
Zorgpad inhalatie

Vragen of een nieuwe kaartenset nodig? 
Neem contact op met info@huisartseneemland.nl 



STAPPENPLAN ZORGPAD ASTMA/COPD EEMLAND
Samenwerkingsafspraken FTO-groep   WOUDENBERG

1. Apotheek 

2. Huisarts

3. Huisarts/longarts

4. Huisarts/longarts/apotheek

5. Apotheek

6. Huisarts

7. Huisarts

8. De huisarts kiest voor de stof en het device

VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ STAPPEN ZORGPAD

Jaarlijks monitoren van bestaande patiënten 
met inhalatiemedicatie

Opnemen van nieuwe patiënten in het zorgpad

Diagnosecheck bij nieuwe en bestaande patiënt  

Diagnose uitleg (nieuwe patiënt)

Patiënten uitnodigen voor inhalatie instructie 
of inhalatiecheck

Plannen 8 wekencontrole

Patiënt opnemen in de jaarcyclus 

Keuze en verstrekking inhalatie medicatie

Kaart 3: Monitoring door apotheek

Kaart 4: Diagnose

Kaart 4: Diagnose

Kaart 5: Diagnose uitleggen

Kaart 6: Inhalatie instructie Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 7: Longformularium Eemland

BIJBEHORENDE KAART 
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1
Indien men afwijkt van het longformularium 

is er onderling contact tussen apotheek en 

huisarts. Communicatie verloopt via telefoon 

en wordt per praktijk onderling afgestemd.

Met dit stappenplan wordt het zorgpad voor astma/COPD patiënten in stappen uitgelegd 
en worden patiënten waarvan de huisarts  hoofdbehandelaar is, opgenomen in een 
jaarcyclus. Voor elke stap is een genummerde kaart ontwikkeld. De verantwoordelijkheden 
zijn per stap vastgelegd. De afspraken hieromtrent zijn besproken binnen de FTO groep.

NB met apotheek wordt bedoeld de apotheek met medewerkers, met huisarts wordt bedoeld de huisarts 

met medewerkers. 



STAPPENPLAN ZORGPAD ASTMA/COPD EEMLAND
Samenwerkingsafspraken FTO-groep   HOOGLAND

1. Apotheek 

2. Huisarts

3. Huisarts/longarts

4. Huisarts/longarts/apotheek

5. Apotheek

6. Huisarts

7. Huisarts

8. De huisarts kiest voor de stof en het device

VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ 

Jaarlijks monitoren van bestaande patiënten 
met inhalatiemedicatie

Opnemen van nieuwe patiënten in het zorgpad

Diagnosecheck bij nieuwe en bestaande patiënt  

Diagnose uitleg (nieuwe patiënt)

Patiënten uitnodigen voor inhalatie instructie 
of inhalatiecheck

Plannen 8 wekencontrole

Patiënt opnemen in de jaarcyclus 

Keuze en verstrekking inhalatie medicatie

Kaart 3: Monitoring door apotheek

Kaart 4: Diagnose

Kaart 4: Diagnose

Kaart 5: Diagnose uitleggen

Kaart 6: Inhalatie instructie Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 7: Longformularium Eemland

BIJBEHORENDE KAART 

1

2
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4
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6

7

8

1
Indien men afwijkt van het longformularium 

is er onderling contact tussen apotheek 

en huisarts. Communicatie verloopt via 

Promedico.

Met dit stappenplan wordt het zorgpad voor astma/COPD patiënten in stappen uitgelegd 
en worden patiënten waarvan de huisarts  hoofdbehandelaar is, opgenomen in een 
jaarcyclus. Voor elke stap is een genummerde kaart ontwikkeld. De verantwoordelijkheden 
zijn per stap vastgelegd. De afspraken hieromtrent zijn besproken binnen de FTO groep.

NB met apotheek wordt bedoeld de apotheek met medewerkers, met huisarts wordt bedoeld de huisarts 

met medewerkers. 

