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FAQ KOMPAS-ZORGVERLENER 

Veel gestelde vragen 

Wat houdt een controle spirometrie onderzoek via de oproepdienst in? 

Voor patiënten die via de oproepdienst KOMPAS een afspraak maken bij Star-shl wordt 

standaard een “Spirometrie controle” ingepland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen 

(inhalatie)medicatie en bevat geen reversibiliteitstest. Bij het onderzoek wordt standaard een 

anamnese, ACQ/CCQ/MRC afgenomen en de resultaten worden beoordeeld door een 

longarts/kaderhuisarts Astma/COPD. 

Welke andere longfunctie onderzoeken biedt Star-shl? 

Star-shl biedt de volgende longfunctie onderzoek: 

Diagnostische fase: 

• Spirometrie-Diagnostisch: 

Flow-volume curve, inclusief reversibiliteitstest. Inhalatiemedicatie voorafgaand 

aan het onderzoek staken 

• Histamine provocatie test 

Monitoring fase: 

• Spirometrie-Controle: 

Flow-volume curve, exclusief reversibiliteitstest. Inhalatiemedicatie continueren. 

• Spirometrie-Controle incl. bronchusdilatatie (BD): 

Flow-volume curve, inclusief reversibiliteitstest. Inhalatiemedicatie continueren. 

Als zorgverlener kiest u het onderzoek dat het beste past bij de situatie van uw patiënt. Deze 

onderzoeken zijn eenvoudig aan te vragen via ZorgDomein. 

Wat als ik een diagnostische spirometrie of een controle spirometrie met 

bronchusdilatatie wil aanvragen voor een patiënt die in de oproepdienst zit? 

Het aanvragen van een diagnostische spirometrie of controle spirometrie met 

bronchusdilatatie is niet mogelijk binnen KOMPAS, hiervoor kunt u een aparte aanvraag 

doen via ZorgDomein. Stel in dat geval zo nodig de eerst volgende oproep in KOMPAS uit. 

Waarom vraagt Star-shl nieuwe patiënten een kopie van de vorige spirometrie mee te 

brengen? 

 

Het verzoek om een vorige spirometrie uitslag mee te nemen zorgt er voor dat de 

beoordelend longarts een vergelijking kan maken met een vorig onderzoek als dat niet bij 

Star-shl is uitgevoerd. Dit om de interpretatie van de resultaten en het advies zo goed 

mogelijk te kunnen laten aansluiten. 
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Wordt het eigen risico van de patiënt belast? 

 

Indien u via een contractuele samenwerking tussen uw zorggroep en Star-shl gebruik maakt 

van de Astma/COPD oproepdienst wordt het onderzoek gedeclareerd bij de zorggroep. 

Daarmee valt het tarief voor dit longfunctieonderzoek buiten de het eigen risico van de 

patiënt. In de meeste gevallen wordt enkel een controle spirometrie op deze wijze vergoed. 

In overige gevallen wordt het onderzoek gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. 

 

Ik heb ondersteuning nodig bij aanpassingen in KOMPAS, waar kan ik terecht? 

 

U kunt telefonisch contact op nemen met  een medewerker van het klantcontactcentrum via 

T 088 020 95 88, keuze optie 3 (werkdagen van 08.00 - 17.30 uur) of mailen naar 

infokompas@star-shl.nl. 

 

 

Overige vragen 

 

Voor nadere informatie over KOMPAS kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. 
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