
LTWV-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs 2019 

De Innovatieprijs 2019 is uitgereikt voor het implementeren van de innovatie: Longfunctie op afstand 

middels smart peakflowmeter.  In het Universitair Medisch Centrum  Groningen  (UMCG) vinden ieder 

jaar plm. 35 longtransplantaties plaats. De patiënten worden na longtransplantatie zeer regelmatig 

poliklinisch gecontroleerd, van wekelijks tot uiteindelijk 3 maandelijks. Op dit moment zitten plm. 375 

patiënten in de follow up.  

Bekende complicaties na longtransplantatie zijn infectie en rejectie, acuut dan wel chronisch. Acute 

rejectie is een risicofactor voor het ontstaan van bronchiolitis obliterans, orgaan falen op de langere 

termijn. Een belangrijk alarmsignaal voor ontstaan van acute rejectie is een daling van de geblazen  1- 

seconde waarde (FEV1)  met 10%. De meting van FEV1 is sensitief (in 84% van de gevallen) voor 

ontstaan van acute rejectie. Controle van longfunctie is dus van groot en essentieel belang.  

In de huidige praktijk ontvangt de patiënt ten tijde van ontslag een eenvoudige peakflow meter. Met 

deze meter controleert de patiënt wekelijks de FEV1 en schrijft deze in een logboek. Post-tx wekelijks, 

later maandelijks. De FEV1 geblazen met de peakflowmeter is niet digitaal en het team krijgt ook geen 

andere gegevens dan de FEV1. Een smart peakflow meter (reeds gevalideerd bij obstructieve 

longziekten) meet naast de FEV1 eveneens de Forced Volume Capacity (FVC) en in,- en expiratiecurves 

zijn zichtbaar.  

Doel van het project is het meten van longfunctie middels een smart peakflow meter, met als 

subdoelen: 

- Komt de gemeten longfunctie met de smart meter overeen met de gemeten longfunctie op de 

longfunctieafdeling. 

- Is de smart meter makkelijk in gebruik en een mogelijke vervanger voor de huidige meter. 

- Weke belemmerende en bevorderende factoren doen zich in de praktijk voor die van invloed 

zijn in de dagelijkse praktijk. 

- Zou de smart peakflow op termijn een plaats in kunnen nemen in de reguliere zorg, 

bijvoorbeeld ter vervanging van een poliklinische afspraak.  

Met hulp van de longfunctieafdeling zijn 3 meetmethodes met gezonde proefpersonen eerst 

vergeleken. Er is geen significant verschil gemeten tussen de gemeten longfunctie bij de smart meter 

(figuur 1) en de meter van de longfunctieafdeling (Sentry).  



  

Vervolgens zijn er, na marktverkenning, een procesbeschrijving, een plan van eisen en een begroting 

opgesteld. Tevens is er een deelnameformulier ontwikkeld en een vragenlijst met betrekking tot 

gebruiksvriendelijkheid opgesteld.  Belemmerende en bevorderende factoren zijn eveneens be-

schreven.  

Een belangrijke belemmerende factor ten aanzien van implementatie is dat de smart peakflowmeter, 

vanwege de koppeling van digitale data en gebruik van persoonsgegevens, moet voldoen aan de 

criteria beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke privacy-

risico’s brengt de gegevensverwerking met zich mee. Om aan deze en aan ziekenhuis specifieke  criteria 

te voldoen is een privacy impact assessment (PIA) uitgevoerd. De leverancier van de smart-meter is 

gevraagd mee te denken over inlog management, bijvoorbeeld hoe wordt er gecontroleerd wie er 

allemaal kunnen inloggen, zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR). Ook was het 

noodzakelijk een verwerkersovereenkomst te sluiten tussen het UMCG en de firma.  

Deze hierboven beschreven processen hebben gemaakt dat van implementatie helaas op moment van 

presentatie in maart 2020 nog geen sprake is. Wel zijn er inmiddels 20 smartmeters aangeschaft en 

kunnen we bij groen licht starten. Ik hoop van harte dat er in 2021 een update volgt.  

Hartelijke groet, 

Joke Smit  

Verpleegkundig Specialist Longtransplantatie, afdeling Longziekten UMCG  

j.smit@umcg.nl  
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