STAPPEN ZORGPAD



STAPPENPLAN ZORGPAD ASTMA/COPD EEMLAND
Samenwerkingsafspraken FTO-groep   HOEVELAKEN

1. Apotheek 

2. Huisarts

3. Huisarts/longarts

4. Huisarts/longarts/apotheek

5. Apotheek

6. Huisarts

7. Huisarts

8. De huisarts kiest voor de stof en het device

VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ 

Jaarlijks monitoren van bestaande patiënten 
met inhalatiemedicatie

Opnemen van nieuwe patiënten in het zorgpad

Diagnosecheck bij nieuwe en bestaande patiënt  

Diagnose uitleg (nieuwe patiënt)

Patiënten uitnodigen voor inhalatie instructie 
of inhalatiecheck

Plannen 8 wekencontrole

Patiënt opnemen in de jaarcyclus 

Keuze en verstrekking inhalatie medicatie

Kaart 3: Monitoring door apotheek

Kaart 4: Diagnose

Kaart 4: Diagnose

Kaart 5: Diagnose uitleggen

Kaart 6: Inhalatie instructie Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 7: Longformularium Eemland

BIJBEHORENDE KAART 

1

2
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4
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6

7

8

1
Indien men afwijkt van het longformularium 

is er onderling contact tussen apotheek en 

huisarts. Communicatie verloopt via zorgmail 

en recepten via Edifact.

Met dit stappenplan wordt het zorgpad voor astma/COPD patiënten in stappen uitgelegd 
en worden patiënten waarvan de huisarts  hoofdbehandelaar is, opgenomen in een 
jaarcyclus. Voor elke stap is een genummerde kaart ontwikkeld. De verantwoordelijkheden 
zijn per stap vastgelegd. De afspraken hieromtrent zijn besproken binnen de FTO groep.

NB met apotheek wordt bedoeld de apotheek met medewerkers, met huisarts wordt bedoeld de huisarts 

met medewerkers. 

STAPPEN ZORGPAD



STAPPENPLAN ZORGPAD ASTMA/COPD EEMLAND
Samenwerkingsafspraken FTO-groep   VOORTHUIZEN

1. Apotheek 

2. Huisarts

3. Huisarts/longarts

4. Huisarts/longarts/apotheek

5. Apotheek

6. Huisarts

7. Huisarts

8. De huisarts kiest voor de stof en het device

VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ 

Jaarlijks monitoren van bestaande patiënten 
met inhalatiemedicatie

Opnemen van nieuwe patiënten in het zorgpad

Diagnosecheck bij nieuwe en bestaande patiënt  

Diagnose uitleg (nieuwe patiënt)

Patiënten uitnodigen voor inhalatie instructie 
of inhalatiecheck

Plannen 8 wekencontrole

Patiënt opnemen in de jaarcyclus 

Keuze en verstrekking inhalatie medicatie

Kaart 3: Monitoring door apotheek

Kaart 4: Diagnose

Kaart 4: Diagnose

Kaart 5: Diagnose uitleggen

Kaart 6: Inhalatie instructie Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 7: Longformularium Eemland

BIJBEHORENDE KAART 

1

2
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1
Indien men afwijkt van het longformularium 

is er onderling contact tussen apotheek 

en huisarts. Communicatie verloopt via 

zorgmail.

Met dit stappenplan wordt het zorgpad voor astma/COPD patiënten in stappen uitgelegd 
en worden patiënten waarvan de huisarts  hoofdbehandelaar is, opgenomen in een 
jaarcyclus. Voor elke stap is een genummerde kaart ontwikkeld. De verantwoordelijkheden 
zijn per stap vastgelegd. De afspraken hieromtrent zijn besproken binnen de FTO groep. 

NB met apotheek wordt bedoeld de apotheek met medewerkers, met huisarts wordt bedoeld de huisarts 

met medewerkers. 

STAPPEN ZORGPAD



STAPPENPLAN ZORGPAD ASTMA/COPD EEMLAND
Samenwerkingsafspraken FTO-groep   SOESTERKWARTIER/SCHOTHORST/DE KOPPEL

1. Apotheek 

2. Huisarts

3. Huisarts/longarts

4. Huisarts/longarts/apotheek

5. Apotheek

6. Huisarts

7. Huisarts

8. De huisarts kiest voor de stof en het device

VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ 

Jaarlijks monitoren van bestaande patiënten 
met inhalatiemedicatie

Opnemen van nieuwe patiënten in het zorgpad

Diagnosecheck bij nieuwe en bestaande patiënt  

Diagnose uitleg (nieuwe patiënt)

