gebied van de organisatie van 
de zorg die de locoregionale eerste en tweede lijn overstijgt, van het medisch handelen (diagnostisch 
proces bij de huisarts, positie en rol van de bedrijfsarts), van interventie op de werkplek, re-integratie 
in aangepast werk en niet in de laatste plaats van de financiering (DBC/DOT; kosten van interventie en 
monitoring)’. IRAS voert onder mensen die werkzaam zijn in de bakkerssector een Gezondheids-bescher-
mingsonderzoek uit, met medewerking van de werkgevers. Onder >7.000 werkers in de bakkerssector is 
een vragenlijst verspreid en heeft een screening op sensibilisatie plaatsgevonden (aanwijzingen voor al-
lergische reactie op inhalatieallergenen). Bij degenen die gesensibiliseerd zijn, blijkt dat in een minderheid 
van de gevallen de huisarts op de hoogte is van de beroepsmatige blootstelling aan inhalatie-allergenen. 

 Diagnostiek astma/COPD
In de startbijeenkomst hebben partijen aangegeven dat de diagnostiek voor astma en COPD mogelijk 
voor verbetering vatbaar is. Om hier enig zicht op te krijgen heeft Zorginstituut Nederland onderzoek 
uitgezet naar de variatie tussen beoordelaars van diagnostiek van astma en COPD (herhaalde diagnostiek 
door een tweede beoordelaar). Het Leids Universitair Medisch Centrum voerde het onderzoek uit. 

De belangrijkste resultaten van het LUMC onderzoek naar diagnostiek astma en COPD zijn:
• Het percentage patiënten met verwijzing naar de longarts dat vóór verwijzing geen huisartsendiagnose 

astma had, maar na verwijzing wel was 3,8%. Voor COPD was dit 2,7%.
• Van de patiënten zonder diagnose astma in de huisartsenpraktijk, werd 8,7% (alsnog) als zodanig 

gediagnosticeerd door een tweede beoordelaar (onderzoeksverpleegkundige). Voor COPD was dit 11,9%.
• Het percentage patiënten met verwijzing naar de longarts dat vóór verwijzing wel een 

huisartsendiagnose astma had maar na verwijzing niet meer was 46,4%. Voor COPD was dit 42,3%.
• Er werden geen systematische verschillen gevonden tussen spirometrieën die in de huisartsenpraktijk 

zijn uitgevoerd en die in een tweedelijns setting zijn herhaald. Bij een tweede meting werd echter zeer 
vaak een relevant verschillende uitslag gevonden, op basis van toevalsvariatie. 

Hiermee worden bevindingen uit een eerder onderzoek bevestigd: in 2003 is bij 61 huisartspraktijken in 
Nederland een aanzienlijke spreiding in FEV1-waarden gezien bij herhaling van de test.57 De spreiding 
(zogeheten ‘limits of agreement’ ofwel +- 2SD) bedroeg in dat onderzoek -0,35 L tot +0,50L, terwijl een 
spreiding van -100 mL tot +100 mL als maximaal acceptabel klinisch relevant verschil wordt beschouwd. 
Ook liet eerder onderzoek zien dat bij 29% van de 50-plussers in de huisartsenpraktijk die chronisch 
hoesten, alsnog een diagnose COPD kon worden gesteld die vooraf niet bekend was.53 Een Nederlands 
onderzoek liet zien dat in 49% van de gevallen de werkdiagnosen astma en COPD waren gebaseerd op 
uitsluitend klinische informatie.54 Dat houdt in dat de diagnose niet was geobjectiveerd of bevestigd met 
onder andere spirometrisch onderzoek, zoals aanbevolen door de richtlijn. 

Het uitvoeren van de diagnostiek is niet eenvoudig en bestaat vaak uit meerdere consulten en aanvul-
lend onderzoek zoals spirometrie. Er is geen enkelvoudige test om de diagnose te stellen. Daarnaast is er 
overlap in de verschillende symptomen tussen astma en COPD en in aanwezigheid van reversibiliteit.55 

We weten niet of de moeizame diagnostiek vooral terug te voeren is op toepassing in de praktijk, op 
onduidelijkheid in de richtlijnen (kenbaarheid), of op onvoldoende evidence over diagnostiek van astma 
en COPD (effectiviteit). 

53  Broekhuizen BD, Sachs AP, Hoes AW et al. Undetected chronic obstructive pulmonary disease and asthma in people over 50 years with persistent cough. Br J Gen 
Pract 2010;60:489-94. 

54  Lucas AE, Smeenk FJ, Smeele IJ, et al. Diagnostic accuracy of primary care asthma/COPD working hypotheses, a real life study Respir Med 2012;106:1158-63.

55  ZONMW/LAN. Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD. Den Haag, 2012. Beschikbaar via www.ZonMw.nl
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Bij diagnostiek is het van belang ook het dagelijks functioneren in de leefomgeving in kaart te brengen, 
omdat de ernst van luchtwegobstructie niet voldoende inzicht geeft in de ziektelast, in de prognose en in 
de kwaliteit van leven. Hiervoor is onder andere de ziektelastmeter ontwikkeld.

Volgens eerder onderzoek kunnen niet alle huisartspraktijken voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het 
uitvoeren en beoordelen van de resultaten van een spirometrietest conform de ATS/ERS richtlijn.56 In een 
validatieonderzoek van spirometers in de huisartsenpraktijk bij 388 personen met COPD was er gemid-
deld genomen een marginaal, maar statistisch significant hogere schatting van longfunctiewaarden in 
de huisartsenpraktijk versus het ziekenhuis. De auteurs geven aan dat praktijken meer aandacht zouden 
moeten besteden aan calibratie van de apparatuur (volgens gebruiksaanwijzing).57 

Voor certificering van spirometrie in de eerste lijn is de CASPIR-cursus of gelijkwaardig vereist. Afhanke-
lijk van de plaatselijke mogelijkheden en de deskundigheid in de huisartsenpraktijk om spirometrie te 
verrichten en longfunctie-uitslagen te interpreteren, wordt gekozen voor spirometrie in de eigen praktijk 
of op aanvraag in een diagnostisch centrum of longfunctielaboratorium. Voor zover bekend zijn er geen 
(landelijke) afspraken over deze randvoorwaarden. 

In een onderzoek uit Griekenland58 is de mate van onder- en overdiagnose plus overbehandeling onder-
zocht, en het effect daarvan op de kosten van inhalatiemedicatie voor stabiel COPD. Er werden 3.200 
voormalige of actieve rokers onderzocht, van wie 342 (10,7%) COPD bleek te hebben. Hiervan had 52.6% 
(180) nog geen eerdere diagnose COPD. Aan de andere kant bleken 306 patiënten met COPD (9,6%) geen 
COPD te hebben, van wie 35% was behandeld met inhalatiemedicatie in het afgelopen jaar. De onderzoe-
kers concludeerden dat als de internationale richtlijn voor COPD (GOLD guideline) beter gevolgd wordt 
voor diagnose stellen en behandeling dit tot een aanzienlijke kostenbesparing kan leiden. 

 Behandeling astma/COPD

 Gedeelde besluitvorming en regievoering
Gedeelde besluitvorming kan helpen om het behandeltraject van de patiënt te verbeteren. Een hulp-
middel om gedeelde besluitvorming te ondersteunen vormt het Individueel Zorgplan. Uit de Monitor 
Zorg- en Leefsituatie59 blijkt dat 25 procent van de COPD-patiënten een zorgplan had. Als een patiënt 
met COPD een zorgplan had, dan gaf deze in 76% van de gevallen aan het daadwerkelijk te gebruiken. 
Dit kan betekenen dat een Individueel Zorgplan voorziet in een behoefte, maar dat er nog weinig gebruik 
van wordt gemaakt. 

