
Wijziging vergoeding fysiotherapie bij COPD 2021  
 
Vanaf 2021 wordt de vergoeding bij COPD in de categorie B verruimd. Patiënten in 
categorie B worden verdeeld in B1 en B2.  
Hieronder is het stroomdiagram te zien wat fysiotherapeuten gebruiken bij de indeling 
van COPD-patiënten.  

 
B1: 
De COPD is relatief stabiel met 
maximaal 1 longaanval zonder 
ziekenhuisopname in het 
voorafgaande jaar, die een milde of 
matige ziektelast ervaren of 
voldoende fysieke capaciteit hebben. 

B2: 
In deze categorie ervaart de patiënt een hoge 
ziektelast én een beperkte fysieke capaciteit, 
maar is de COPD relatief stabiel met weinig 
tot geen longaanvallen.  

 
De indeling voor categorie A, C en D blijven onveranderd.  
 
Verwijzing 
Voor een goede indeling ontvangen wij graag onderstaande gegevens per verwijzing: 

- COPD GOLD score (I, II, III of IV) + Luchtstroombeperking (Fev1); 
- Symptoomlast categorie A,B,C of D  (score op de CCQ of CAT); 
- Aantal doorgemaakte longaanvallen en/of ziekenhuisopnamen in de afgelopen 12 maanden; 
- Vraagstelling/reden van verwijzing; 
- Relevante comorbiditeit; 
- Actueel medicatieoverzicht; 
- Bij gebruik van medische zuurstof bevat de verwijzing ook informatie over de dosering 

(continu of inspanningsafhankelijk plus de instellingen van de stroomsnelheid in l/min). 
 
  



Nieuwe richtlijn KNGF COPD 
Eind 2020 is er vanuit de genootschap fysiotherapie een nieuwe richtlijn geschreven voor de 
behandeling van COPD. Vanaf half 2021, wordt van alle fysiotherapeuten verwacht dat ze zorg bieden 
volgens deze richtlijn. Hier is een bijscholing voor gemaakt, alle leden van het netwerk worden 
verplicht deze te volgen.  
De behandelperiode zal een korter en intensiever traject zijn. Waarna de patiënt gecoacht kan worden 
gedurende enige tijd met als doel dat de patiënt zelf een gezonde leefstijl aanleert en volhoudt. Op 
het moment dat een patiënt opnieuw een exacerbatie of ziekenhuisopname doormaakt kan deze 
opnieuw verwezen worden voor een korte/intensieve revalidatie in de 1e lijn.  
 

Mochten er vragen zijn, horen we dit graag per mail: copdnetwerkftmh@gmail.com 
 

Voor verdere informatie en actuele ledenlijst: www.copdnetwerkmiddenholland.nl  
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