
 

 
 

 

 

VOORBEELD PROTOCOL OPSTARTEN SPIROMETRIE IN COVID TIJD 

Dit protocol is een leidraad voor de huisartsenpraktijken binnen regio Eemland.  Het is ontwikkeld om 

handvatten te geven voor de praktische organisatie van het spirometrie onderzoek. De richtlijnen zijn 

gebaseerd op de adviezen van de CAHAG zodat de spirometrie op een ‘veilige’ manier kan worden 

uitgevoerd binnen de huisartsenpraktijken.  

Geschreven door Alinda Docter Zorgcoördinator Huisartsen Eemland,  juni 2021 
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UPDATEN SPIROMETER EN UITVOERDER 

Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks spiro’s geblazen. De apparatuur heeft mogelijk letterlijk staan 

verstoffen. Het is van belang om voordat je weer spiro’s  gaat plannen de programma’s te updaten en 

uitgebreid te ijken. Hiermee voorkom je dat je je spiro foutmeldingen gaat geven. Voor de Welch Allyn geldt 

dat de kalibratiecodes moeten worden aangepast. Zie daarvoor het kopje aanpassingen Spiro Welch Allyn. 

De uitvoerder hebben al lange tijd geen spirometrie afgenomen. Oefen vooraf met collega’s en pak de 

Caspirmap er weer bij  

 

PRIORITERING  

Iedere praktijk kampt met een achterstand op het gebied van het uitvoeren van de spirometrie.  

Inplannen spirometrie. 

Van belang is om enkel spirometrie te verrichten waarmee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt. De 

reguliere controle spiro’s hebben daarmee geen prioriteit. 

Ons advies is om patiënten op te roepen in onderstaande volgorde 

1. Diagnostische spirometrie voor astma en/of COPD of bevestiging van de werkdiagnose. 

2. Evaluatie toegenomen klachten 

3. Evalueren van aangepast medicamenteus beleid 

4. Als er sprake is van een matige ziektelast bij een rokende COPD-patiënt of ongecontroleerd astma 

Het advies is om een periodieke spirometrie-controle bij een goed gereguleerde patiënt voorlopig nog even uit 

te stellen. 

 

INSTRUCTIE PATIËNT VOORAF: 

Indien een (astma) patiënt al is ingesteld op ICS en er nog geen diagnose is gesteld op basis van een spirometrie 

dient de ICS (en evt. antihistaminica) 4-6 weken te worden gestaakt. Een SABA kan worden voorgeschreven 

wanneer er benauwdheidsklachten optreden. Advies is om de patiënt eerder te laten ‘blazen’ als er voor de 4 

weken al klachten optreden. Dit is het moment dat reversibiliteit aangetoond zal kunnen worden.  

Gebruik van eigen luchtwegmedicatie: Alleen bij diagnostische spirometrie: gedurende 6 uur geen 

kortwerkende en gedurende 12-48 uur (afhankelijk van de werkingsduur) geen langwerkende 

luchtwegverwijder gebruiken. 

 

Screenen op COVID-klachten bij patiënten die uitgenodigd zijn voor spirometrie 

 Screen voor COVID-klachten zoals protocollair vastgelegd is in uw praktijk bij alle patiënten waarbij u 

spirometrie wilt verrichten. Spirometrie kan enkel uitgevoerd worden als u en de patiënt beide geen 

verdenking op COVID-19 hebben. 

 Astma en COPD kunnen leiden tot klachten die ook bij COVID-19 voorkomen, zoals hoesten en 

kortademigheid. Het is daarom van belang om na te vragen of deze klachten bij bekende astma- en 

COPD-patiënten afwijken van het normale klachtenpatroon zoals ook al voor de corona-epidemie 

bestond. 

 Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen dan is het advies om spirometrie niet door te laten gaan 

of eerst een PCR-coronatest af te laten nemen. 

