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Zorgketen Astma 

NR. Onderwerp en toelichting 

1 Grondslagen voor inkoopbeleid 

 

Als basis geldt: 
De actuele versie van de NDF Zorgstandaard Astma  o.a. gebaseerd op de NHG-standaard, inclusief het 
addendum ‘Geïndiceerde Preventie’  
Als uitgangspunt voor de uitvoering van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). In dit 
model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het 
realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interacties tussen geïnformeerde en geactiveerde 
patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners. 
 
De basis voor het inkoopbeleid astmaketenzorg is het inhoudelijke zorgprogramma astmaketenzorg restyle, zoals 
besproken met de InEen/VGZ-werkgroep.   

De nieuwe zorgketen astma kan uitsluitend gecontracteerd worden met zorggroepen die in 2022 gecontracteerd 
zijn voor de innovatieve zorgketen astma. 

2 Doelgroep patiënten en in- en exclusie 

 

Patiënten met astma van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk 
afgesproken aandoeningsspecifieke en generieke in- en exclusiecriteria. 
Inclusie: 
Indien bij de patiënt de diagnose astma is gesteld en          
- de astmacontrole is onvoldoende  (instabiele klachten en/of exacerbaties) en, 
- behandeling met / indicatie voorschrift voor inhalatiecorticosteroïden (NHG-standaard Astma) is geïndiceerd 

kan de patiënt geïncludeerd worden in het ketenzorgprogramma astma. Patiënten die niet aan bovenstaande 
criteria voldoen, mogen niet geïncludeerd worden in het astmaketenzorgprogramma. 
Naast de bovengenoemde ziektelast criteria spelen ook de wens van de patiënt en zelfmanagementvaardigheden 
van de patiënt een rol bij het uiteindelijk wel of niet includeren van de patiënt. 

Exclusie: 
Wanneer de ketenzorg tot goede astma-controle geleid heeft en tot voldoende zelfmanagement om tijdig hulp in 
te roepen bij toename van klachten en/of ziektelast, is ketenzorg niet langer nodig.  
Voor astma geldt dat patiënten niet langer ketenzorg nodig hebben als aan alle volgende voorwaarden 
gedurende de laatste 3 jaar is voldaan: 
- Lage ziektelast  (lage ACQ-ACT/MRC-score, stabiele LF, geen exacerbaties) en 
- Niet / gestopt met roken en 
- Goede voedingstoestand en 
- Bewezen therapietrouw en 
- Adequate inhalatietechniek 

3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg  

 
Alle astma gerelateerde directe/indirecte zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt, 
onderdelen o.a: 
- huisarts / POH controle; 
-  individueel zorgplan; 



- spirometrie; 
- stoppen met roken. 

5 Zorg in de keten: consultatie medisch specialist/kaderarts 

 De beschikbaarheid van medisch specialist/kaderarts voor consultatie (telefonisch of email)  

 

Basis voor tarief zorgkostendeel 
Coöperatie VGZ hanteert vanaf 2023 een standaardtarief voor zorgkosten. Het zorgkostendeel is 
gebaseerd op het zorgprogramma zoals besproken met de InEen/VGZ-werkgroep astma.  
 
Tarief voor bedrijfskosten 
Het tarief voor bedrijfskosten voor het jaar 2023 is gelijk aan het voor 2022 overeengekomen tarief 
ten behoeve van de overgang van het oude naar het nieuwe zorgprogramma. 
Vanaf 2024 worden de bedrijfskosten gedekt uit de vergoeding voor ketenmanagement voor de 
geïntegreerde COPD/astma-keten. 

Inclusiepercentage 
We maken individuele afspraken over het inclusiepercentage met zorggroepen, waarbij het 
uitgangspunt is dat uiterlijk binnen 2 jaren de maximale inclusie van 1% wordt bereikt. 

Experimenteren met digitale zorgvormen 
Belangrijk onderdeel van het nieuwe programma is digitale monitoring, waardoor zorg op termijn 
efficiënter kan worden geleverd. De zorggroep die wordt gecontracteerd onderzoekt de mogelijkheid 
om digitale monitoring in te zetten voor astmapatiënten. Over de impact op zorginhoud en kosten 
gaat de zorggroep in gesprek met de zorgverzekeraar.  
 
Evaluatie van de nieuwe zorgketen astma 
Wij evalueren het nieuwe zorgprogramma in de komende jaren op de volgende onderdelen: 

 Procesindicatoren (Ineen benchmark) en 
 Uitkomstindicatoren  

- Astmacontrole ACQ/ACT) en 
- Aantal longaanvallen per jaar en 

 In- en exclusiebeleid en 
 Evaluatie transmurale samenwerking en 
 Inzet van zorg op afstand en digitale monitoring 

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie nemen wij een besluit over contractering van het 
programma na 2025. 

 

 


