Waarom deelnemen
aan het Qualify
project?

QUALIFY PROJECT
Heeft het aantal spirometrieën dat in de
huisartsenpraktijk plaatsvindt invloed op
de kwaliteit van het onderzoek?

 Het kost u bijna geen tijd.
 Het project beantwoordt een
belangrijke vraag. Steeds
meer zorgverzekeraars gaan
eisen
stellen
aan
het
minimum aantal spirometrieën in de huisartsenpraktijk
terwijl
wetenschappelijke
bewijslast hiervoor ontbreekt.
 Ook als er in uw praktijk
minder dan 80 spirometrieën
per jaar plaatsvinden, maar u
voldoet verder aan alle
CASPIR-hercertificeringseisen
dan willen we u uitnodigen
om aan dit project deel te
nemen.
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Spirometrie
Spirometrie is noodzakelijk voor het
diagnosticeren van COPD . Daarnaast
wordt het gebruikt voor de periodieke
controle van astma en COPD-patiënten
en kan een aangetoonde reversibiliteit
een diagnose astma bevestigen. Veel
spirometrie vindt plaats in de
huisartsenpraktijk. Om de kwaliteit van
spirometrie in de eerstelijn te borgen
zijn trainingen ontwikkeld zoals CASPIR.
Om voor herregistratie van CASPIR na
drie jaar in aanmerking te komen
moeten praktijken aan enkele vereisten
voldoen. Een daarvan is dat er minimaal
80 spirometrieën per jaar in de praktijk
moeten hebben plaatsgevonden. Dit
aantal van 80 is arbitrair gekozen, maar
de achterliggende redenatie is dat er
een bepaalde routine nodig is om het
onderzoek goed uit te kunnen voeren.

Doel qualify project
In het Qualify-project willen we
bepalen of het aantal spirometrieonderzoeken dat in de praktijk
plaatsvindt invloed heeft op de
kwaliteit van spirometrie en zo ja
hoeveel spirometrie-onderzoeken er
dan per jaar plaats zouden moeten
vinden.

Wat vragen we van u?
Als u besluit om deel te nemen aan het project
dan vragen we het volgende van u:
 Vul het antwoordformulier in en stuur
het mee naar de kaderhuisarts bij het
indienen van uw portfolio voor
herregistratie.
 Lever de portfolio in zoals u gewend
ben. Let er goed op dat alle
spirometrieën ontdaan zijn van naar
personen herleidbare gegevens (zoals
naam en adresgegevens).
 De kaderhuisarts stuurt (een kopie
van) uw portfolio door aan het
onderzoeksteam. U krijgt uw eigen
portfolio met beoordeling op de
gebruikelijke wijze terug.
 U ontvangt eenmalig een korte digitale
vragenlijst van het onderzoeksteam.
Voor het invullen hiervan ontvangt u
een klein cadeautje.

Wat gebeurt er met uw
portfolio?
Uw portfolio wordt samen met het
antwoordformulier doorgestuurd naar het
onderzoeksteam van de afdeling
eerstelijnsgeneeskunde
van
het
Radboudumc. Zij zorgen er voor dat
tenminste een kaderhuisarts en twee
longfunctielaboranten de spirometrieën
opnieuw beoordelen. Hierbij worden
eventuele naar uw praktijk herleidbare
gegevens éérst verwijderd. Deze extra
beoordeling heeft geen invloed op uw
eventuele herregistratie. De onderzoekers
gaan vervolgens bepalen of de kwaliteit
van de portfolio’s inderdaad afhankelijk is
van het aantal spirometrieën in de praktijk
en zullen daarover rapporteren. Het
spreekt vanzelf dat uw naam of die van uw
praktijk niet genoemd wordt in eventuele
publicaties en presentaties. U ontvangt
zelf ook een korte samenvatting van de
gevonden resultaten.

