Uitgebreid onderzoek longklachten

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken
T. (0162) 450 473 - E. info@zorroo.nl
W. www.zorroo.nl

Voor wie?

Team van zorgprofessionals

U heeft longklachten. Uw huisarts denkt aan een longziekte, zoals COPD of astma.
Om u goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat de oorzaken van uw klachten duidelijk worden. Daarom worden nieuwe patiënten en patiënten waarbij de
huisarts twijfelt over de diagnose uitgebreid onderzocht.

De huisarts is eindverantwoordelijk voor het uitgebreide onderzoek en uw
behandeling. De praktijkondersteuner (POH) helpt daarbij. Verder zijn de longverpleegkundige, de longarts, het laboratorium en de fysiotherapeut betrokken bij
de onderzoeken. Samen met u zorgen zij ervoor dat de oorzaken van uw longklachten duidelijk worden. Hierna kan dan gestart worden met de juiste behandeling
en/of medicijnen.

Wat houdt het in?
Tijdens het uitgebreide onderzoek worden de oorzaken van uw klachten onderzocht. Verder wordt uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. We willen graag
weten in hoeverre u zich beperkt voelt door uw klachten, wat u graag doet in het
dagelijkse leven én wat belangrijk is voor u. Zo kunnen we zorg organiseren die bij
u past.
Het uitgebreid onderzoek bestaat uit de volgende delen:
•

U wordt onderzocht door de huisarts

•

U vult een vragenlijst in over uw gezondheid

•

Eventueel vindt er een bloedonderzoek plaats

•

U doet een onderzoek met een stappenteller

•

Bij COPD doet u een 6 minuten wandeltest

•

U bespreekt de resultaten met de longverpleegkundige en praktijkondersteuner

•

U bespreekt de resultaten en het behandelplan met de longarts

•

U bespreekt het advies en het behandelplan van de longarts met de huisarts of
de praktijkondersteuner

“ Ik ben echt uitgebreid onderzocht.

Waar vinden de onderzoeken plaats?
Alle onderzoeken vinden plaats bij uw eigen huisarts, in het Eerstelijns Zorg
Centrum ZORROO en in het Amphia ziekenhuis aan de Pasteurlaan in Oosterhout.

Persoonsgerichte zorg
Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Zorggroep Regio Oosterhout &
Omstreken (Zorroo), een samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Zorroo
staat voor persoonsgerichte zorg binnen de regio. Het uitgebreid onderzoek naar
uw longklachten is een van deze initiatieven.

Meer weten?
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met uw
huisarts of praktijkondersteuner.

“ Ik kon gewoon dicht in de buurt

Daarna was duidelijk wat er aan de hand

onderzocht worden. Zelfs de longarts

was én wat we eraan konden doen. Er was

kwam naar het Eerstelijns Zorg Centrum
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ook veel tijd en aandacht voor mij. Dat was
fijn.

ZORROO. Dat vond ik heel prettig.
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