 Indien spirometrie ingezet wordt als diagnostisch hulpmiddel dan is het advies om eerst uit te sluiten 

dat er sprake is van een actieve SARS-CoV-2 infectie middels een PCR-coronatest, aangezien het 

klachtenpatroon van COVID-19, astma en COPD overlap met elkaar vertonen. 



 

 
 

 

 

AFSPRAKEN PLANNEN EN UITVOEREN SPIROMETRIE TEN TIJDE VAN CORONA 

 

 Richt een aparte spirometrie agenda in. 

 Begin met het oproepen van de patiënten waarbij de diagnose moet worden (vast)gesteld. Indien een 

patiënt moet staken met ICS dan kan de spiro 4-6 weken nadien worden ingepland 

 Denk aan de mogelijkheid om ‘spoed’ spiro’s te kunnen plannen bij patiënten waarbij klachten eerder 

ontstaan. Dit is het moment dat reversibiliteit aangetoond zal kunnen worden. 

 De afspraken worden vermeld in de agenda van de POH/assistente en de spirometrie agenda in de 

daarvoor bestemde blokken 

 De afspraken mogen alleen worden uitgevoerd in ruime kamer met goede ventilatie mogelijkheden 

 

Voorbeeld agenda: wanneer er geen optie is om een aparte longfunctiekamer in te richten  

Spirometrie blokken (geel) en ventilatieblokken (blauw). Het zou een optie kunnen zijn om de spiro’s te 

plannen tijdens telefoonblokken en/of overlegblokken. Dan kunnen de POH’s of assistenten tijdelijk wisselen 

van kamer. In de ventilatieblokken mag niemand de kamer betreden. 

(letterlijk ramen en deuren openen + luchten) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BESCHERMINGSMIDDELEN EN MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 

 De uitvoerder draagt een chirurgisch masker II of IIR , bril, of een face-shield en handschoenen 

 De patiënt krijgt een schone disposable neusklem op en moet vooraf de handen desinfecteren 

 De spirometrie dient altijd met behulp van een mondstuk met bacteriefilter te worden afgenomen. 

Deze zijn inmiddels ook beschikbaar voor de Welch Allyn. (MADA83 mondstukken) De meetwaarden 

wijken door gebruik van dit mondstuk. Om tot goede meetwaarden te komen moet je wat instellingen 

aanpassen. De stappen die je moet doorlopen staan onderaan dit bestand beschreven. 

 

Extra maatregelen voor de uitvoering van spirometrie 

 Probeer zo veel mogelijk, maar minimaal 1,5 meter afstand te houden en vraag aan de patiënt zelf om 

de neusklem op te zetten. 

 Raak de spirometer niet tussentijds aan. Vraag de patiënt om deze tussen de blaaspogingen op de 

standaard terug te zetten 

 Gebruik bij nieuwe patiënten eventueel een filmpje om uitleg te geven over wat een spirometrie-test 

inhoudt. 

 Laat een patiënt nooit in uw richting blazen. 

 Instrueer de patiënt om altijd in tegengestelde richting van de uitvoerder te hoesten of niesen en 

indien mogelijk dat in de ellenboog te doen. 

 Het blijft essentieel om de patiënt aan te moedigen zo krachtig en maximaal uit te ademen. 

 Houdt er rekening mee dat je allebei in de ruimte blijft tot het onderzoek voltooid is (dus ook tijdens 

de wachttijd na het toedienen van een bronchusverwijder). 

 Indien mogelijk, heeft het de voorkeur om het raam open te houden tijdens het uitvoeren van de 

spirometrie. 

 

MAATREGELEN NA AFLOOP VAN EEN SPIROMETRIE 

 Zorg er voor dat de ruimte goed gelucht wordt, bij voorkeur door het open zetten van een raam. 

Indien dit niet mogelijk is dan is het advies om geruime tijd tussen spirometrie-onderzoek in te lassen. 

Een spirometrietest aan het einde van de dag of net voor de middagpauze heeft daarbij de voorkeur. 

Beperk spirometrie tot deze tijdstippen als er weinig ventilatiemogelijkheden zijn. 

