Patiënt

Overzicht inhalatiemedicatie COPD
SABA

SAMA

Combi

DA

IP

Salbutamol aerosol

Salbutamol Novolizer®

Ipratropium aerosol

Bewuste inhalatie

mogelijk

niet mogelijk

Soft Mist Inhaltor

Ipratropium Cyclohaler

Meestal normale inspiratoire flow

Vaak lagere inspiratoire flow

> (50 – 60) L/min

< (50 – 60) L/min

Coördinatie +

Coördinatie -

Coördinatie +

Coördinatie -

Alle poederinhalatoren

Alle poederinhalatoren

Alle dosisaërosolen
+ voorzetkamer

Dosisaërosolen +
voorzetkamer

Alle dosisaërosolen
+ voorzetkamer

Alle dosisaërosolen +
voorzetkamer

Softmist inhalator
(alleen COPD)

Softmist inhalator
(alleen COPD)

SABA/
SAMA

Spiriva Handihaler®

Seebri Breezhaler®

Eklira Genuair

Ademgestuurde
dosisaërosol

Ademgestuurde
dosisaërosol
Softmist inhalator
(alleen COPD)

Softmist inhalator
(alleen COPD)

DA

IP

Salbutamol aerosol

Ventolin Diskus ®

ICS

Beclomethason aerosol

ICS fijn

QVar aerosol®

LABA

Formoterol aerosol

ICS/

Combi

Foster Aerosol®

LABA

ICS/LABA

Formoterol Novolizer® Onbrez Breezhaler®

Combi

Duaklir Genuair®

Ultibro Breezhaler®

Dosisaërosol +
voorzetkamer
(+ gezichtsmasker)

Softmist inhalator
(alleen COPD)

Overzicht inhalatiemedicatie Astma
SABA

Formoterol aerosol

Een richtlijn voor de (initiële) keuze voor longmedicatie voor de patiënten met astma
of COPD in de 1e en 2e lijn. Optimaliseren van de astma en COPD behandeling.

Spiriva Respimat®

®

LABA

Formularium Astma & COPD

®

Berodual aerosol®

LAMA

Bewuste inhalatie

Striverdi Respimat®

Bricanyl Turbuhaler®

Symbicort Turbuhaler®

Spiolto Respimat®

LABA/
LAMA

ICS

Combi

Flixotide aerosol®

Foster Aerosol®

Alvesco aerosol®

Deze informatie vindt u ook in de App

Flixotide Diskus®

Symbicort aerosol®

Oxis Turbuhaler®

Foster NEXThaler®

Foster NEXThaler®

Symbicort Turbuhaler®

Astma

COPD

Onderbouwing

Aandachtspunten:
• Streef naar optimale astmacontrole (geen klachten overdag en ’s nachts, geen beperkingen, normale
spirometrie) met zo min mogelijk medicatie en bijwerkingen, afgestemd op persoonlijke behandeldoelen.
• Evalueer de TIP-aandachtspunten (Therapietrouw, Inhalatietechniek,vermijden van Prikkels), voordat
medicatie wordt verhoogd of uitgebreid.
• Probeer bij goede astmacontrole of als de persoonlijke behandeldoelen gedurende enige tijd (3 maanden)
zijn bereikt, de dosis te verminderen tot de laagste effectieve dosis.
• Kies de toedieningsvorm met behulp van bijgevoegd stroomdiagram..
• Streef naar uniformiteit in inhalator type .
• Voeg altijd een voorzetkamer toe aan een aerosol.
• Wijs patiënten op de instructiefilmpjes op www.inhalatorgebruik.nl

Aandachtspunten:
• Ga naar de volgende stap bij aanhoudende klachten en/of niet bereiken van de behandeldoelen.
• Evalueer de TIP-aandachtspunten (Therapietrouw, Inhalatietechniek,vermijden van Prikkels), voordat
medicatie wordt verhoogd of uitgebreid.
• Kies de toedieningsvorm met behulp van bijgevoegd stroomdiagram..
• Streef naar uniformiteit in inhalator type.
• Voeg altijd een voorzetkamer toe aan een aerosol.
• Wijs patiënten op de instructiefilmpjes op www.inhalatorgebruik.nl

Onderbouwing Formularia Astma COPD
De formularia bieden houvast bij de initiële keuze voor longmedicatie voor een aanzienlijk deel van de patiënten met Astma of
COPD. Echter geen enkel medicament en geen enkele toedieningsvorm worden met de inwerkingtreding van dit formularium
uitgesloten. Steeds zullen de professional en de patiënt moeten beoordelen of de genoemde keuze voldoet.
Uitgangspunten voor de keuzes zijn werkzaamheid, uniformiteit in toedieningsvorm, gebruiksgemak en kosten geweest. Dit
formularium wordt jaarlijks geevalueerd.

