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Project Reduceren Heropnames COPD 
 

Aanleiding en doel 
In 2014 startte de Long Alliantie Nederland (LAN) het Nationaal Actieprogramma Chronische 
Longziekten. Eén van de 5 doelen daarvan is 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma 
en COPD. Aangezien de meeste van deze opnames plaats vinden wegens een exacerbatie COPD - 
oftewel longaanval - werd hierop de focus gelegd.  
Jaarlijks liggen COPD-patiënten gezamenlijk meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis en 
heropnames komen zeer veel voor. 
 
De LAN is gestart met het ontwikkelen van een landelijk transmuraal zorgpad. Dit is echter nog niet 
gereed. In de tussentijd hebben de longafdeling van Isala en de huisartsen zorggroep Medrie het 
initiatief genomen tot het project Reduceren Heropnames COPD voor de regio Zwolle. Sjoukje 
Kruisselbrink van Proscoop (voorheen Progez) is gevraagd als projectleider. 
 
Doel van het project is het reduceren van het aantal heropnames COPD (in ZH Isala) door middel van 
het opstellen en implementeren van een regionaal transmuraal zorgpad inclusief ontslagtraject dat 
optimaal bijdraagt aan verkleining van de kans op een heropname. Belangrijke uitgangspunten 
hierbij: 

 De inzet van wijkverpleging als schakel tussen de (reguliere) eerste en tweedelijns keten. Dit 
vormt een cruciaal en voor deze regio nieuw element.  

 Versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van de COPD patiënt. 
 

Betrokken disciplines 
 Longafdeling: longarts, verpleegkundig specialist, afdelingsverpleegkundige, manager polikliniek 

 Medrie: huisarts/COPD kaderarts, praktijkondersteuner 

 Thuiszorg: wijkverpleegkundigen, eerstelijns longverpleegkundigen 

 Eerstelijns COPD fysiotherapeut 

 Vertegenwoordiger namens het Longfonds 
 

Aanpak 
In inventariserende gesprekken zijn met alle betrokken disciplines de knelpunten rondom ontslag van 
COPD patiënten geïnventariseerd en is tevens gekeken naar mogelijk oplossingen. Ook zijn een 
tweetal panelgesprekken gehouden met COPD patiënten die te maken hebben gehad met opname(s) 
vanwege een longaanval.  
In bijeenkomsten van de werkgroep Reduceren Heropnames COPD,  met daarin alle bovenstaande 
disciplines, zijn de knelpunten besproken en voorstellen opgesteld voor een nieuwe werkwijze.  
 

Belangrijkste punten nieuwe werkwijze 
 Thuisbezoek door long- of COPD nazorgverpleegkundige in de eerste week na ontslag 

 Informatie op schrift voor de patiënt, zowel algemene info over een longaanval, opname en 
ontslag als een individueel ontslagblad met daarop de individuele info en afspraken 

 Gebruik van het longaanval actieplan om zelfmanagement van de patiënt te bevorderen 

 Afspraken over communicatie en overdracht tweede – eerste lijn: welke onderwerpen, welke 
gegevens voor welke zorgverleners 

 Thuisbezoek van eerstelijns COPD fysiotherapeut in de eerste week na ontslag 
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Pilotperiode 
Er is een pilotperiode afgesproken van juli t/m september 2017. In deze periode worden 10 patiënten 
volgens de nieuwe werkafspraken begeleid bij ontslag uit het Ziekenhuis. In de pilotperiode doen een 
eerstelijns longverpleegkundigen en een COPD nazorgverpleegkundige i.o. sámen het thuisbezoek bij 
de patiënt. Na de pilotperiode zal een deel van de patiënten (complexe groep) het thuisbezoek 
krijgen van de longverpleegkundige en een ander deel (minder complexe groep) van de COPD 
nazorgverpleegkundige. De COPD nazorgverpleegkundige is een wijkverpleegkundige met extra 
scholing en kennis over COPD. 
 
Vragen die we door middel van de pilot willen beantwoorden zijn onder andere: 

 Hoe moet de verdeling complex-minder complex eruit gaan zien? 

 Is de info die de patiënt meekrijgt compleet, duidelijk en handig in het gebruik? 

 Wat hebben wijkverpleegkundigen nodig qua scholing om COPD nazorgverpleegkundige te 
worden? 

 Is een bezoek aan huis van de fysio nodig voor alle patiënten? 

Eind september (28-09-2017) wordt de pilot in de werkgroep geëvalueerd en de werkafspraken waar 
nodig aangescherpt. Daarna zal de werkwijze gebruikt worden voor de hele groep COPD patiënten in 
de hele regio Zwolle. 
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