In de palliatieve fase kan een Advance Care gesprek de besluitvorming rond de verdere behandeling 
ondersteunen.

 Medicatie
In Nederlands onderzoek60 worden diagnostische problematiek en overbehandeling met ICS voor ob-
structieve longziekten (astma en COPD) onderzocht. Ongeveer 50% van de 2271 patiënten die verwezen 
werden voor diagnostiek naar obstructieve longziekten bleek ICS te gebruiken. Van deze patiënten was 
bij 43% niet duidelijk wat de reden voor het gebruik van deze medicatie was, omdat zij geen of slechts 
een mild obstructief gestoorde spirometrie hadden en geen klachten hadden passend bij astma of 

56  Zorginstituut Nederland. Pakketscan COPD. Diemen, 2013.

57  Schermer TR, Jacobs JE, Chavannes NH, et al. Validity of spirometric testing in a general practice population of patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). Thorax 2003;58:861-6.

58  Spyratos D, Chloros D, Michalopoulou D, et al. Estimating the extent and economic impact of under and overdiagnosis of chronic obstructive pulmonary disease in 
primary care. Chron Respir Dis 2016;13:240-6.

59  NIVEL. Monitor zorg-en leefsituatie van mensen met astma of COPD. Kerngegevens en trends. Rapportage 2014. Utrecht, 2014.

60  Lucas AEM, Smeenk FWJM, Smeele I, et al. Overtreatment with inhaled corticosteroids and diagnostic problems in 
primary care patients, an exploratory study. Fam Pract 2008;25:86–91.
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frequente longaanvallen. De huisartsen van deze patiënten konden in de helft van de gevallen ook geen 
goede argumenten geven voor het voorschrijven van de ICS. Bijna al deze patiënten konden stoppen 
met het gebruik van de medicatie zonder respiratoire klachten te krijgen. Na een jaar was nog steeds 
11% gestopt zonder problemen. Van 15% van de patiënten bleef het gebruik van ICS onduidelijk en 8% 
bleef de medicatie gebruiken ondanks het advies dit te staken. De bevindingen tonen dat ten minste 11%, 
waarschijnlijk 19% en mogelijk 26% van de patiënten ten onrechte inhalatiecorticosteroïden gebruikt. 

Zorginstituut Nederland heeft onderzoek uitgezet naar behandeling met medicatie bij astma en COPD. 
Dit onderzoek is verricht door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in samenwerking 
met het Nivel. De belangrijkste resultaten zijn verminderde therapietrouw en minder effectieve behande-
ling in verband met onwenselijke wisselingen in inhalator en -instructie:55,61,62

• Therapietrouw - Op basis van apotheekverstrekkingen stopt 64% van de patiënten met astma en COPD 
na enige tijd met het gebruik van medicatie. 28 Procent van de nieuwe gebruikers van geneesmiddelen 
voor astma of COPD stopt in het eerste jaar van gebruik, 39 procent van de gebruikers stopt na het 
eerste jaar. De gegevens geven niet aan of dit al dan niet in overleg met de behandelend arts gebeurt. 
De cijfers zijn dan ook niet meer dan een globale indicatie van de mate van therapietrouw.

• Problemen bij het gebruik van inhalatoren - Alle huisartsen, praktijkondersteuners en 
praktijkverpleegkundigen komen in hun praktijk regelmatig het onjuist gebruik van inhalatoren tegen. 
Vaak lossen zij deze problemen op met een herhaling van de inhalatie-instructie of door een ander 
type inhalator voor te schrijven. Een veel genoemd probleem door zowel het behandelteam in de 
huisartsenpraktijk als door patiënten, is het niet aangeven van het aantal resterende doses in sommige 
inhalatoren, zoals dosis-aërosolen. 

• Bijna de helft van de geïnterviewde huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 
heeft negatieve ervaringen met omzettingen van inhalatoren in de apotheek, bijvoorbeeld vanwege 
het beleid van zorgverzekeraars. Het ontbreekt volgens hen veelal aan terugkoppeling vanuit de 
apotheek over omzettingen. Verder treedt verwarring op bij patiënten die op een ander type inhalator 
overstappen, en bij nieuwe gebruikers die van de apotheek een andere inhalator krijgen dan in de 
huisartsenpraktijk is uitgelegd. Ook bijna de helft van de patiënten meldt problemen bij omzettingen 
door de apotheek.

• Combinatiepreparaten van een langwerkend bètamimeticum met inhalatiecorticosteroïd wordt bij 1 op 
de 12 patiënten voorgeschreven als eerste middel na de diagnose astma, wat opvallend snel genoemd 
kan worden. In interviews geven huisartsen aan soms stappen uit de richtlijnen over te slaan, met 
name bij patiënten met ernstige symptomen. Een kwart van de patiënten gebruikte een antibioticum 
voor een luchtweginfectie en ongeveer 1 op de vijf kreeg een systemisch corticosteroïd, meestal als 
stootkuur. Antibiotica en corticosteroïd stootkuren worden vaak gegeven bij actieve luchtwegklachten 
en longaanvallen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 70% van de patiënten essentiële handelingen met een inhalator inciden-
teel danwel frequent verkeerd uitvoert.63 Het wisselen van toedieningsvormen van inhalatiemedicatie zal 
daarom leiden tot extra inhalatiefouten met als gevolg afname van de hoeveelheid medicament op de 
doelplaats.
Op basis van expert opinie stelt de LAN64 dat dit ‘aantoonbaar negatieve invloed heeft op klachten, kwali-
teit van leven, de kans op exacerbaties en het beloop van astma en COPD’. In het betreffende rapport 
worden situaties geformuleerd waar onderlinge uitwisseling van inhalatiemedicatie wel verantwoord 
is. Een voorbeeld is de aanbeveling: ‘Pressurized metered doseinhalers (pMD) met salbutamol, niet 
ademgestuurd, zijn veelal onderling uitwisselbaar’.65 Het wisselen van inhalatiemedicatie kan op initiatief 
van de apotheker gebeuren, naast de verzekeraar. De problematiek heeft dus te maken met de praktische 

61  Zie o.a. CVZ. Pakketscan COPD. Diemen, 2013.

62  NIVEL en Longfonds. Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop. Ervaringen van gebruikers van longmedicatie. Utrecht: Nivel, 2015.

63  CVZ. Pakketscan COPD. Diemen, 2013:110.

64  LAN. Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD. Amersfoort, 2014.

65  Lucas AE, Smeenk FJ, Smeele IJ, et al. Diagnostic accuracy of primary care asthma/COPD working hypotheses, a real life study Respir Med 2012;106:1158-63.
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uitwerking van het preferentiebeleid66 voor medicatie voor astma en COPD. Preferentiebeleid verklaart 
het slechts deels, want wisselen gebeurt ook bij zorgverzekeraars zonder preferentiebeleid (onderzoek 
NIVEL/Longfonds). Een andere oorzaak zouden mogelijke inkoopkortingen kunnen zijn die farmaceuten 
aan apothekers aanbieden.

Het is al langer bekend dat de therapietrouw bij gebruik van geneesmiddelen bij astma en COPD laag 
is (64%) in vergelijking met de meeste andere chronische ziekten.62 In figuur 8 wordt dit geïllustreerd. 
In de Therapietrouwmonitor67 werd therapietrouw als volgt gedefinieerd: Iemand wordt als therapie-
trouw beschouwd als die persoon een therapietrouwratio van minimaal 80% heeft68. Figuur 8 moet niet 
worden opgevat als definitief bewijs dat de therapietrouw bij astma/COPD medicatie slechter is dan die 
bij andere medicatie. De gegevens van de therapietrouwmonitor vormen mogelijk wel aanleiding voor 
verder onderzoek.