Stap 1: Kortwerkende luchtwegverwijder
(SABA) zo nodig

Stap 1: Kortwerkende luchtwegverwijder:
SABA of SAMA

Stap 3: Toevoegen inhalatiecorticosteroïd
(ICS) aan langwerkende luchtwegverwijder

•

Overweeg toevoegen ICS aan langwerkende
luchtwegverwijder gedurende minstens 1 jaar bij
patiënten met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen
jaar.
• Fluticason 500 mcg 2d, DA/ IP
• Beclometason /formoterol 100 /6 mcg 2d2 (max
400/24 mcg per dag) DA/IP
• Budesonide/formoterol 200-400/6-12 mcg 2d
DA

•
•

Salbutamol 100-200 mcg (max 800 mcg per dag)
DA (DosisAerosol)/IP (InhalatiePoeder)
Terbutaline 250-500 mcg (max 4000 mcg per
dag) IP

Stap 2a: Toevoegen onderhoudsbehandeling
met inhalatiecorticosteroïd (ICS)
Voeg een ICS toe bij persisterende klachten (>2 keer
per week)
• Budesonide 200 mcg 2d (max 1600 mcg per dag)
IP
• Beclomethason 50-250 mcg 2d (max 2000 mcg
per dag) DA
Verdubbel bij onvoldoende resultaat de dosis na 4-6
weken.

Stap 2b: ICS met fijne deeltjes of
leukotrieenreceptorantagonist (LTRA)
Indien verhoging dosering ICS geen verbetering of
bijwerkingen geeft
• Beclomethason 50-200 mcg 2d (max 800 mcg
per dag) DA
• Ciclesonide 160 mcg 1d (max 640 mcg,
gedurende 12 weken) DA
Of: LTRA
• Montelukast 10 mg 1d voor de nacht oraal

Stap 3: Toevoegen langwerkende
luchtwegverwijder (LABA) aan ICS
Een combinatiepreparaat geniet de voorkeur
Ga uit van het preparaat dat men in stap 2 gebruikt

•

Budesonide/formoterol 100-400/6-12 mcg 2d
(max 1600/48 mcg per dag) IP
• Beclometason/formoterol 100-200/6 mcg 2d
(max 800/48 mcg per dag) IP/DA
Indien “los” LABA
• Formoterol 6-12 mcg 2d (max 48 mcg per dag)
DA/IP

Stap 4: Doorverwijzen longarts
Indien de klachten na stap 3 niet onder controle zijn,
verwijs door naar de longarts
Niet ernstige exacerbatie
SABA, zo nodig tot aan de maximale dagdosis
• Salbutamol 100-200 mcg (max 800 mcg per dag)
• Terbutaline 500 mcg (max 4000 mcg per dag)
Indien wel ICS/ geen LABA in gebruik: overweeg een
viervoudige verhoging van de startdosis ICS
• Budesonide 200 mcg 2d (max 1600 mcg per dag)
• Beclomethason 50-250 mcg 2d (max 2000 mcg
per dag)
Indien combi ICS/LABA in gebruik: overweeg SMART:
‘zo nodig’ extra inhalaties combinatie ICS/LABA. Alleen
na adequate instructie en bij voldoende ziekte-inzicht,
gedurende maximaal 2 tot 3 dagen:
• Budesonide/formoterol 100-200/6, max. 6
inhalaties/keer en 8 inhalaties/dag; eventueel max.
12 inhalaties/dag
• Beclometason/formoterol in totaal max. 8
inhalaties/dag

Geraadpleegde literatuur
NHG-standaard Astma 2015, NHG-standaard COPD 2015, CBO richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD 2010
Longalliantie Nederland (LAN) rapport ‘Goed gebruik inhalatiemedicatie’ 2014, GINA-guidelines (2015), formularium astma en
COPD - PoZoB en DOH (30 september 2014), Prof.Dr. P.N.R. Dekhuijzen, Mednet allergie, astma en COPD behandeling anno
2013 bijlage p. 10. Naar: Dekhuijzen P.N.R. NTVG 1998; 142: 1369-1374
De voorkeur gaat, indien mogelijk, uit naar een inhalatiemiddel met een dosisteller of -indicator om het risico te verminderen
dat de patiënt een lege inhalator gebruikt. De voorkeur gaat bij een poederinhalator uit naar een multidose inhalator in verband
met gebruiksgemak.

•

Salbutamol 100-200 mcg gram (max 800 mcg
per dag), DA (DosisAerosol)/IP (InhalatiePoeder)
Ipratropium 20-40 mcg (max 160 mcg per dag),
DA/IP

Eventueel kan voor een combinatie SABA/SAMA
gekozen worden

Stap 2a: Overstap op onderhoudsbehandeling met langwerkende
luchtwegverwijder: LABA of LAMA
LABA
• Formoterol 6-12 mcg 1-2d (max 48 mcg per
dag), DA/IP
• Indacaterol 150-300 mcg 1d, IP
• Olodaterol 5 mcg 1d, SMI (Soft Mist Inhalator)
LAMA
• Tiotropium 18 mcg 1d, IP of 5 mcg 1d, SMI
• Aclidinium 322 mcg 2d, IP
• Glycopyrronium 44mcg 1d, IP