Patiënten uitnodigen voor inhalatie instructie 
of inhalatiecheck

Plannen 8 wekencontrole

Patiënt opnemen in de jaarcyclus 

Keuze en verstrekking inhalatie medicatie

Kaart 3: Monitoring door apotheek

Kaart 4: Diagnose

Kaart 4: Diagnose

Kaart 5: Diagnose uitleggen

Kaart 6: Inhalatie instructie Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 2: Jaarcyclus zorgpad astma/COPD Eemland

Kaart 7: Longformularium Eemland

BIJBEHORENDE KAART 

1

2
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4

5
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8

1
Indien men afwijkt van het longformularium 

is er onderling contact tussen apotheek en 

huisarts. Communicatie verloopt telefonisch.

Met dit stappenplan wordt het zorgpad voor astma/COPD patiënten in stappen uitgelegd 
en worden patiënten waarvan de huisarts  hoofdbehandelaar is, opgenomen in een 
jaarcyclus. Voor elke stap is een genummerde kaart ontwikkeld. De verantwoordelijkheden 
zijn per stap vastgelegd. De afspraken hieromtrent zijn besproken binnen de FTO groep.

NB met apotheek wordt bedoeld de apotheek met medewerkers, met huisarts wordt bedoeld de huisarts 

met medewerkers. 

STAPPEN ZORGPAD



Jaarcyclus zorgpad astma/ACOS patiënten 
Eemland

- Herhaal inhalatie instructie en -check  

- Doorloop vragenlijst ACQ6 

- Check bijwerkingen (ICQ vragenlijst) 

- Meet lengte, gewicht (evt. RR) 

- Evt. doornemen ziektelastmeter 

- Bespreek onderwerpen bewegen, roken, 

 allergie, hyperreactiviteit 

-  Spirometrie, zo nodig 

- Check kennis diagnose (kaart 5)

- Evalueer het longaanvalplan

- Medicamenteus beleid en inhalator evt. 

 aanpassen i.o.m. hoofdbehandelaar (kaart 7) 

- Bespreek voortgang met hoofdbehandelaar

- Verwijs indien nodig naar fysio, diëtist, logopedist 

 of ergotherapeut 

- Plan patiënt door voor (jaar)controle 

6 MAANDEN/JAARCONTROLE DOOR 
POH/LONGVERPLEEGKUNDIGE 

- Geef instructie volgens kaart 6 

 ‘Inhalatie instructie Eemland ‘

- Check bij twijfel over de inhalatiekracht de incheck dial.

- Kies een passende inhalator en pas deze eventueel aan.

Bij vervolg inhalatie instructie 

- Bekijk hoe therapietrouw of -ontrouw de patiënt 

 is en onderzoek wat hiervan de oorzaak is. 

- Controleer of device en voorzetkamer schoon zijn, 

 check het gebruik van de dosisteller en vervang 

 de voorzetkamer jaarlijks .

Controleer bij patiënt of de 8 weken- of jaarcontrole 

gepland staat.

- Geef instructie volgens kaart 6 

 ‘Inhalatie instructie Eemland ‘.

- Check bij twijfel over de inhalatiekracht de incheck dial.

- Kies een passende inhalator en pas deze eventueel aan.

Bij vervolg inhalatie instructie 

- Bekijk hoe therapietrouw of -ontrouw de patiënt 

 is en onderzoek wat hiervan de oorzaak is.

- Controleer of device en voorzetkamer schoon zijn, 

 check het gebruik van de dosisteller en vervang 

 de voorzetkamer jaarlijks .

Controleer bij patiënt of de 8 weken- of jaarcontrole 

gepland staat.

8 WEKEN CONTROLE DOOR POH OF 
LONGVERPLEEGKUNDIGE 

2A

Bij de eerste uitgifte: bij bijzonderheden 

deze op het recept aangeven, zoals bijv. 

bewust aerosol of SMART gebruik.