Figuur 8. Therapietrouw, 2010 

Gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)69 laten zien dat voor salbutamol  dat al vier 
decennia in inhalatievorm beschikbaar is, nog steeds niet de helft van de 1,75 miljoen verstrekkingen een 
generiek product betrof. Mogelijk was het type inhalator een reden om de overstap van het specialité 
(Ventolin) naar generiek (salbutamol), niet te maken, want daarvoor moet ook van inhalator gewisseld 
worden.

Uit het onderzoek ‘Zorginkoop longmedicatie: ervaringen gebruikers’ (NIVEL/Longfonds)70 onder 518 
patiënten met een longziekte’ blijkt dat ruim één op de vier mensen (28%), wordt geconfronteerd met 
iets anders dan was voorgeschreven: een andere inhalator, een ander merk of doosje. Een kwart van deze 
‘wisselaars’ krijgt iets anders van hun behandelend arts en driekwart wordt bij de balie van de apotheek 
geconfronteerd met iets anders dan de arts voorschreef. Bij deze patiënten (n = 105) kwam naar voren:
• van de patiënten die het afgelopen jaar wisselden van longmedicatie op initiatief van de apotheek 

(‘apotheek-wisselaars’), rapporteert bijna een kwart (23%) problemen met praktisch gebruik van 
longmedicatie te hebben gehad (t.o.v. 1 op 8 onder niet wisselaars)

66  Het Geneesmiddelenvergoedingssyteem GVS deelt de uit de basisverzekering te vergoeden geneesmiddelen in clusters in. Binnen elk cluster wordt bepaald wat 
een geneesmiddel maximaal mag kosten op basis van zg preferente middelen. Wil iemand binnen dat cluster een vergelijkbaar maar duurder middel dan worden de 
meerkosten niet vergoed. Dit wordt preferentiebeleid genoemd, en de preferente geneesmiddelen noemen we ook wel generieke middelen. 

67  ZonMw. Therapietrouwmonitor. Den Haag, 2010.

68  Therapietrouwratio: afgeleverde hoeveelheid van het geneesmiddel, uitgedrukt in ‘afgedekte dagen’, gerelateerd aan aantal gebruiksdagen in een jaar.

69  Stichting Farmaceutische Kengetallen. Data en feiten 2015. Het jaar 2014 in cijfers. Utrecht: SFK, 2015.

70  NIVEL. Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop. Ervaringen van gebruikers van longmedicatie. Utrecht, 2015
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• bijna een derde van de apotheek-wisselaars (29%) rapporteert bijwerkingen tegenover één op de zes 
(16%) van de niet-wisselaars 

• iets meer dan de helft (55%) van de apotheek-wisselaars is therapietrouw tegenover twee derde (68%) 
van de niet-wisselaars. 

• zeven op de tien (69%) van de apotheek-wisselaars rapporteert een goede controle te hebben over de 
longziekte met behulp van medicijnen tegenover ruim acht op de tien (83%) van de niet-wisselaars.

 Behandeling van longaanvallen bij COPD
Bij de startbijeenkomst hebben partijen aangegeven dat de zorg rond longaanvallen (exacerbaties) 
mogelijk niet optimaal verloopt. Gemiddeld hebben COPD-patiënten één tot vier longaanvallen per jaar. 
Hoewel niet elke longaanval leidt tot een ziekenhuisopname, wordt bijna 10 procent van de patiënten 
met COPD jaarlijks opgenomen in een ziekenhuis. Heropnames komen zeer veel voor bij deze groep 
patiënten. Ongeveer de helft van patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen 
heeft binnen een jaar een heropname met dezelfde oorzaak. Het voorkómen van een acute longaanval 
en ziekenhuisopname zijn dan ook speerpunten binnen de COPD-zorg. 

Over de variatie aan zorg rond ziekenhuisopnamen binnen en tussen ziekenhuizen is weinig bekend.71 De 
richtlijnen besteden weinig aandacht aan de zorg bij exacerbaties en behandelaars lijken vaak reactief 
in plaats van proactief te handelen, vooral bij patiënten die vaak terugkeren voor ziekenhuisopnames. 
Volgens experts kan het ontbreken van een evidence-based richtlijn voor de behandeling van COPD 
longaanvallen ertoe leiden dat in Nederland, per ziekenhuis, en vaak zelfs per longarts verschillend wordt 
gehandeld.72

Onvoldoende afstemming: Omdat patiënten met COPD met veel verschillende zorgverleners in aanra-
king komen kan de zorg versnipperd raken. Vooral de patiënt met ernstige problematiek en herhaalde 
longaanvallen heeft te maken met huisarts, longarts, eerste hulparts, huisartsenpost, POH-er, diëtist, 
fysiotherapeut, zaalarts etc. Betere afstemming van verantwoordelijkheden en continuïteit van zorg zou 
het aantal longaanvallen en ziekenhuisopnamen kunnen verminderen. De ernstigste groep COPD-ers 
wordt soms aangeduid als “draaideur” patiënten: ze worden opgenomen, maar vallen na ontslag weer 
terug in een ongezonde omgeving (in de breedste zin van het woord) en in combinatie met hun ernstige 
COPD gaat het zo snel weer mis dat ze weer worden opgenomen voordat de huisarts de afspraken zoals 
gemaakt bij ontslag heeft kunnen oppakken. In deze patiëntengroep kan het functioneren verbeteren (en 
opname worden voorkomen of uitgesteld) door het dagelijks functioneren van de patiënt in de leefom-
geving te analyseren en te evalueren, en hierin heel concreet en praktisch te adviseren of te instrueren. 

Dit signaal is in 2014 al genoemd bij een inventarisatie door Longalliantie Nederland bij de start van 
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. COPD-patiënten noemden: informatieover-
dracht, herkennen van longaanval en tijdig actie, gezamenlijk beslissen en betrekken partner, follow up 
en nazorg. Zorgverleners noemden o.a.: weinig echt gestructureerde COPD-zorg, beperkte transmurale 
afspraken, geen systematische aandacht voor achterliggende oorzaken van opname (ook om volgende 
te voorkomen), gering gebruik individueel zorgplan en casemanager, gescheiden werelden. In slechts  
13-23% is er een transmuraal werkende zorgverlener (thuis én in het ziekenhuis). 

 Zorg in de palliatieve fase COPD
Partijen signaleren dat de implementatie van de richtlijnen met betrekking tot de palliatieve zorg voor 
COPD wisselend verloopt. Markering van de palliatieve fase vindt vaak niet plaats. Huisartsen hebben bij 
patiënten met COPD in de palliatieve zorgfase contact met gemiddeld vier andere zorgverleners.73 Het 
tijdstip waarop de therapeutische behandelfase overgaat in de zogeheten palliatieve fase, met voor-
namelijk aandacht voor de kwaliteit van leven, is voor patiënt en zorgverlener onduidelijk. Hierdoor zou-

71  LAN. Taakopdracht en samenstelling werkgroep Zorgpad COPD Longaanval met ziekenhuisopname. Amersfoort, 2013. Beschikbaar via www.longalliantie.nl

72  ZonMw. Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD. Den Haag, 2012. Beschikbaar via www.ZonMw.nl

73  Borgsteede SD, Graafland-Riedstra C, Deliens L, et al. Good end-of-life care according to patients and their GPs. Br J Gen Pract 2006;56:20-6.
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den patiënten in een late fase van de ziekte nog te maken krijgen met belastende behandelingen terwijl 
dit niet noodzakelijkerwijs de keuze van de patiënt was geweest. Bij COPD hoeft de palliatieve fase niet 
per se alleen de laatste levensmaanden te betreffen. De ‘timing’ van het moment waarop behandeling 
palliatief begint te worden is vaak moeilijk. Ook hier lijkt afstemming tussen zorgverleners een probleem. 

