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Factsheet uitbesteden spirometrie

Aanleiding
Ketenzorg Friesland (KZF) en
Stichting Regionaal Huisartsen
Laboratorium Friesland (HAL)
hebben een pilot gedraaid om te
onderzoeken of het uitbesteden
van spirometrie de huisarts kan
ontlasten zonder in te leveren op
kwaliteit. Deze pilot en
samenwerking zijn succesvol
bevonden. De mogelijkheid om
spirometrie uit te besteden zal nu
aan iedere huisartsenpraktijk
geboden worden, zodat iedere
praktijk - ongeacht de grootte hiervan gebruik kan maken.

Vervolg
Per 1 januari 2018 maakt KZF de
uitbesteding mogelijk voor iedere
praktijk. Dit kan onder de
voorwaarden die in deze
factsheet staan beschreven.

Contact
Heeft u vragen over het
uitbesteden neem dan contact
op met onze relatiebeheerders.
KZF
Inge Nammensma
088-1181 713
i.nammensma@ketenzorgfriesland.nl
HAL
Harriet Wijnstra
06-1000 7555
harriet@hal.frl
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Voorwaarden uitbesteden
spirometrie
1.Vormen van uitbesteding
1. Vormen van uitbesteding
Uitbesteding van spirometrie is binnen het contract van
huisartsenpraktijken met KZF mogelijk in de volgende varianten:
a. Het uitbesteden van de uitvoering van de spirometrie en
beoordeling van de spirometrie.
b. Het beargumenteerd uitbesteden in uitgebreidere vorm in
overleg met KZF. *
* Hierbij valt te denken aan een laag volume aan patiënten,
capaciteitsproblemen in de huisartsenpraktijk, etc.
Indien gekozen wordt voor uitbesteden, blijft de huisarts de
taken en verantwoordelijkheid behouden t.a.v. diagnosestelling,
opstellen behandelplan en overleg hierover met de patiënt.
Behandeling en controle vinden hierbij altijd plaats in de
huisartsenpraktijk. Daarnaast zal vrijwel gelijktijdig worden
besproken wat het vervolgtraject zal zijn en, zo nodig, het
medicijngebruik. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden
overgedragen aan derden.
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Kennis in de
praktijk
Het uitbesteden van de
spirometrie aan een
longverpleegkundige kan een
goede aanvulling zijn op de
Astma- en COPD-zorg, maar
ook dan dient er binnen de
praktijk voldoende
deskundigheid aanwezig te zijn
en bijbehorende scholing
gevolgd te worden, zoals
beschreven in voorwaarde 2.
Deskundigheid.

Caspir-cursus
Voor praktijken die aangesloten
zijn bij de ketens Astma en COPD
en de spirometrie niet uitbesteden
geldt dat zij Caspir-gecertificeerd
dienen te zijn.

Contact
Heeft u vragen over het
uitbesteden neem dan contact
op met onze relatiebeheerders.
KZF
Inge Nammensma
088-1181713
i.nammensma@ketenzorgfriesland.nl
HAL
Harriet Wijnstra
06 1000 7555
harriet@hal.frl
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2. Deskundigheid.
KZF stelt de volgende scholings- en deskundigheidseisen:
a. Medewerkers van huisartsenpraktijken of de externe spirometrie
aanbieder dienen altijd volledig Caspir-gecertificeerd te zijn.
b. Medewerkers van huisartsenpraktijken die al Caspirgecertificeerd zijn en die besluiten de spirometrie in het vervolg uit
te besteden, kunnen volstaan met een alternatieve (verplichte)
vervolgscholing in plaats van de Caspir module 6. Deze 2-jaarlijkse
vervolgscholing zal alleen gericht zijn op beoordeling of een
longfunctiemeting volgens de regels is uitgevoerd, interpretatie en
opvolging van spirometrie.
c. Huisartsenpraktijken die nieuw aansluiten bij de ketens Astma
en/of COPD en de spirometrie vanaf de start uitbesteden, dienen
als basisscholing alleen een verkorte CAHAG-cursus te volgen
over beoordeling of een longfunctiemeting volgens de regels is
uitgevoerd, interpretatie en opvolging van spirometrie. Deze
praktijken hoeven dus niet volledig Caspir-gecertificeerd te zijn.
Ook voor deze praktijken geldt daarna de 2-jaarlijkse
vervolgscholing zoals genoemd bij b.
3. Registratie
Bij uitbesteding spirometrie dienen alle gegevens geregistreerd te
worden in het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS), zoals
voorgeschreven vanuit KZF. De externe spirometrie aanbieder
benadrukt bij de huisarts dat ze zelf een inlog voor de
longverpleegkundige bij Vital Health aanvragen en de HAP is ervan
op de hoogte dat de longverpleegkundige alle gegevens in het KIS
kan inzien. De huisarts blijft, ook bij uitbesteding,
eindverantwoordelijk voor de juiste registratie van de gegevens.
4. Bekostiging
KZF betaalt het vastgestelde DBC-tarief aan de huisarts. Indien
een HAP kiest voor uitbesteding zoals bedoeld bij 1a, betaalt de
huisarts zelf de externe spirometrie aanbieder. Het tarief voor deze
vorm van uitbesteden staat gelijk aan het M&I-tarief.
Bij uitbesteding van spirometrie zoals bedoeld bij 1b, onderhandelt
de huisarts zelf over de prijzen met de externe spirometrie
aanbieder. Ook in dit geval betaalt KZF het vastgestelde DBCtarief aan de huisarts.
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