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BIJLAGE 12- SAMENVATTING STAPPENPLAN-TZP- COPD 

 

 

STAPPENPLAN TZP-COPD-STAP 1 

 

Markering TZP-behoefte* : 

• Hoge ziektelast: 

❑ Dyspnoe-score met MMRC ≥ 2 

• Bij exacerbaties COPD 

❑ Eerste exacerbatie COPD die leidt tot opname in ZH of  

❑ >1 exacerbaties COPD 

• Op initiatief / vragen / uitingen patiënt 

❑ Omtrent wonen 

❑ Omtrent wettelijk vertegenwoordiger schap  

❑ Omtrent behandelwensen dan wel vragen op dit gebied 

Indien 1 van deze markeringsvragen positief is ingevuld, dan inzet stap 2 

 
Door wie markering 

o 1e lijn: door POH / longverpleegkundige (afvinken in transmuraal communicatieplatform wie bovengenoemde markeringsvragen heeft 
behandeld) 

o 2e lijn: door VS COPD / longverpleegkundige afdeling (afvinken in transmuraal communicatieplatform wie bovengenoemde 
markeringsvragen heeft behandeld) 
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Wanneer? 

o bij uitslaggesprek, controlebezoeken of na exacerbaties van ziekten thuis of in ziekenhuis 

 
*Invulformulier maken (digitaal/schriftelijk) t.b.v. markeren 
 
 
 

STAPPENPLAN TZP-COPD- STAP 2 

• Reik patiënten-informatiefolder TZP-COPD uit aan patiënt en naaste begeleid door uitleg over TZP in het algemeen 
o Zie bijlage 6: folder TZP-COPD  
o Zie bijlage 13: script voor uitleg bij uitreiken folder 

 
• Informeer de betrokken zorgverleners uit de andere lijn volgens de transmurale communicatie afspraken m.b.t. 

o Het schriftelijk vastleggen dat het TZP-proces is gestart en folder is uitgereikt (bv. vanuit de 2e lijn per ontslagbrief of vanuit de 
1e lijn per mail) 

o Het aanmaken van een transmuraal TZP-dossier welke kan worden gezien als het Individueel Zorgplan via een transmuraal 
communicatieplatform* (bv. OZO-verbindzorg)  

 
• Plaats patiënt en zijn naasten op uitnodigingenlijst voor deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst over TZP** 
 
* Zie voor uitleg over transmuraal TZP-dossier en transmuraal communicatieplatform deel II paragraaf 5.5.3 Transmurale en 
multidisciplinaire samenwerking 
** Mits patiënt en naasten hiervoor toestemming hebben gegeven 
 
 
 

STAPPENPLAN TZP-COPD- STAP 3 

• Bereid de voorlichtingsbijenkomsten voor 
o Plan 2x/jaar  
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o volgens basispresentatie TZP-COPD* 
o gespecialiseerd verpleegkundige COPD/ verpleegkundig specialist COPD) 

 
•   

o t** 
o  
o  
o  

 
•   

o  
o  

� Huisarts met verpleegkundig specialist/consulent COPD uit ziekenhuis 
�  COPD uit thuiszorg 

 
Zie voor basispresentatie als onderlegger bijlage 1  basispresentatie TZP-COPD* 

** Zie voor de basis uitnodigingsbrief bijlage 9. 
 
 
 

STAPPENPLAN -TZP-COPD-STAP 4 

•  -gesprek op maat 
o Check op behoefte / signalen bij patiënt 

�  
� tuele vragen 
 

o Check op medisch inhoudelijk / prognostisch belang 
� Bij geen direct bijdrage meer van ziektegerichte behandeling  
� -bezoek 
� Bij belangrijke ziekte-specifieke mijlpalen*. 
�  
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o Wanneer 
� Bij uitslaggesprekken, controlebezoeken of na exacerbaties van ziekten thuis of in ziekenhuis 

 
•  Indien een van bovenstaande items aan de orde is, uitnodigen voor een individueel TZP-gesprek op maat 

o Nodig patiënt en naaste uit voor een individueel TZP-gesprek op maat 
o Ondersteun de uitnodiging met uitleg eventueel met opnieuw uitreiking van de patiënten informatiefolder TZP -COPD - zie 

bijlage 9. 
o Nodig patiënt uit, ter voorbereiding op gesprek, de keuzehulp TZP-COPD in te vullen*- zie bijlage 9. 

 
•  Voer het individueel TZP-gesprek met patiënt en naaste 

o Maak zo nodig gebruik van de gesprekswijzer TZP-COPD-zie bijlage 11. 
o Verwerk uitkomsten van het gesprek in het EPD en in het digitaal samenwerkingsplatform OZO-verbindzorg- zie bijlage 15. 
o Volg de gemaakte transmurale communicatie-afspraken voor OZO-verbindzorg-zie toolbox-doc 
o Door wie 

� 1e lijn door huisarts i.s.m. POH/ verpleegkundig COPD (huisartspraktijk of thuissituatie) 

� 2e lijn door medisch specialist i.s.m. verpleegkundig specialist COPD / verpleegkundige COPD  (poliklinische setting) 

 

 
 

 