Na het stellen of verifiëren van de diagnose, dient de patiënt een eenduidige uitleg  
over de diagnose en het bijbehorende medicatieplan te ontvangen. Er wordt een recept 
uitgeschreven met in de opmerking een vermelding van de diagnose; astma of ACOS.  
De patiënt wordt vervolgens opgenomen in een jaarcyclus. Dit geldt voor zowel een  
nieuwe als een bestaande astmapatiënt.  Zorg dat deze patiënt in het HIS is gekoppeld  
aan ICPC R96 of R96.02
Tijdens deze cyclus komen alle stappen van het zorgpad aan bod. In het stappenplan staan de 

werkafspraken over de taakverdeling tussen de apotheker en de huisartsenpraktijk. Voor patiënten  

met de longarts als hoofdbehandelaar, worden de controles binnen de 2e lijn uitgevoerd. 

INHALATIE INSTRUCTIE EN -CHECK 
BIJ GEBRUIK INHALATIEMEDICATIE

BEKIJK PDF-BESTAND GA NAAR DE WEBSITE

https://inhalatorgebruik.nl/contents/uploads/zorgverleners-pagina/3_7.7_1verkorte-ic-q-vragenlijst.pdf
https://huisartseneemland.nl/zorgverleners/copd/#toggle-id-4


Jaarcyclus zorgpad COPD-patiënten Eemland

 - Herhaal inhalatie instructie en -check 

 - Doorloop vragenlijst CCQ en MRC 

 - Check bijwerkingen (ICQ vragenlijst) 

  - Meet lengte, gewicht (evt RR) 

 - Evt. doornemen ziektelastmeter 

 - Bespreek onderwerpen bewegen, roken, 

 exacerbaties, hyperreactiviteit 

 - Spirometrie, zo nodig 

 - Check kennis diagnose (kaart 5)

 - Evalueer het longaanvalplan

 - Medicamenteus beleid en inhalator evt. aanpassen 

 i.o.m. hoofdbehandelaar (kaart 7) 

 - Bespreek voortgang met hoofdbehandelaar

 - Verwijs indien nodig naar fysio, diëtist, logopedist 

 of ergotherapeut 

 - Plan patiënt door voor (jaar)controle 

6 MAANDEN/JAARCONTROLE DOOR 
POH/LONGVERPLEEGKUNDIGE 

- Geef instructie volgens kaart 6 

 ‘Inhalatie instructie Eemland ‘

- Check bij twijfel over de inhalatiekracht de incheck dial.

- Kies een passende inhalator en pas deze eventueel aan.

Bij vervolg inhalatie instructie 

- Bekijk hoe therapietrouw of -ontrouw de patiënt 

 is en onderzoek waar dit door wordt veroorzaakt .

- Controleer of device en voorzetkamer schoon zijn, 

 check het gebruik van de dosisteller en vervang 

 de voorzetkamer jaarlijks .

Controleer bij patiënt of de 8 weken- of jaarcontrole 

gepland staat.

- Volg stappen inhalatie instructie en -check  
- Check bijwerkingen (ICQ vragenlijst)
- Doorloop vragenlijsten CCQ en MRC 
- Spirometrie zo nodig
- Kennis diagnose (kaart 5) 
- Stel indien nodig een longaanvalplan op
- Medicamenteus beleid, evt. aanpassen in 
 overleg met hoofdbehandelaar 
- Plan extra inhalatie instructie na 6 maanden 
 (indien nodig) 
- Verwijs indien nodig naar fysio, diëtist, logopedist 
 of ergotherapeut 
- Bespreek voortgang met hoofdbehandelaar 
- Plan de jaarcontrole 

8 WEKEN CONTROLE DOOR POH OF 
LONGVERPLEEGKUNDIGE 

2B

Bij de eerste uitgifte: Bij bijzonderheden 

deze op het recept aangeven, zoals bijv. 

bewust aerosol of SMART gebruik.

Na het stellen of verifiëren van de diagnose, dient de patiënt een eenduidige uitleg 
over de diagnose en het bijbehorende medicatieplan te ontvangen. Er wordt een recept 
uitgeschreven met in de opmerking een vermelding van de diagnose COPD. De patiënt 
wordt vervolgens opgenomen in een jaarcyclus. Dit geldt voor zowel een nieuwe als een 
bestaande COPD-patiënt.  Zorg dat deze patiënt in het HIS is gekoppeld aan ICPC R95.

