Formulier
printen

Aanmeldformulier assessment longrevalidatie
Datum verwijzing:
Gegevens patiënt
Naam (of sticker)
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Woonplaats
Telefoon nummer
BSN nummer

Hoofddiagnose:
astma
COPD Gold
anders, nl:

Exacerbatiefrequentie:
Aantal kuren (prednison en/of antibiotica afgelopen jaar:
Aantal ziekenhuisopnames afgelopen jaar:

Rookgeschiedenis:
nooit gerookt
rookt nog;

sigaretten/shag per dag

gestopt per;

Co-morbiditeit / Voorgeschiedenis
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Reden van verwijzing

Vraagstelling

Meesturen bij aanmelding:
Voor zover beschikbaar graag zoveel mogelijk correspondentie/onderzoeksverslagen meesturen:







Brieven longziekten
Brieven overige specialismen/disciplines
Gegevens van longfunctieonderzoek
Gegevens van inspanningsonderzoek (indien verricht)
Gegevens van provocatietest / allergietest
Gegevens beeldvorming: CD-rom (CT-thorax, x-thorax etc)

Gegevens verwijzer
Longarts
Longverpleegkundige
Ziekenhuis (lokatie)
Telefoonnummer
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Procedure
Na ontvangst van de aanmelding met bijlagen;










Wordt er een eerste afspraak van 60 minuten gepland met een verpleegkundig specialist op
de polikliniek. Bij dit eerste bezoek wordt aanvullend onderzoek verricht; onder andere een
ECG en een arterieel bloedgas.
Vervolgens wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst voor de 2-daagse assessment: 1
onderzoeksdag en een week later de gespreksdag
In dezelfde week wordt tijdens een MDO de analyse gemaakt en een behandeladvies inclusief
behandelplan opgesteld
Bij indicatie voor longrevalidatie volgt er een gesprek met de coördinator assessment en de
behandelcoach longrevalidatie om het behandelplan en de doelen vast te stellen. De patiënt
komt vervolgens op de wachtlijst voor longrevalidatie.
Verslaglegging van het assessment wordt gestuurd naar patiënt, longarts en de huisarts.
De verpleegkundig specialist is de coördinator tijdens het gehele assessmenttraject.
Het assessment en de longrevalidatie wordt in principe vergoed uit de basisverzekering.
Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt een machtiging aangevraagd.

Het kan zijn dat er vanuit de assessment blijkt dat longrevalidatie niet zinvol of passend is. Vanuit het
assessment team zal een passend behandeladvies gedaan worden. Wij verzoeken u daar in de
communicatie met de patiënt rekening mee te houden.
Indien onduidelijkheden of gewenst overleg kunt u contact opnemen met één van de longartsen:
024-685293 (polikliniek longziekten)
Email:
jeanine.antons@radboudumc.nl

jolanda.vanharen-willems@radboudumc.nl

annemieke.koopman@radboudumc.nl
Dit aanmeldformulier + bijlagen a.u.b. opsturen of faxen naar:
Radboudumc Dekkerswald
Polikliniek longziekten
Postbus 66
6560 AB Groesbeek

Fax nr. 024-6859290
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