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Actieplannen voor
COPD-exacerbaties
houden patiënten uit
ziekenhuis
In een actieplan staat beschreven
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opnemen met de huisarts of starten
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patiënten met een actieplan voor exacerbaties werden minder vaak in het

ziekenhuis opgenomen dan patiënten
zonder een actieplan.

In een recente Cochrane-review werden
zeven gerandomiseerde onderzoeken
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minder vaak opgenomen in het zie-

Deze nieuwe bevinding is dus een be-
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0,97). De aanwezigheid van een actie-
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plan had geen significante invloed op
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de mortaliteit. Wel gebruikten deze
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patiënten, als logisch gevolg van de

adviezen in het actieplan, vaker anti

biotica- en prednisonkuren. Gemiddeld
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kwam dit neer op iets minder dan één
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kuren extra per jaar.

Figuur Tijd tussen huisartsconsult en poh-ggz-consult. Tweeëndertig procent van de patiënten
moet twee of meer weken wachten op een consult met de poh-ggz.
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2016 gaf bijna de helft van de huisart-

sen aan dat er wachttijden waren voor

ruim 80% van de praktijken zat er ge-

behandeling in de ggz. De werklast van
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ënten die op een wachtlijst staan voor

de poh-ggz. Uit recente NIVEL-cijfers
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traties uit 2015 van 333 huisartsenprak-

tijken werd de wachttijd ingeschat door
de tijd te berekenen tussen het laatste

huisartsconsult voor psychische of soci-

ale klachten en het daaropvolgende con-

groep praktijken (15%) was de tijd tot een

het eerste poh-ggz-consult hing niet sa-
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zelfs langer dan vier weken. De tijd tot
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Dat patiënten bij sommige huisart-
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ken was dit binnen een tot twee weken
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