Verblijf in een hospice is pas aan de orde in de allerlaatste fase (< 3 maanden te leven) maar daaraan gaat 
soms een periode van maanden vooraf waarin de patiënt van de ene in de andere exacerbatie valt. In 
de KNMG-uitgave ‘Niet alles wat kan, hoeft’ gaan de auteurs in op de vraag wanneer medisch ingrijpen 
ophoudt om zinvol te zijn en andere zorg passender is. Zij stellen dat een gesprek hierover in de medi-
sche praktijk nog te weinig wordt gevoerd. Voorts lijkt de ‘doorstroming’ van opgenomen patiënten met 
COPD in een laat stadium vaak spaak te lopen bij gebrek aan plekken in de verpleeghuizen of hospices. In 
2011 heeft een symposium plaatsgevonden over Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD waarin naar voren 
kwam dat patiënten te weinig aandacht ervaren voor belangrijke vragen rond het levenseinde.74

Een instrument om de besluitvorming in de palliatieve fase samen met de patiënt te verbeteren is het 
Advance Care planning gesprek. Hierin bespreken de patiënt en een behandelaar, bijvoorbeeld de huis-
arts of klinisch geriater welke behandelingen nog wenselijk en haalbaar zijn. Het is onduidelijk hoe vaak 
en in welke situaties er een Advance Care planning-gesprek plaatsvindt. 

Conclusies Toepassing in de praktijk van astma en COPD
Gedeelde besluitvorming vindt nog maar beperkt plaats, er wordt nog weinig gebruik gemaakt van het 
Individueel ZorgPlan.
Twee van de drie patiënten slagen erin te stoppen met roken. Het blijft belangrijk om ook de resterende 
patiënten ertoe te bewegen met roken te stoppen.
De herkenning van arbeidsgerelateerde longaandoeningen is nog onvoldoende.
De diagnostiek van astma en COPD laat grote interbeoordelaarsvariatie zien, zowel tussen zorgverleners 
als tussen eerste en tweede lijn. Het gebruik van spirometrie verandert zelden de via anamnese gestelde 
diagnose; de kwaliteit van uitvoering van spirometrie in de huisartspraktijk kan beter. 
Bij medicatiegebruik is de therapietrouw relatief laag, zowel voor astma als voor COPD. Het gebruik van 
verschillende inhalatoren geeft veel problemen bij het juist innemen van de geneesmiddelen. 
Ziekenhuizen, en ook artsen onderling, verschillen in de behandeling van longaanvallen. De afstem-
ming met o.a. de huisartsen laat te wensen over.
Markering van de palliatieve fase vindt nog veel te weinig plaats waardoor soms onnodig wordt doorbe-
handeld en de patiënt niet de juiste zorg krijgt in de laatste levensfase. 

 Toepassing in de praktijk – OSAS
Bijna iedere patiënt die door de huisarts met verdenking OSAS is verwezen, krijgt een slaaponderzoek, 
zoals de specialistische richtlijn aangeeft. Ruim 50% heeft daadwerkelijk OSAS. Slaaponderzoek kan 
gebeuren in een ziekenhuis of thuis en door middel van polysomnografie of polygrafie. 

Verwijzing naar de KNO-arts leidt vaker tot het aanmeten van een MRA, terwijl een longarts vaker CPAP 
zal voorschrijven.

Zorginstituut Nederland heeft onderzoek uitgezet naar de inzet van de verschillende behandelvormen en 
nazorg bij OSAS, op basis van declaratiegegevens (GIP/DIS). Dit onderzoek (Berenschot, zie bijlage 2) liet 
de volgende resultaten zien:
• Het aantal nieuw geopende OSAS DBCs (waaronder ook verdenking OSAS) in 2013 52.885 bedroeg, 

waarvan voor 25.279 werd geregistreerd dat zij verwezen waren via de huisarts.
• Van patiënten met een nieuw geopende OSAS gerelateerde DBC kreeg 44.307 (84%) een 

slaapregistratie (polygrafie of polysomnografie). Ongeveer de helft kreeg aanvullend onderzoek in 

74  CVZ. Verslag symposium Palliatieve zorg bij hartfalen en COPD. Diemen, 2011. 

Zinnige Zorg | Systematische Analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel | ICD-10: X (J00-J99)

42  



de vorm van longfunctie. Het aantal slaapregistraties verschilt behoorlijk per ziekenhuis (60% van de 
ziekenhuizen verricht minder dan 225 slaapregistraties per jaar en 5% meer dan 700 per jaar).

• In 2013 werden 20.038 CPAP of BiPAP behandelingen gedeclareerd. Daarmee is tussen 2010 en 2014 het 
aantal CPAP gebruikers verdubbeld van 56.100 naar 105.100.

• Ook de kosten zijn hiermee verdubbeld van 20 miljoen naar 40 miljoen euro per jaar. Gemiddeld zijn de 
kosten per CPAP gebruiker 400 euro per jaar.

• Net als bij de slaapregistraties verschilt het aantal voorschrijvingen CPAP per ziekenhuis (65% < 225/
jaar, 5% > 700/jaar).

• Bij 1.406 patiënten werd een chirurgische behandeling binnen het KNO gebied uitgevoerd, deze zijn 
gecentraliseerd in enkele ziekenhuizen.

In figuur 9 (ontleend aan het onderzoek van Berenschot) is weergegeven hoe vaak slaapapneuregistraties 
en polysomnografieën zijn gedeclareerd per postcode-2-gebied van de patiënt. Het is niet waarschijnlijk 
dat deze regionale verschillen in zorg verklaard worden door verschillen in de bevolkingsdichtheid of pre-
valentie van OSAS. Aangezien het postcodegebied van de inwoner (niet van zorginstellingen) is gebruikt, 
kan dit zo worden geïnterpreteerd dat de kans op genoemde diagnostiek in bepaalde regio’s waarschijn-
lijk veel groter is dan in andere. Ervan uitgaande dat de kans op slaaponderzoek in elke woonregio in 
principe even groot zou moeten zijn, betekent dit dat dit onderwerp nader onderzoek verdient. 

Figuur 9. Regionale variatie van slaapapneuregistraties en polysomnografieën o.b.v. declaraties, 2013 

Bron: Onderzoek Berenschot, zie bijlage 2

In het onderzoek is ook gekeken naar regionale verschillen in het gebruik van CPAP, eveneens gebaseerd 
op postcodegebied van de patiënt. Ook daar blijkt dat de kans om behandeld te worden met CPAP in 
bepaalde regio’s waarschijnlijk veel groter is dan in andere.
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Figuur 10: Regionale verdeling CPAP-behandelingen in 2013

Bron: Onderzoek Berenschot, eigen bewerking ZIN, zie bijlage 2

Het onderzoek van Berenschot was beperkt tot analyses op basis van declaraties (DIS en GIP). Het bevat-
te geen informatie over diagnostiek en behandelingen daarbuiten, bijvoorbeeld door gespecialiseerde 
tandartsen, orthodontisten en door mond-, kaak- en aangezichtschirurgen. De registratie in de vorm van 
DBCs en hulpmiddelenverstrekking wordt op verschillende plekken bijgehouden.

