
 

Bestuur V&VN Praktijkverpleegkundigen-
Praktijkondersteuners 
Beste leden, 

Onze afdeling is uitgenodigd voor de intivational conference COPD op donderdag 10 september 
aanstaande van 14:00 uur – 16:00 uur via ZOOM. 
 
Hieronder staat nadere informatie. 
Laat me svp weten als je wilt meewerken aan deze invitational conference. 
 

Reageren kan tot uiterlijk 20 augustus 2020 

Met vriendelijke groet, 

Berry van Bruchem 

 
Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 
Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 
T. (030) 291 90 50 
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Geacht bestuur, 

Op 25 februari 2020 ontving uw vereniging, op initiatief van de NVALT, een uitnodiging voor 
de invitational conference voor de richtlijn COPD. Vanwege COVID-19 heeft deze invitational 
conference in mei 2020 helaas niet kunnen doorgaan. Omdat het vanwege het coronavirus 
voorlopig niet wenselijk is een nieuwe fysieke bijeenkomst te organiseren, is besloten om de 
invitational conference schriftelijk en via Zoom te organiseren.   

Het beoogde resultaat van dit project is een multidisciplinaire herziening van een deel van 
de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD (uit 2010). Er wordt gestreefd naar 
ontwikkeling van een dertiental richtlijnmodules. Omdat de medisch specialistische zorg 
voor COPD-patiënten vele facetten kent, zal het niet mogelijk zijn de volledige richtlijn te 
herzien. Er zullen keuzes gemaakt worden op basis van recente ontwikkelingen binnen de 
medisch specialistische COPD-zorg en op basis van prioriteiten uit het veld.  
Dr. J.S. van der Zee, longarts is bereid gevonden het voorzitterschap van de 
richtlijncommissie op zich te nemen.  

De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn te participeren zijn: 
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
• V&VN Longverpleegkundigen
• Longfonds
• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Afhankelijk van de onderwerpen van de richtlijnmodules die ontwikkeld zullen gaan worden, 
kunnen aan de werkgroep partijen worden toegevoegd. 

Graag nodigen wij uw vereniging uit om input te leveren voor de ontwikkeling van deze 
richtlijnmodules door middel van deelname aan de invitational conference. Voor deze 
bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit 
betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook patiëntenverenigingen, koepels van 
zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De 
benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in 
uitgangsvragen. Het plan van aanpak wordt in de bijlage verder toegelicht. 

Aan: Wetenschappelijke verenigingen en overige partijen 

Datum: 9 juli 2020 

Onze referentie: Ki/SW 

Uw referentie: 

Onderwerp Uitnodiging invitational conference voor de richtlijn COPD 
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De invitational conference vindt plaats op: 
Donderdag 10 september van 14.00 uur tot 16.00 uur, via Zoom 

Wat vragen wij van u (zie ook de bijlage)? 
1. Wilt u vóór donderdag 20 augustus 2020, de contactgegevens van uw

vertegenwoordiger voor de invitational conference doorgeven?
2. Zou u uw achterban/vertegenwoordiger willen raadplegen voor een schriftelijke

invitational (zie bijlage). Wij zien uw reactie graag uiterlijk donderdag 20 augustus
2020 tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
mede namens dr. J.S. van der Zee, voorzitter van de werkgroep 

N. Verheijen, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 

mailto:wouters@kennisinstituut.nl
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Bijlage 1: Plan van aanpak 
 
Schriftelijke inventarisatie 
In bijlage 2 vindt u de inhoudsopgave van de richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD 
uit 2010. Deze inhoudsopgave wordt gebruikt als de basis voor de knelpunteninventarisatie 
van de nieuw te ontwikkelen modules voor de COPD richtlijn. Door de werkgroep is reeds 
een aantal knelpunten benoemd. Ook is ook de sectie COPD van de NVALT gevraagd om 
knelpunten te benoemen. De gneoemde knelpunten zijn weergegeven in de tweede kolom. 
 
