
Handleiding Ziektelastmeter COPD

De Ziektelastmeter COPD kunt u handig inzetten tijdens het consult. De 
ziektelastmeter betrekt uw patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft 
zowel u als de patiënt meer grip op de situatie.

Wilt u ook gebruik maken van de Ziektelastmeter COPD? Sluit dan nu een NHGDoc 
abonnement af! Ga naar www.nhgdoc.nl

010 – 8503939 | info@nhgdoc.nl | www.nhgdoc.nl

Waar vindt u de Ziektelastmeter COPD in
NHGDoc?
• Open het patiëntendossier in uw HIS.
• Als bij een patiënt de episode R95 COPD is 

vastgelegd, komt de patiënt in 
aanmerking voor het bijhouden van de 
Ziektelastmeter COPD.

• Klik op de NHGDoc knop om NHGDoc
te openen.

• Ga naar start (links bovenin). De startpagina 
van NHGDoc is nu zichtbaar, met de 
patiëntspecifieke adviezen.

• Klik op de ballonnen, rechts te vinden 
achter COPD (zie afbeelding
hieronder).

• De Ziektelastmeter COPD opent zich nu. 
U kunt samen met de patiënt het 
behandelplan doornemen.

Ziet u geen ballonnen op de NHGDoc startpagina?
Als bij een patiënt de episode R95 COPD is vastgelegd, komt de patiënt in aanmerking voor het bijhouden 
van de Ziektelastmeter COPD. Daarnaast is het van belang om de ziektelast te bepalen door het invullen
van:
• Een vragenlijst van 16 vragen die door patiënten wordt ingevuld.

Deze vragenlijst bestaat uit de 10 vragen van de CCQ: Clinical COPD Questionnaire. Er zijn 4 vragen 
toegevoegd aan deze vragenlijst om in te gaan op alle aspecten van de ziektelast. Daarnaast vult de 
patiënt 1 benauwdheidsvraag in (MRC) en 1 beweegvraag. De 16 vragen zijn gekoppeld aan NHG
lab-codes.

• Een vragenlijst van 6 vragen die door de zorgverlener wordt ingevuld.
Voorafgaand aan het consult vult de zorgverlener deze vragen in.

Het ballonnenschema
Het ballonschema visualiseert de uitkomsten van de vragenlijst van patiënten en zorgverlener. De 
ballonnen zijn er in vier kleuren. De 3 kleuren: groen, oranje en rood en symboliseren daarmee hoe het
met de patiënt gaat op dit moment. Een grijze ballon symboliseert de score op het betreffende
onderdeel tijdens de vorige meting.
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