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Dichter bij gezondheid

Remco Djamin is longarts in het Amphia Ziekenhuis in Breda maar 

daarnaast ook actief binnen de werkgroep COPD van de NVALT 

(Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose). 

Hij zet zich in om de meerwaarde van de longarts binnen het  

management van COPD te versterken en zichtbaar te maken. 

Expertisecentrum

Remco en zijn collega’s van de longartsenmaatschap hadden vrij snel in 

beeld welke veranderingen zij moesten doorvoeren, maar in de praktijk 

liepen ze wel tegen wat problemen aan. ,,Het daadwerkelijk logistiek 

regelen dat de patiënt in één week, na twee bezoeken, inzicht krijgt in de 

oorzaak van zijn fysieke en psychologische klachten heeft wel wat voeten 

in aarde gehad’’, vervolgt Remco. ,,Maar inmiddels werken we in het 

expertisecentrum nu allemaal volgens hetzelfde zorgpad. Na een 

multidisciplinair overleg kunnen we bij het tweede bezoek van de 

COPD-patiënt aan ons centrum een totaalplaatje laten zien, met een 

behandelplan op maat. Ik kan zeggen dat we nu een completer beeld 

hebben van de patiënt en de klachten daardoor gerichter kunnen 

behandelen. Patiënten voelen zich gehoord en er is een betere 

aansluiting van interventies. We raken blijkbaar de juiste snaar.’’

Beweegmonitor

Op de domeinen fysiologische stoornis, klachten, beperkingen en 

kwaliteit van leven, worden specifieke tests en controles uitgevoerd 

volgens een vast protocol. Een zogeheten beweegmonitor maakt hier 

ook onderdeel van uit. Remco: ,,Dankzij de hulp van Boehringer 

Ingelheim kunnen wij gebruikmaken van een bijzonder hulpmiddel,  

de beweegmonitor. Deze legt niet alleen het aantal stappen van de 

patiënt vast, maar tevens hoe vaak hij opstaat of juist langere periodes 

stilligt. Een patiënt die vertelt dat hij best actief is, kan in realiteit vele 

uren voor de tv doorbrengen. De beweegmonitor geeft een gedetailleerd 

beeld van de mate van lichaamsbeweging en slaapkwaliteit. Dit kan 

confronterend zijn, maar biedt een opening om gedragsveranderingen  

te bespreken en in gang te zetten. Doordat Boehringer Ingelheim ons 

heeft geholpen met het realiseren van dit project, hebben wij de unieke 

mogelijkheid gekregen om heel dicht bij de patiënt de activiteiten te 

meten en vast te leggen.’’

Samenwerking

Boehringer Ingelheim heeft daarnaast een bemiddelende rol gespeeld 

binnen de eerste- en tweedelijnszorg in de regio Breda. ,,Jazeker’’, 

beaamt Remco ,,Hierdoor is bijvoorbeeld mede de samenwerking tussen 

het Amphia Ziekenhuis en de zorggroep Zorroo te Oosterhout tot stand 

gekomen. Indien er bij een patiënt een vermoeden van COPD bestaat, 

dan komt hij éénmalig naar ons expertisecentrum voor een diagnose en 

behandelplan. Er vindt een multidisciplinair overleg plaats en de patiënt 

keert, als er geen serieuze problemen zijn, terug naar de huisartsen-

praktijk. Voor dit project is een aparte financiering mogelijk gemaakt 

door de zorgverzekeraars CZ/VGZ. Ik ben ervan overtuigd dat als alle 

partijen intensiever samenwerken en goede afspraken met elkaar maken, 

dat de zorg voor de patiënt aanzienlijk zal verbeteren. 

Nieuwe aanpak

Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg staat de rol van de 

longarts binnen de diagnostiek en behandeling van COPD in 

toenemende mate onder druk. Hoe zijn jullie hier mee omgegaan? 

Remco: ,,Het verhogen van de doelmatigheid om de verwachte groei in 

de zorgvraag met gelijkblijvende of krimpende middelen te kunnen 

opvangen, is voor ons een belangrijk uitgangspunt geweest. Vanuit die 

gedachte ontstond twee jaar geleden binnen onze longartsenmaatschap 

behoefte aan een nieuwe aanpak in de zorg voor COPD-patiënten. Onze 

werkwijze moest beter aansluiten op de veranderingen in de organisatie 

en professionalisering van de huisartsenpraktijk. We zijn op zoek 

gegaan naar een manier om met onze expertise de COPD-zorg te 

optimaliseren en de kwalitatieve meerwaarde ervan aan te tonen.  

Het resultaat daarvan is de oprichting van een expertisecentrum en de 

implementatie van een COPD-zorgpad. Dat heeft in korte tijd geleid tot 

transparantie en meer aandacht voor het perspectief van de patiënt.  

De eerste lijn heeft de regie als het gaat om de zorg voor de patiënt. 

Maar in het ziekenhuis is er veel expertise aanwezig en kun je meer de 

diepte in op het gebied van diagnostiek en behandeling. Vooral voor 

patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD, maar ook voor patiënten 

die een zware ziektelast ervaren, is dat van toegevoegde waarde.  

Het is nu onze uitdaging, als we in de toekomst onze positie als 

expertisecentrum willen behouden, om deze meerwaarde keihard  

te blijven aantonen richting de zorgverzekeraars.’’
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‘ Door een completer beeld 
van de patiënt kunnen we 
COPD gerichter behandelen’

‘Vroeger ging de aandacht bij COPD voornamelijk uit naar de fysiologische stoornis en 

niet naar parameters terwijl die voor de patiënt juist zo belangrijk zijn. Nu kijken we 

meer naar de integrale gezondheidstoestand van de patiënt, dus ook naar zijn klachten, 

beperkingen en kwaliteit van leven. En dat werkt goed, want door een completer beeld 

van  de patiënt kunnen COPD gerichter behandelen.’
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’Deze meerwaarde moeten we 
keihard blijven aantonen, richting 

zorgverzekeraars’

‘Onze werkwijze moest beter 
aansluiten op de veranderingen in de 

organisatie en professionalisering van 
de huisartsenpraktijk’

Boehringer Ingelheim  
Boehringer Ingelheim is een internationaal, farmaceutisch familie-

bedrijf met wereldwijd zo’n 47.000 medewerkers waarvan ruim 400 

in Nederland. Kerntaak is de ontwikkeling van innovatieve genees-

middelen voor mens en dier. Onze focus ligt op longaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Al sinds onze oprichting in 

1885 door Albert Boehringer in het Duitse Ingelheim am Rhein 

denken wij in generaties, niet in kwartalen. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan preventie om de zorg ook in de toekomst betaal-

baar te houden. Met de lange termijn visie van een niet-beursgeno-

teerd familiebedrijf. Wij geloven dat gezondheid meer is dan alleen 

het toedienen van geneesmiddelen en dat het gaat om de totale 

zorg: de behandeling, de patiënt en zijn omgeving. 

Boehringer Ingelheim zet graag een serie zorgprofessionals in de 

spotlight om hun kennis en expertise te delen. Deze experts 

verdienen een podium om hun visie te delen over het behalen van 

gezondheidswinst voor patiënten. Lange termijn samenwerking is 

onze drijfveer, want alleen samen komen we dichter bij gezondheid 

voor mens en dier.

www.dichterbijgezondheid.nl
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