Stap 2b: Combinatie van een LABA en een
LAMA
•
•
•

Formoterol /Aclidinium 12 /340 mcg 2d, IP
Indacaterol /Glycopyrronium 110 /50 mcg, 1d IP
Olodaterol /Tiotropium 5 /5 mcg, 1d SMI

Staak de behandeling met ICS indien het aantal
exacerbaties na één jaar niet is verminderd of als
er gedurende langere periode (arbitrair 2 jaar) geen
exacerbaties meer zijn.
Rescuemedicatie
Overweeg bij iedere patiënt het toevoegen van
rescuemedicatie.
• Salbutamol 100-200 mcg (max 800 mcg per
dag) DA/PI
• Fenoterol/Ipratropium 20-40 /50-100 mcg ( max
160 /400 mcg per dag) DA

COPD
Onderbouwing Stap 2
Er zijn geen klinische redenen voor een voorkeur voor
LABA of LAMA. De keuze kan gemaakt worden op basis van
aanwezige comorbiditeit en symptomen (bij glaucoom en/
of risico op urineretentie voorkeur voor LABA; bij palpitaties/
tachycardie voorkeur voor LAMA).
Salmeterol hebben wij geen plaats in het formularium
gegeven, omdat het traag werkt, een plafond heeft en er geen
combinatie is met een LAMA.
Ondanks dat de NHG standaard de nieuwere middelen niet
opgenomen heeft, menen wij toch dat er inmiddels voldoende
ervaring is met deze middelen om ze op te nemen in ons
formularium. Dit geldt ook voor de combinaties LABA/LAMA.
Ook het voordeel van een 1 maal daagse toediening is
inmiddels aangetoond.
De soft mist inhalator kan een alternatief zijn voor patiënten
met een slechte coördinatie.
Onderbouwing Stap 3
De uitgangspunten voor de keuze van deze ICS is
voornamelijk gebruiksgemak en uniformiteit geweest.
Fluticason is het enige monopreparaat dat een registratie
heeft voor COPD.
Er zijn studies die aantonen dat het gebruik van
inhalatiecorticosteroïden de kans op een pneumonie kan
verhogen. Er zijn echter ook studies die dit tegenspreken.
Vanwege dit vermeende risico moeten ook patiënten die
gedurende twee jaar vrij zijn van exacerbaties, de behandeling
proberen te staken. (cave patiënten met mengvormen!)
Vanwege de beperkte indicatie van ICS bij COPD, raadt de
NHG standaard combinatiepreparaten met ICS en beta2sympathicomimetica niet aan. Wij zijn echter van mening dat
bij gebruik van de combinatie gedurende minimaal een jaar,
een combinatie inhalator de therapietrouw kan bevorderen.
Astma
Stap 1
Terbutaline zal in de praktijk weinig voorgeschreven worden.
Het kan echter een alternatief zijn bij bijwerkingen van
salbutamol.

Stap 2
Budesonide en beclomethason zijn qua kosten gelijkwaardig.
Beclomethason als droog poeder is alleen in losse capsules
verkrijgbaar en daarom geen onderdeel van het formularium.
Voorkeur voor LTRA of ICS fijne deeltjes is afhankelijk van
patiënt kenmerken. In de GINA-guidelines (2015) worden
beide middelen als gelijkwaardig aangeduid.
Dit is een individuele keuze van de voorschrijver.
Beclomethason als fijne deeltjes inhalator is duurder dan
gewone beclomethason en is daarom niet eerste keus, maar
wordt pas ingezet indien verhoging ICS geen verbetering of
bijwerkingen geeft.
Voor beclomethason als fijne deeltjes gelden lagere
doseringen dan voor de gewone beclomethason. Het
advies is het ICS dat men gebruikte om te rekenen naar
beclomethason fijne deeltjes en dan net iets hoger te gaan
zitten, omdat het een volgende stap is.
Monotherapie met een LTRA is minder werkzaam dan
monotherapie met ICS, Dit geldt ook voor toevoeging van een
LTRA aan ICS in vergelijking met toevoeging van een LABA
aan ICS.
Ciclesonide is duur, maar heeft door de 1 maal daagse
toediening en omdat het minder bijwerkingen geeft (prodrug)
toch een plaats gekregen in het formularium.
Stap 3
De keuze voor de middelen in stap 3 is voornamelijk gekozen
op basis van uniformiteit en gebruiksgemak. Tevens is
rekening gehouden met opbouw en afbouw van medicatie,
zodat continuïteit van type inhalator geborgd blijft.
Met de NEXT-haler is afbouw naar beclomethason als poeder
volgens het formularium niet mogelijk.
Toch vinden wij dat vanwege het gebruiksgemak de NEXThaler thuis hoort in dit formularium.
Exacerbatiemanagement
Indien “SMART” ingezet wordt, zal dit gedaan moeten worden
zoals registratie door de fabrikant. Dit verschilt per product.
Het is belangrijk de patiënt er op te wijzen dat, indien na
2 tot 3 dagen de klachten niet verminderen, er een arts
geraadpleegd moet worden.