Gegevens over de totale hoeveelheid verwijzingen en behandelingen van slaapaneu zijn beperkt. In 2004 
heeft TNO Preventie en Gezondheid in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheids-
zorg CBO een evaluatie uitgevoerd.75 Daaruit bleek dat verwijzing voor verder onderzoek en behandeling 
plaatsvindt naar zowel neurologen, KNO-artsen als longartsen. Incidenteel doen andere specialisten ook 
verder onderzoek. Verwijzen is afhankelijk van de lokale, regionale situatie, in OSAS geïnteresseerde spe-
cialisten en wachttijden bij gespecialiseerde klinieken (slaapcentra). Indien snurken het hoofdprobleem 
is, wordt verwezen naar de KNO-arts. Indien er verdenking is op OSAS, wordt verwezen naar longarts, 
KNO-arts of neuroloog, afhankelijk van de lokale situatie. Wanneer slaperigheid overdag het hoofdpro-
bleem is en/of andere slaapproblemen, zonder verdenking op OSAS, wordt verwezen naar de neuroloog.

Vanuit de Apneuvereniging wordt eens in de twee jaar (laatste keer in 2015) een enquête onder nieuwe 
en bestaande OSAS patiënten gehouden. De ruime meerderheid van de ondervraagden in 2015 gaf aan 
gebruik te maken van een CPAP (82%), en 13% een MRA. Bij 11% van de patiënten is de behandeling 
conservatief, bij 9% vindt een ingreep door de KNO-arts plaats. Bijna de helft (45%) van de ondervraag-
den die voor 2014 gediagnosticeerd is, wordt één keer per jaar of vaker opgeroepen voor controle bij de 
slaapkliniek of het ziekenhuis. Drie van de tien respondenten geeft aan dat zij nooit op controle gaan 
(29%). Ruim de helft (56%) van de respondenten die voor 2014 gediagnosticeerd zijn heeft in 2014 of 
2015 begeleiding of voorlichting gehad van een specialist, assistente of OSAS-verpleegkundige. Dus 44% 
heeft geen begeleiding gekregen, hiervan had 57% zeker of misschien begeleiding of voorlichting willen 
hebben. 

De diagnostiek (inclusief slaaponderzoek) moet volgens de NVALT-richtlijn voldoen aan een aantal voor-
waarden, zoals aantonen/uitsluiten van co-morbiditeit die een multidisciplinaire aanpak vergt. In het 
onderzoek van de Apneuvereniging geeft echter maar de helft van de patiënten aan tijdens de diagnose 
meer dan 1 specialist te zien.76 Bij 64% van de OSAS patiënten duurde het 4 jaar of meer voordat de 
diagnose OSAS werd gesteld en 36% liep zelfs langer dan 8 jaar ongediagnosticeerd rond. De relatie met 
OSAS wordt door patiënt en dokter minder snel gelegd. 

75  TNO. CPAP-apparatuur in de thuissituatie. Den Haag, 2004. 

76  ApneuVereniging. De apneu-keten in beeld. Apneumagazine. Extra ed. 2015. Beschikbaar via http://www.apneuvereniging.nl
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Conclusies toepassing in de praktijk van OSAS
Er is geen totaaloverzicht van verwijzing en behandeling voor OSAS, omdat diverse zorgverleners zich 
hiermee bezighouden, en de registratie in de vorm van DBCs en hulpmiddelenverstrekking op verschil-
lende plekken wordt bijgehouden.
Uit gegevens die wel bekend zijn blijkt een grote variatie tussen aanbieders wat betreft de inzet van 
slaaponderzoek en behandeling met CPAP.

 Uitkomsten van zorg
Bij uitkomsten van zorg gaat het om de vraag wat de daadwerkelijk verleende zorg in de praktijk voor de 
patiënt oplevert. 

 Astma, COPD - diagnostiek en behandeling
In de verkorte vragenlijst CQI/ PROMs (2015) gaven patiënten met astma en COPD gemiddeld een 7,4 
voor de zorg. Dit is laag in vergelijking met ander CQI-onderzoek. Zo was het gemiddelde waarderings-
cijfer in eerder onderzoek een 8,2 voor de huisartsenzorg, een 8,3 voor de diabeteszorg, en een 8,4 voor 
fysiotherapie. COPD-patiënten waren positiever over de zorg dan mensen met astma. Dit wordt mogelijk 
verklaard doordat de groep met COPD gemiddeld genomen ouder was dan de groep met astma; ouderen 
waren over het algemeen namelijk positiever over de zorg dan jongeren. De informatievoorziening en 
de adviezen zouden beter kunnen, bijvoorbeeld de voorlichting over medicijngebruik, de afstemming 
en evaluatie van de behandeling met patiënten, en adviezen over stoppen met roken. De ervaringen van 
patiënten verschillen ook tussen zorggroepen. Vooral in het geven van informatie en adviezen, maar ook 
of er een behandelplan is en de mate waarin met de patiënt de zorg wordt geëvalueerd.

In de COPD rapportage ‘Ineen Benchmark’ 2015 (2016) komt het volgende beeld naar voren: 
• Bij 69% van de COPD-patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken is de inhalatietechniek gecontroleerd. 

Dit is vergelijkbaar met het jaar ervoor. 
• Het aantal rokers blijft in vergelijking met het voorgaande jaar 40%. (Bij het stellen van de diagnose 

rookte 80-90%.) Dit betekent dat er ieder jaar een aantal mensen stopt, want van de nieuwe COPD-
patiënten die instromen rookt de meerderheid en toch blijft het percentage stabiel op 40%. 

• Over het registratiejaar 2015 was er sprake van onderregistratie voor de indicator ‘aantal exacerbaties 
bij prednisonkuren’ in verband met registratieproblemen. 

In het onderzoek van het Longfonds naar preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop77 komen 
patiëntervaringen naar voren: er worden na verandering van inhalatiemedicatie vaker bijwerkingen ge-
rapporteerd en het aantal mensen dat therapietrouw is neemt af. Ook rapporteren minder mensen dat zij 
controle hebben over de longziekte en ervaren minder longpatiënten hun gezondheid als (zeer) goed.

 COPD- Coördinatie van zorg en palliatieve fase
De belangrijkste uitkomsten waaraan het succes van (betere coördinatie van) zorg kan worden afgelezen, 
zijn het aantal longaanvallen per tijdseenheid, het aantal contacten met tweedelijnszorg per tijdseenheid, 
het aantal ziekenhuisopnamen per tijdseenheid en de gemiddelde opnameduur vanwege longaanvallen 
(exacerbaties).

Uit een Cochrane-review uitgevoerd naar geïntegreerde COPD-zorg kwam naar voren dat de effecten op 
kwaliteit van leven en inspanningsvermogen aanzienlijk waren.78  Voorts is onderzocht of extra inzet-
ten op COPD-ketenzorg (in de vorm van extra aandacht en training aan huisartsen, fysiotherapeuten, 
en praktijkverpleegkundigen) invloed heeft op bepaalde uitkomstmaten. Er bleken geen significante 
verschillen met de controlegroep (waarvan de zorgverleners geen extra training etc. hadden gehad) op 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, hoeveelheid longaanvallen en dagen die patiënten in het 

77  NIVEL. Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop; ervaringen van gebruikers van longmedicatie. Utrecht, 2015. 

78  Kruis AL, Boland MR, Assendelft WJ, et al. Effectiveness of integrated disease management for primary care chronic obstructive pulmonary disease patients: results 
of cluster randomised trial. BMJ 2014;349:g5392. 
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ziekenhuis lagen. Wel waren er iets meer patiënten uit de interventiepraktijken aan het bewegen en was 
de coördinatie van zorg beter geregeld. Dat laatste was ook na twee jaar nog het geval.