Om de digitale invitational conference zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we u en 
uw leden vragen om voorafgaand aan de invitational conference een schriftelijke reactie 
(vóór 20 augustus) te geven op onderstaande vragen. Belangrijk is hierbij om het kader van 
de richtlijn voor ogen te houden. Voor COPD-patiënten opgenomen met een longaanval en 
voor palliatieve zorg bij COPD bestaan namelijk andere richtlijnen. Deze richtlijn betreft:  
 

  Medisch-specialistische zorg 
  In een niet-klinische setting  
  In een niet-palliatieve setting 

 
Vragen: 
1. Zijn er wat u betreft knelpunten op het gebied van medisch specialistische zorg voor 

patiënten met COPD?  
2. Zijn er specifieke aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn die u de werkgroep 

mee wilt geven?  
 
Digitale invitational conference 
De digitale invitational conference, waarin de schriftelijke knelpunten worden besproken, 
vindt plaats op 10 september 2020 van 14.00-16.00 uur via Zoom. Wilt u middels een e-mail 
vóór donderdag 20 augustus 2020 laten wie uw vereniging bij deze invitational conference 
zal vertegenwoordigen? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de benodigde 
informatie en Zoom gegevens. Uiterlijk een week voorafgaand aan de invitational 
conference zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar 
aanwezigen toesturen.  
 
U mag uw reactie sturen aan Sonja Wouters (s. wouters@kennisinstituut.nl). Dit geldt zowel 
voor de schriftelijke inventarisatie als voor de contactgegevens van de vertegenwoordiger. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nicole Verheijen, senior adviseur 
(email: n.verheijen@kennisinstituut.nl of tel: 06-30675053). 
 

mailto:wouters@kennisinstituut.nl


 
 

 
 

 

 

Hoofdstukken Richtlijn COPD 2010 benoemde knelpunten door werkgroep en 

door sectie COPD NVALT
1 Opsporing, diagnostiek en follow-up minimal assessment: meerwaarde longarts?

2 Patiëntenvoorlichting en zelfmanagement behandelplan; zelfmanagementplan

3 Stoppen met roken nieuwe richtlijn wordt ontwikkeld

4 Optimaliseren lichamelijk prestatievermogen verwijzen naar fysio op basis van ziektelast?

fysieke activiteit

5 Ademhalingsoefeningen

6 Voeding 

7 Psychosociale ondersteuning en behandeling angst en depressie bij COPD

8 COPD en werk screeningsvragen voor beroepsgerelateerde klachten

9 Zuurstoftherapie high flow oxygen therapie

10 Niet-invasieve ademhalingsondersteuning chronische NIV 

11 Longvolume reductie chirurgie longvolumereductiebehandeling

12 Longstransplantatie

13 Vaccinaties

14 Longrevalidatie update is gewenst van module revalidatie

15 Medicamenteuze therapie van COPD update; maar welke subparagrafen?

Kortwerkende luchtwegverwijders vergeleken met placebo

Langwerkende luchtwegverwijders vergeleken met placebo

Kort- en langwerkende monotherapie: onderlinge vergelijkingen

Kort- en langwerkend: combinatietherapie

Bijwerkingen kort- en langwerkende luchtwegverwijders

Inhalatiecorticosteroïden als onderhoudsbehandelingde plaats van ICS bij COPD, eosinofiel COPD

Combinatie van ICS en LABA

Mucolytica en anti-oxidantia

Theofylline

Orale corticosteroïden

Antibiotica als onderhoudsbehandeling marcoliden als onderhoudsbehandeling bij COPD

triple therapie vs duale therapie

biologicals bij COPD

overmedicatie bij luchtwegverwijders

therapietrouw bij COPD

poliklinische exacerbatiebehandeling

16 Medicamenteuze behandeling van een exacerbatieoverlap met longaanval tijdens ziekenhuisopname?

exacerbatiebehandeling

17 Farmacologische ondersteuning bij stoppen met rokennieuwe richtlijn wordt ontwikkeld

18 Medicatie bij eindstadium copd

19 Alternatieve medicatie 

20 Organisatie van de zorg ehealth

traject na opname COPD (aanvulling op richtlijn longaanval)

voorgestelde overige onderwerpen aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden

vermoeidheid bij COPD

comorbiditeiten (SAS. Hartfalen, obesitas)

longfalen MDO

Bijlage 2: schriftelijke inventarisatie  


	PVKPOH Oproep COPD RL IC 20200715 oproep
	PVKPOH Oproep COPD RL IC 20200715 brief

