
Tabel 1: Topics  

 

 Voor welke indicaties wordt 
spirometrie uitgevoerd binnen de 
praktijk? 

 

 

 Screening of case finding 

 Diagnostiek 

 Opvolging 

 Rookstopbegeleiding 

 Zijn er nog andere indicaties? 
 

 

 Wat is de gepercipieerde meerwaarde 
van spirometrie? 

 

 Meerwaarde van spirometrie bij screening en/of case finding? 

 Meerwaarde van spirometrie bij de diagnostiek COPD? 

 Meerwaarde van spirometrie bij de diagnostiek astma? 

 Meerwaarde van spirometrie bij de opvolging van obstructieve 
luchtwegpathologie? 

 Meerwaarde van spirometrie bij rookstopbegeleiding? 

 Andere meerwaarde van spirometrie? 
 

 

 Hoe worden patiënten met 
obstructieve longaandoeningen nu 
opgevolgd? 

 

 Narratief, aan de hand van klachten van de patiënt. 

 Gestructureerde vragenlijsten 

 Spirometrie resultaten 

 Zijn er andere manieren van opvolging? 
 

 Hoe ervaren patiënten hun eigen klachten? 

 Hoe is de overeenkomst tussen dyspneu en longfunctiewaarden? 
 

 

 Hoe wordt spirometrie georganiseerd 
binnen de praktijk? 

 

 Wordt spirometrie gepland in een apart consult? 

 Wordt spirometrie geïntegreerd in het aanmeldingsconsult? 

 Wordt de spirometrie door de arts zelf uitgevoerd? 

 Wordt spirometrie uitgevoerd door een praktijkassistente? 

 Is er een andere manier van organiseren? 
 

 

 Welke zijn de hinderpalen om 
spirometrie te implementeren in de 
dagelijkse praktijk? 

 

 Het niet hebben van een spirometrietoestel op de praktijk. 

 Tijdsgebrek 

 Moeilijkheden hebben met de uitvoering van het onderzoek, met name 
het ‘coachen’ van de patiënt. 

 Moeilijkheden hebben met de interpretatie van het onderzoek. 

 De gebrekkige uitvoering van de patiënt. 

 De weigering van patiënt om het onderzoek te ondergaan. 

 De moeilijke implementatie in het EMD. 

 De vergoeding die de arts ontvangt om het onderzoek uit te voeren. 

 De kostprijs van het toestel. 

 Andere hinderpalen. 
 

 

 Wat zijn mogelijke oplossingen voor 
deze hinderpalen? 
 

 

 

 Wat zijn de ideeën omtrent de 
opleiding voor spirometrie? 

 

 Komt spirometrie voldoende aan bod in de basisopleiding tot huisarts? 

 Wat is het nut van opfrissingcursussen? 

 Is het aanbod van opfrissingcursussen voldoende groot? 

 Andere opmerken over de opleiding? 
 

 

 Wanneer worden patiënten verwezen 
naar een pneumoloog? 

 

 Patiënten worden frequent of systematisch verwezen. 

 Patiënten worden verwezen bij twijfel aan de diagnose. 

 Patiënten worden verwezen ter bevestiging van een diagnose. 

 Patiënten worden verwezen bij het vermoeden van restrictief longlijden 
of andere niet obstructieve pathologie. 

 Andere opmerkingen over het verwijzen naar pneumoloog? 
 

 Ervaren de patiënten een drempel om naar specialist te gaan? 
 

 