Ook ander onderzoek laat vooralsnog geen meerwaarde zien van extra inzetten op COPD-ketenzorg. 
Vooralsnog is het onbekend in hoeverre de invoering van ketenzorg voor COPD heeft geleid tot verbete-
ring van kwaliteit van zorg en/ of kostenbesparing.79 Ondanks de vlucht die ketenzorg heeft genomen is 
er geen kostendaling waarneembaar en kwaliteitsmeting is lastig. Het is ook moeilijk om kosteneffecten 
van invoering van ketenzorg te meten, want gelijktijdig zijn er allerlei andere veranderingen in de zorg 
opgetreden. De invloed van ketenzorg COPD op kwaliteit en doelmatigheid van zorg leent zich mogelijk 
voor verder onderzoek.

De Richtlijn Palliatieve zorg bij COPD (LAN) bevat geen specifieke vragenlijsten zoals Patient Reported 
Outcome Measures.

Er is geen openbare landelijke informatie beschikbaar over de uitkomsten van de zorg voor arbeidsgere-
lateerde longziekten. Over de nauwkeurigheid van diagnostiek zijn voor patiënten geen uitkomstindica-
toren beschikbaar op openbare websites. 

 OSAS- diagnostiek en behandeling
Blijkens de eerder genoemde enquête van de Apneuvereniging is enkele maanden na de start van de 
CPAP-therapie bij de meeste recent gediagnosticeerden gecontroleerd of de behandeling ook echt 
effectief is door het geheugenkaartje van het apparaat uit te lezen (77%). Bij enkelen is het effect van de 
behandeling gemeten door een nieuw slaaponderzoek in de slaapkliniek of het ziekenhuis (9%) of door 
een nieuw slaaponderzoek thuis (8%). Bij 6% van de ondervraagden is er (nog) geen controle geweest. Er 
zijn verder geen uitkomstgegevens bekend over diagnostiek en behandeling van OSAS die via vragenlijs-
ten of indicatoren landelijk verzameld worden. 

Conclusies uitkomsten van zorg
Patiënten met astma en COPD zijn minder positief over de aan hen verleende zorg, vergeleken met 
patiënten met andere aandoeningen. 
Een flink aantal patiënten slaagt erin te stoppen met roken. Door jaarlijkse instroom van nieuwe  
patiënten (waarvan 80-90 % rookt) blijft het aandeel rokers stabiel op 40%. 
Geïntegreerde COPD-zorg heeft aanzienlijke positieve effecten op inspanningsvermogen en kwaliteit 
van leven. Extra inzetten op COPD-ketenzorg laat vooralsnog geen extra meerwaarde zien.
Over diagnostiek en behandeling van OSAS zijn nauwelijks uitkomstgegevens bekend.

 

79  Nederlandse Zorgautoriteit. Marktscan ketenzorg 2014. Utrecht, 2014. Beschikbaar via: www.nza.nl 
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 Effectiviteit van zorg
Van een aantal behandelingen met betrekking tot zorg voor mensen met astma, COPD en OSAS heeft het 
Zorginstituut eerder een duiding of advies uitgebracht. Tabel 4 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 4. Overzicht uitgebrachte duidingen of adviezen 

In 2011 heeft het College voor Zorgverzekeringen de effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid van het Stoppen-met-roken-programma positief beoordeeld.80 De Minister heeft naar 
aanleiding van dit advies van het CVZ sinds 2013 een integraal stoppen-met-roken programma in de 
zorgverzekering opgenomen.80 Het stoppen-met-rokenprogramma is een effectieve behandeling bij het 
stoppen met roken en bestaat uit gedragsmatige ondersteuning al dan niet gecombineerd met genees-
middelen. Deze worden alleen vergoed vanuit het Stoppen-met-roken programma, niet vanuit het GVS. 
Wel gaat deze zorg ten koste van het eigen risico, ook als het door de huisarts wordt aangeboden.

Conclusies effectiviteit
Diverse gespecialiseerde behandelingen voor astma en COPD zijn als effectief beoordeeld. Met name de 
effectiviteit van het stoppen-met-roken-programma is van groot belang voor deze doelgroep.
Bij de eerdere bespreking van richtlijnen en de toepassing ervan in de praktijk kwam naar voren dat 
knelpunten in de diagnostiek van astma en COPD, en in de behandeling van COPD (met name bij lon-
gaanvallen) mogelijk hun oorzaak vinden in het ontbreken van evidence over de effectiviteit. Dit is een 
onderwerp dat in de verdiepingsfase nader onderzocht kan worden.
Van veel OSAS-behandelingen is de effectiviteit (nog) niet beoordeeld.

  

 Kosteneffectiviteit van zorg
De stoppen met roken interventies hebben een lage incrementele kosteneffectiviteitsratio namelijk  
€ 7.700 per gewonnen levensjaar (QALY). (Eén QALY staat voor een jaar leven in volledige gezondheid). 
Daarmee wordt bedoeld dat de opbrengst in termen van gewonnen levensjaren in goede gezondheid 
betrekkelijk hoog is in verhouding tot de kosten in euro. Hierbij zijn zoals gebruikelijk alleen de directe 
kosten voor de gezondheidszorg meegenomen (‘beperkt maatschappelijk perspectief’). 

80  CVZ. Stoppen-met-roken programma: te verzekeren zorg! Diemen, 2009. (zie ook: CVZ. Begeleiding bij stoppen met roken: verzekerde zorg? Diemen, 2008.) 
Beschikbaar via www.zorginstituutnederland.nl.

Interventie of geneesmiddel Verzekerd?

Behandeling (ernstig) astma in hooggebergte (Standpunt) ja, mits longrevalidatie op zeeniveau niet e� ectief is gebleken (2014)

Endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtings-
kleppen bij emfyseem (Standpunt)

ja, mits partijen een waarborgdocument aanleveren met afspraken 
over gepast gebruik van zorg (2016)

Omalizumab (Xolair) voor de behandeling van ernstige astma ja

Fysio- en oefentherapie bij COPD ja (onder voorwaarden; ‘chronische lijst’)

Hulpmiddelen voor airstacken ja

Mucolytica / acetylcysteïne (Vervolgadvies) gedeeltelijk

Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem nee

Checklist voor medische indicatie voor opname in een 
astmacentrum 

checklist niet meer geldig

Ro� uminast nee

Proefplaatsing CPAP ja

Inspire II Upper Airway Stimulation (UAS) bij OSAS nee (2013)

Nervus Hypoglossus stimulatie bij OSAS ja, indien aan aanvullende waarborgen wordt voldaan (2016) 

Slaap positie training bij de behandeling van positie 
a� ankelijke obstructief slaapapneu syndroom (POSAS) 
(o.a. NightBalance)

nee (2016)
een eerder negatief standpunt is uitgebracht in 2013

UPPP (uvulo-palato-pharyngo-plastiek) bij de diagnose OSAS nee (2007)

Stoppen-met-roken-programma Ja (2011)
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Het Zorginstituut heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van Omalizumab waaruit 
bleek dat het middel onvoldoende kosteneffectief was. Om de doelmatigheid te verbeteren is vervolgens 
een zg. Pay-for-Performance overeenkomst gesloten.

Conclusie
In de screeningsfase heeft het Zorginstituut verder weinig informatie gevonden over de kosten-
effectiviteit van zorg voor astma, COPD en OSAS. 

 Noodzakelijkheid van zorg
De ziektelast voor astma is 39.200 DALY’s en voor COPD 177.800 DALY’s. Daarmee staat COPD op plaats 5 
in de ranglijst van aandoeningen met de hoogste ziektelast, en astma op plaats 26 (zie RIVM-onderzoek 
zoals genoemd in Bijlage 2). Voor OSAS zijn geen DALY-gegevens bekend.
Ziektelast in de zin van ziekte-ernst of belemmeringen voor de patiënt vormt geen reden om te twijfelen 
aan noodzakelijkheid van de hier beschreven zorg bij patiënten met astma en COPD en bij patiënten die 
evident voldoen aan de diagnostische criteria voor OSAS. De diagnostische criteria voor OSAS geven 
echter een grote bandbreedte tussen ziek en gezond.
 