 Zorg er voor dat de ruimte en apparatuur goed schoongemaakt wordt. 

 Voorzetkamers worden huishoudelijk schoongemaakt, nagespoeld met alcohol en aan de lucht 

gedroogd. 

 Voorzetkamers worden na elk gebruik schoongemaakt op de volgende manier  

 Stap 1: dip en dry in een huishoudelijk sopje 

 Stap 2: Alcohol 70% dompelen en enkele minuten laten verdampen  

 Stap 3: Indien u een kunststof voorzetkamer gebruikt (zoals volumatic): dip en dry opnieuw in een 

sopje (deze laatste stap is nodig om het effect van alcohol op de voorzetkamer te verkleinen). 

 Bij het reinigen van een Vortex kunt u ook kiezen voor ECOLAB Sekusept Pulver Classic of PeraSafe in 

plaats van alcohol (stap 2). Stap 3 is hierbij niet nodig 

 Het schoonmaakregime van de spirometer moet strikt opgevolgd worden (ook al gebruiken patiënten 

een bacteriefilter). Reinig de turbine van de Carefusion alleen met Perasafe (niet met alcohol of 

chloor). 

 Een neusklem wordt eenmalig gebruikt en na afloop van de test weggegooid. 

 Alle contact oppervlakken van patiënt en zorgverlener (toetsenbord, beugels aan de muur etc) worden 

schoongemaakt volgens de richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk en 

het protocol van uw praktijk. 



 

 
 

ADVIEZEN T.A.V. INHALATIETRAINING 

 Placebo’s niet gebruiken voor patiënten bij het trainen van de inhalatietechniek. Het advies is om per 

zorgverlener een eigen placebo set te gebruiken. Tip vraag de patiënt om jou de inhalatie instructie te 

geven en voer deze uit. Bespreek daarna de stappen en de eventuele verbeterpunten voor de patiënt. 

Daarna kan deze ze met de eigen medicatie voordoen. 

 De inhalatietechniek kan wel gecontroleerd worden door de patiënt de eigen medicatie te laten 

inhaleren. Dit kan tijdens het consult, maar er zijn ook inmiddels goede ervaringen met digitale 

ondersteuning www.inhalatorgebruik.nl  

 Inhalatietraining kan een hoestprikkel veroorzaken. Adviseer de patiënt hierover . 

 Het gebruik van een Incheck Dial is alleen toegestaan bij gebruik van een inspiratoir eenwegklep 

mondstuk. Ook deze mag maar eenmaal worden gebruikt en moet na afloop worden weggegooid. Ook 

hierbij geldt dat het advies is om dit apparaat niet te gebruiken bij enig vermoeden op een actieve 

verkoudheid of griep (zoals hoestklachten of koorts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inhalatorgebruik.nl/


 

 
 

AANPASSINGEN SPIRO WELCH ALLYN 

 

Bij de SpiroPerfect spirometers van WA leidde het gebruik van bacteriefilters tot afwijkingen in 
de meetwaarden. Dit maakte het praktisch onmogelijk om een bacteriefilter te gebruiken.  

Daar is nu een oplossing voor gevonden in de zin van aangepaste linearisatie codes.  

Kijk op de doos met flowtransducers welke lotcode hierop staat.  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je een MADA83 voorzetfilter gebruikt dan moet je een andere kalibratie-code in de software in te 
vullen. Zie onderaan dit bestand de conversie-file. Zodra je gaat werken met voorzetfilter, moet men ook 
kalibreren met het MADA83 voorzet filter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalibreer vervolgens je spirometer met bacteriefilter.  

 Gebruik bij spirometrie altijd een MADA83 filter. Dit is niet alleen van belang in verband met 
de veiligheid, maar de software corrigeert voor de invloed van het filter op de longfunctie-
uitslag. Een meting zonder MADA83 filter zal dus niet betrouwbaar zijn.  

 Gebruik voor een nieuwe patiënt altijd een nieuw MADA83 filter en een nieuwe transducer.  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


