
Abstract Meesterstuk Ziekenhuisgeneeskunde 
 

Kwaliteit van zorg bij COPD-patiënten, opgenomen met een longaanval, én 
implementatie van Het Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD- longaanval 
met Opname in een STZ-ziekenhuis om deze kwaliteit te verbeteren. 
 

Titel 
 

Een studie naar de kwaliteit van zorg bij COPD-patiënten opgenomen met 
een longaanval, én implementatie van Het Landelijk Transmuraal Zorgpad 
COPD- longaanval met Opname in een STZ-ziekenhuis om deze kwaliteit te 
verbeteren. 

Inleiding 
 

COPD heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Het grootste 
probleem rondom de zorg van de COPD-patiënt die opgenomen is met een 
longaanval, is een gebrek aan eenduidig handelen en een gebrek aan 
aandacht voor de thuissituatie. Hierdoor is er geen aandacht voor de 
factoren die verantwoordelijk zijn voor een longaanval waardoor ingrijpen 
in deze cascade niet plaats vindt.  Dit resulteert in een grote kans op 
heropname.  

Doel 
 

Er wordt een meting verricht om de kwaliteit van de geleverde zorg bij 
COPD-patiënten opgenomen met een longaanval op de afdeling 
Longgeneeskunde te evalueren. Vervolgens wordt het LAN-protocol 
aangepast aan de praktijk en geïmplementeerd. 

Methode 
 

Beschrijvend onderzoek gevolgd door een implementatiestudie. Het eerste 
gedeelte beschrijft de voormeting waarbij protocol naleving werd 
geëvalueerd aan de hand van vooraf gedefinieerde kwaliteitsindicatoren. 
Er is ook gekeken naar het aantal heropnames binnen een maand na 
ontslag en de ligduur. Het tweede gedeelte beschrijft het 
implementatietraject. 

Resultaten 
 

Er is geen medisch protocol beschikbaar voor patiënten opgenomen met 
een COPD-longaanval. Uit de voormeting bleken de registraties van de 
kwaliteitsindicatoren in het EPD wisselend en inconsistent.  Dit suggereert 
dat de richtlijn niet adequaat wordt nageleefd dan wel dat er slecht 
geregistreerd wordt. Uit focus groep onderzoek bleek dat kennistekort 
onder arts-assistenten en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheden 
onder de verpleging factoren zijn die hebben bijgedragen aan de protocol-
nonadherence.  De ligduur varieerde van 2 tot 16 dagen. Het percentage 
heropnames binnen 1 maand na ontslag was 32%. Na scholing en educatie 
van medewerkers kon het LAN-protocol worden geïmplementeerd in ons 
kliniek.  

Discussie & 
Conclusie  
 

Het verdient aanbeveling een jaar na de implementatie van het LAN 
protocol, een post hoc studie te verrichten om te onderzoeken of er 
sprake is van verbetering van de kwaliteit van zorg van de COPD patiënt 
opgenomen met een longaanval na gerichte interventie.  

 