Noodzakelijk te verzekeren: Consulten bij de bedrijfsarts/allergoloog/IRAS voor verzekerden met risicoberoe-
pen worden in principe niet vergoed vanuit de Zvw.
Preventie van rookgedrag valt buiten de zorgverzekering, begeleiding bij stoppen met roken is wel verze-
kerde zorg. 
Er is voor het Zorginstituut in het verleden geen aanleiding geweest om een uitspraak te doen over de 
vraag of de besproken diagnostiek en behandelingen voor astma, COPD en OSAS onder de noodzakelijk 
te verzekeren zorg moeten vallen. Er vindt de laatste tijd wel steeds meer discussie plaats over de vraag 
hoe lang zou moeten worden doorbehandeld bij mensen die zich in de palliatieve zorgfase bevinden.81 
Vooralsnog is dit een vraag naar de medische noodzakelijkheid (niet het pakketcriterium noodzakelijk-
heid) en heeft dit niet geleid tot een inperking van de verzekerde zorg in de palliatieve zorgfase.

 Uitvoerbaarheid van zorg
Onder uitvoerbaarheid van zorg kijken we of er in het zorgsysteem mogelijk prikkels aanwezig zijn of juist 
ontbreken, waardoor de uitvoering van de zorg uit het basispakket belemmerd wordt. Het kan gaan om 
nog onvoldoende beschikbare deskundigheid bij zorgverleners, of om het ontbreken van een betalings-
titel voor een bepaalde interventie. Zo heeft het Zorginstituut bijvoorbeeld bij het beoordelen van het 
stoppen-met-roken programma geconstateerd dat opname in het basispakket niet tot grote uitvoer-
baarheidsproblemen zou leiden, mits zorgverzekeraars tijdig hun declaratiesysteem konden aanpassen. 

Tot voor kort bestond er een probleem met uitvoerbaarheid van zorg bij gesprekken over het (mogelijk) 
afzien van behandelingen, omdat de arts die niet in rekening kon brengen. Sinds 2014 is er, mede op ver-
zoek van de Stuurgroep Passende zorg in de palliatieve zorgfase, een betaling mogelijk gemaakt van een 
‘Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties (190063)’.

Een ander uitvoerbaarheidsprobleem schuilt mogelijk in het declaratieproces voor COPD-ketenzorg. Als de 
huisarts een COPD-patiënt doorverwijst naar de tweede lijn stopt de bekostiging die de huisarts krijgt voor 
extra taken die hij doet in het kader van de COPD-ketenzorg. Dit kan een belemmering zijn voor doorver-
wijzen. Andersom kan de bekostiging van de longarts belemmerend werken om weer terug te verwijzen.

Verder wijst het onder Toepasbaarheid besproken RIVM-onderzoek uit dat arbeidsgerelateerde bloot-
stelling nog onvoldoende wordt herkend. De uitvoerbaarheid van zorg zoals die in de richtlijnen wordt 
aanbevolen wordt mogelijk belemmerd door de gebrekkige aansluiting tussen reguliere gezondheidszorg 
en bedrijfsgezondheidszorg (diagnostiek en behandeling).

81  Kamerbrief ‘Van systemen naar mensen’. Ministerie van VWS, februari 2013.
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 Samenhang in de kwaliteitscirkels 
Coördinatie van zorg is een zeer belangrijk agendapunt voor het Nationaal Actieprogramma Chronische 
Longziekten. In het programma ‘Astma en COPD’ van de Meerjarenagenda is de implementatie van o.a. 
de Zorgstandaard COPD en het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten besproken met par-
tijen, in het bijzonder de LAN. Het Nationaal Actieprogramma loopt nog tot 2017. De Longalliantie Neder-
land (LAN) zoekt expliciet samenwerking en verdieping met Zorginstituut Nederland op dit onderwerp. 

In het kader van het Nationaal Programma Chronische Longziekten ontwikkelt de LAN een ‘landelijk 
transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname’. Er bestaan al zorgpaden voor COPD-pa-
tiënten met longaanvallen, maar die zijn in elk ziekenhuis anders. In het landelijke model streeft men 
naar meer uniformiteit tussen de ziekenhuizen, en gaan ook fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen 
aansluiten. De belangrijkste verandering in het nieuwe zorgpad is meer aandacht voor afstemming tus-
sen eerste- en tweedelijnszorgverleners.

Het boekje ‘Leren van de koplopers’ van Zorginstituut Nederland en Longalliantie Nederland (2016) 
laat voorbeelden zien van het genoemde transmurale zorgpad. Het lijkt in een dergelijke regionale 
opzet goed te lukken om patiënten te bereiken en te ondersteunen met zelfmanagement. De landelijke 
invoering van transmurale zorgpaden is momenteel in voorbereiding. . Met het boekje is het onderwerp 
Implementatie van de Zorgstandaarden Astma en COPD op de Meerjarenagenda Kwaliteit van het Zor-
ginstituut afgerond.

Er zijn het Zorginstituut geen initiatieven bekend voor kwaliteitscirkels in de zorg voor OSAS.

 Conclusies systematische analyse screeningsfase.
De bevindingen uit de systematische analyse zijn samengevat in hoofdstuk 2.
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 Bijlage 2 Onderzoeken van derden in  
opdracht van Zorginstituut Nederland 

De onderstaande onderzoeken heeft Zorginstituut Nederland uitgezet in het kader van deze  
screeningsfase. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in de voorgaande hoofdstukken. De  
volledige onderzoeksrapporten zijn toegankelijk via de kluis op de website van Zorginstituut Nederland. 
www.zorginstituutnederland.nl/pakket/lopende+dossiers/programma+zinnige+zorg/systematische-ana-
lyse-ademhalingsstelsel.html

 Disclaimer
De onderzoeksrapporten zoals hier vermeld zijn de onderliggende onderzoeksrapporten die het Zorginstituut heeft 
gebruikt voor de totstandkoming van dit rapport. De gegevens en conclusies in de onderliggende onderzoeksrapporten 
komen volledig voor rekening van de onderzoeksbureaus die de rapporten hebben opgesteld. Het Zorginstituut heeft 
deze gegevens en conclusies in zijn eigen rapporten niet altijd overgenomen.

NIVEL (i.s.m. Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik). Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de 
eerste lijn. Utrecht, 2016. 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (i.s.m. NIVEL). Medicatie bij astma en COPD. Utrecht, 2016. 

Kasteleyn MJ, Chavannes NH, Taube C, et al. Diagnostiek astma en COPD in de eerste lijn. In opdracht van 
het Zorginstituut Nederland, Programma Zinnige Zorg. Leiden: LUMC, 2016. 

Berenschot (i.s.m. Pallas Health Research & Consultancy en Zorgvuldig Advies). Onderzoek OSAS.  
Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Utrecht, 2016. 

RIVM. Notitie Arbeidsgerelateerde longaandoeningen, ziektelast van astma en COPD en trends in de tijd. 
Bijdrage RIVM aan Screeningsrapport Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland. Bilthoven: RIVM. 2016 (a)

RIVM. Notitie Begeleiding bij stoppen met roken voor mensen met astma, COPD en luchtweginfecties en 
trends in de tijd. Bijdrage RIVM aan Screeningsrapport Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland. Bilt-
hoven: RIVM. 2016 (b)
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 Bijlage 3 Niet-geselecteerde onderwerpen 
voor verdieping

Bij aanvang van de screeningsfase zijn na een verkenning door het Zorginstituut en raadpleging van par-
tijen negen onderwerpen genoemd die in de screeningsfase nader onderzocht zouden moeten worden. 
De meeste gevonden verdiepingsonderwerpen konden worden ondergebracht in de drie zorgtrajecten 
(astma, COPD en OSAS) die in de voorgaande hoofdstukken besproken zijn. Twee onderwerpen zijn uit-
eindelijk niet geselecteerd voor verdieping: antibiotica bij luchtweginfecties en gecombineerde KNO- en 
longproblematiek. In onderstaande paragrafen is te lezen waarom niet.

