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In principe komen alle COPD patiënten die zijn geïncludeerd in de keten COPD in 
aanmerking voor een beweegadvies. 
 
De werkgroep die het COPD-zorgprogramma heeft opgesteld vindt het wenselijk om  
COPD-patiënten te verwijzen voor een inspanningstest bij de gespecialiseerde 
longfysiotherapeut. Dit draagt bij aan een belangrijke kwaliteitsverbetering van de zorg in 
het ketenzorgprogramma, ook omdat patiënten vaak zelf niet in de gaten hebben hoe 
slecht de conditie ervoor staat. Hieruit kan een advies volgen van de fysiotherapeut voor 
een beweegadvies.  
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COPD Consult fysiotherapie 
 
Bepalen belastbaarheid van de aangemelde COPD patiënt tevens beoordeling of de 
patiënt voldoet aan de NNGB (nationale norm gezond bewegen) en het geven van een 
beweegadvies en motivatie om hiernaar te streven. Om doelen voor conditieverbetering/ 
behoud met het hele team te kunnen nastreven is de registratie hiervan in het digitale IZP 
in Portavita (KIS) een voorwaarde om u na afstemming met de huisartsenpraktijk als 
pilotlocatie aan te melden. 
 
Consult 1. 
 
Duur:  60 minuten totaal (2 consulten fysiotherapie) 
Kosten:  63 euro 
 

  testen: 

Aanmelding 
 
(Via Portavita) 

Controle blaasfunctie door 
fysiotherapeut en 
classificeren GOLD 

CCQ 
 

Anamnese Hulpvraag patient 
Huidig beweegniveau en 
deelname sport. 
Belemmeringen in ADL door 
COPD 
Aanwezigheid gele vlaggen 
co- morbiditeit 

PSK 

Lichamelijk onderzoek/ 
Inspannings- toleratie 

Functionele belastbaarheid 
loopcapaciteit 
Controle ademhaling tijdens 
inspanning 

6 mwdt 
krachtmeting 
perifere spierkrachtmeting 
 

Conclusie/Resultaten Bespreken/overleg score en 
interpretatie 

 

Beweegadvies Uitleg belang van bewegen + 
norm vanuit NNGB 
Bespreken mogelijkheden 
deelname sport & beweging 
in 
verenigingsverband/sportclu
bs, psk en  multidisciplinaire 
doelen formuleren in IZP, 
app, fitbit, PV 

Notatie in het IZP in PV: 
Openzetten IZP per patiënt 
door huisartsenpraktijk. 
Een Portavitatrainer van 
KetenzorgNU geeft een 
demonstatie op locatie. 
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Consult 2. 
 
Duur: 30 min  
Kosten: 31,50 euro 
 

Controleconsult  Testen/voorwaarden: 

Anamnese Bespreken uitkomsten 
gedane testen + eventuele 
afgenomen klinische testen 
(blaasfunctie) 

 

Lichamelijk Onderzoek Eventueel toevoeging extra 
inspanningstesten + 
beoordeling belastbaarheid 
 
Kracht inademingsspieren 
 
Kracht onderste extremiteit. 

Specifieke conditietest 
 
 
MIP test 
 
1-10 HM test (functionele 
Squats/kniebuiging) 

Conclusie Bespreken uitkomst + advies 
over NNGB en plan van 
aanpak naar patiënt. 
Eventueel verwijzing naar 
sportpartners (verenigingen 
en aangepast sporten 
aanbieders) 

Uitkomst/ vervolg noteren in 
IZP in Portavita. 

Verslaglegging Richting POH kort verslag en 
conclusie 

In IZP 

 
 
Declaratie factuur: 
Per post naar KetenzorgNU 
Atoomweg 50 
3532AB Utrecht  
of per mail naar b.zaitar@ketenzorgnu.nl 
 
IBAN nummer 
Omschrijving 
Verwijzer ha/praktijk 
Pt naam, geb. datum 
Verzekeraar 
Omschrijving  
beweegadvies COPD 