 
Antibiotica bij luchtweginfecties
Dit onderwerp is geagendeerd in nationaal en internationaal verband. De zorgverzekering heeft binnen 
dit programma geen vooraanstaande rol.

 Aanleiding
Het voorschrijven van antibiotica buiten de aanbevelingen in de richtlijnen en standaarden kan leiden tot 
resistentie-ontwikkeling. Antimicrobiële resistentie wordt daarnaast sterk beïnvloed door gebruik van 
antibiotica buiten de gezondheidszorg voor mensen.

Gegevens van de Nivel Zorgregistraties leveren aanwijzingen dat voor een beperkt aantal indicaties, 
zoals acute bronchitis, mogelijk sprake is van voorschrijven buiten de richtlijnen. Bij die indicaties was 
er in 40 % van de geregistreerde voorschriften twijfel over de vraag of het conform aanbevelingen in 
de standaard was gebeurd. Bij alle overige indicaties was er geen aanleiding voor dergelijke twijfel. 
Het voorschrijven van specialistische antibiotica, met name fluorochinolonen en macroliden, was in de 
huisartspraktijk zeldzaam (2%). Het Zorginstituut heeft geen onderzoek gedaan of laten doen naar het 
voorschrijven van antibiotica in de tweede lijn.

Momenteel worden, mede op initiatief van het ministerie van VWS en het Nederlands EU-voorzitter-
schap van de eerste helft van 2016, met betrekking tot het doelmatig voorschrijven van antibiotica al 
diverse onderzoeken verricht. Het ministerie van VWS heeft de aanpak van antibioticaresistentie tot 
speerpunt van beleid aangewezen. Hieruit is o.a. een werkgroep Richtlijnen en Standaarden voortgeko-
men die knelpunten heeft geformuleerd. Het Zorginstituut zal waarschijnlijk in opdracht van VWS nader 
invulling geven aan de afspraken die voortkomen uit deze werkgroep en zal mede daarom dit onderwerp 
niet verder verdiepen in het kader van de Verdieping Ziekten van het ademhalingsstelsel. 

Veel specialisten hebben de ervaring dat patiënten in de eerste lijn al met meer dan één antibioticum zijn 
behandeld voor de verwijzing naar het ziekenhuis. Eenmaal onder behandeling in het ziekenhuis is er 
dan geen antibiotische therapie meer beschikbaar vanwege de inmiddels ontstane bacteriële resistentie. 
In het ziekenhuis vinden vaak wisselingen tussen antibiotica plaats, wat ook resistentie in de hand kan 
werken. 82 

Om meer zicht te krijgen op het voorschrijfgedrag van huisartsen heeft het Zorginstituut een extern 
onderzoek (zie Bijlage 2) laten uitvoeren met de vraag in hoeverre huisartsen:
• antibiotica voorschrijven zonder dat hiervoor (in de registratiedata) een diagnostische aanwijzing is;
• tweedelijns antibiotica voorschrijven waar eerstelijns antibiotica zijn geïndiceerd.

Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van de NIVEL Zorgregistraties. In de NIVEL 
Zorg registraties zijn >10.000 patiënten met een huisartsgeneeskundige diagnose of klacht in het hoofd-

82  López-Campos JL, Hartl S, Pozo-Rodriguez F, et al. Antibiotics prescribing for COPD exacerbations admitted to hospital: European COPD audit. PloS ONE 
2015;10:e0124374.
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stuk ‘R’ (Ademhalingswegen) en ICPC-codes H01 (oorpijn), H04 (afscheiding uit oor), H71 (otitis media 
acuta) en H72 (otitis media met effusie) geselecteerd.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek Nivel/IVM: Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de 
eerste lijn (zie voor verwijzing Bijlage 2):
• Antibiotica voorschrijven zonder diagnostische aanwijzing. Uit het onderzoek bleek dit vooral het geval 

voor volwassenen met één van de volgende aandoeningen: “acute bronchitis/bronchiolitis”, “acute 
tonsillitis/peritonsillair abces”, “acute/chronische sinusitis”. Voor kinderen gold dit vooral voor “otitis 
media acuta/myringitis”. Voor deze aandoeningen is in 40% of meer van de gevallen waarbij er geen 
indicatie is voor het voorschrijven van antibiotica, toch een antibioticum voorgeschreven.

• Dit is waarschijnlijk een overschatting. Op basis van de data kon niet bepaald worden of de patiënt 
werkelijk ernstig ziek was en/of langdurig koorts had. Dit zijn twee belangrijke omstandigheden waarin 
de NHG-Standaarden het voorschrijven van antibiotica juist aanbevelen. In een deel van de gevallen zal 
het voorschrijven van antibiotica daarom toch terecht zijn.

• Echter, ook de variatie in de mate van voorschrijven tussen praktijken was groot.
• Voorschrijven tweedelijnsantibioticamiddelen in de eerstelijn. Minder dan 2% van alle recepten van 

huisartsen voor een antibioticum betreffen recepten voor oor- of luchtweginfecties tweedelijns 
middelen (fluorochinolonen, cefalosporinen).

• Waarschijnlijk is het percentage voorschriften voor tweedelijns middelen onder nieuwe recepten 
nog iets lager. Dit geldt zowel voor de dagzorg als voor de huisartsenpost. Kinderen en jongeren 
krijgen minder vaak tweedelijns antibiotica voorgeschreven, en ouderen (65-plus) krijgen juist vaker 
tweedelijns antibiotica voorgeschreven dan volwassenen. Ook mensen met meer verschillende 
geneesmiddelen en patiënten met astma of COPD krijgen vaker dan andere patiënten tweedelijns 
antibiotica voorgeschreven. Dit is een kwetsbaardere patiëntengroep die ook vaker in de tweede lijn 
onder behandeling is.

Conclusie
We constateren dat er uit het onderzoek onvoldoende aanwijzingen gevonden zijn dat huisartsen  
onnodig tweedelijnsmedicatie voorschrijven. Voor de overgrote meerderheid van de onderzochte  
situaties (negen NHG-Standaarden) deden zich geen aanwijzingen voor dat buiten de aanbevelingen  
om is gewerkt.

 Gecombineerde KNO-en longproblematiek
Er zijn aanwijzingen dat het samengaan van rhinitisklachten en astma leidt tot een suboptimale behan-
deling van astma. Er is vanuit de richtlijnen geen aparte aanpak geformuleerd voor de gecombineerde 
behandeling van rhinitisklachten en astma. We hebben in onze verkenning van declaratiedata slechts een 
gering aantal patiënten gevonden met een gecombineerde KNO-astma problematiek (n=1.892). Dit getal 
zegt op zich niet zoveel; wel als we het in perspectief zetten van het totaal aantal patiënten met astma.

Nader onderzoek zou eerst moeten objectiveren voor welke exacte gedefinieerde groep het geldt, hoe 
groot deze groep is, welke interventie dan precies moet plaatsvinden, hoe die zich verhoudt tot reguliere 
zorg (en welke reguliere zorg), en naar welke uitkomsten dan wordt gekeken. Het Zorginstituut laat het 
initiatief voor nader onderzoek over aan de beroepsgroepen.
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