Tijdens deze cyclus komen alle stappen van het zorgpad aan bod. In het stappenplan staan de 

werkafspraken over de taakverdeling tussen de apotheker en de huisartsenpraktijk. Voor patiënten  

met de longarts als hoofdbehandelaar, worden de controles binnen de 2e lijn uitgevoerd. 

INHALATIE INSTRUCTIE EN -CHECK 
BIJ GEBRUIK INHALATIEMEDICATIE

BEKIJK PDF-BESTAND

BEKIJK PDF-BESTAND

BEKIJK PDF-BESTAND

https://inhalatorgebruik.nl/contents/uploads/zorgverleners-pagina/3_7.7_1verkorte-ic-q-vragenlijst.pdf
https://huisartseneemland.nl/wp-content/uploads/2017/11/CCQ.pdf
https://huisartseneemland.nl/wp-content/uploads/2017/11/MRC.pdf


Monitoring door apotheek 

Aansluitend bij de adviezen van de NHG-richtlijn 

en het regionale longformularium gaat de 

apotheek bij bestaande inhalatorgebruikers 

monitoren op de volgende interventie 

aanleidingen: 

1. Het voorschrijven van niet uniforme inhalatoren.  

 Patiënt gebruikt 2-3 verschillende inhalatoren 

2. SABA overgebruik bij astma (>2x per week) 

3. Mogelijk ondoelmatig gebruik van inhalatie 

 steroïden bij COPD (COPD met ICS zonder 

 exacerbaties .

1. De diagnose moet bekend en juist zijn. Daarom dient de diagnose 

 door de voorschrijver op het recept te worden vermeld. Een SABA 

 gebruik van vaker dan 2x per week bij COPD is geen probleem. 

 Bij astma is een ICS de hoeksteen van de behandeling terwijl bij 

 COPD vaak ten onrechte wordt gestart met een inhalatie steroïd. 

 Is er geen diagnose bekend of is er twijfel over de juistheid van 

 de diagnose, bekijk dan kaart 4 ‘Diagnose’.

2. De apotheker overlegt patiënten met de voorschrijver indien er 

 sprake is van niet uniforme inhalatoren, overmatig SABA gebruik 

 en ICS bij COPD-patiënten zonder exacerbaties.

3. Bij deze patiënten wordt de juistheid van de diagnose en medicatie- 

 beleid gecheckt. Vervolgens worden de patiënten opgenomen in de 

 jaarcyclus van het zorgpad astma/COPD (kaart 2a en 2b). 

WELKE STAPPEN ZIJN VAN BELANG?

3
Apothekers beschikken over afleverdata van medicatie. Met behulp van deze data kan 
gemonitord worden of het geneesmiddelengebruik doelmatig is, of patiënten behandeld 
worden volgens de laatst geldende richtlijnen en of uniforme inhalatoren voorgeschreven 
worden volgens het regionaal geldende formularium. Sommige patiënten halen 
behandeldoelstellingen niet. Vaak is dit onvoldoende in kaart bij de behandelend arts. 
Het doel achter de jaarlijkse signalering is het verder optimaliseren van het gebruik van 
inhalatiemedicatie bij de bestaande gebruikers van luchtwegmedicatie.

WAT GAAT DE APOTHEKER 
MONITOREN? 

Bestaande gebruikers van inhalatiemedicatie worden 
geïncludeerd in het zorgpad astma/COPD Eemland 



Diagnose4
De diagnose vindt voorafgaand aan inclusie plaats. Binnen dit zorgpad  
wordt bij ‘nieuwe’ patiënten de diagnose gesteld volgens de NHG-standaard.  
Bij bekende patiënten met een diagnose astma, ACOS en COPD wordt de 
diagnose gecheckt. Doorloop daarvoor onderstaande stappen. 

Het stellen een diagnose is voorbehouden aan 

de huisarts en/of longarts. 

Het verifiëren van kan ook door een POH-S 

of longverpleegkundige gedaan worden in 

overleg met de hoofdbehandelaar.

WIE ZIJN HIERBIJ BETROKKEN?

- Stel een diagnose op basis van de adviezen van 

 de NHG-richtlijnen astma en COPD 

- Anamnese past bij astma/COPD 

- Uitvoeren van aanvullend onderzoek 

Spirometrie:  

Diagnose COPD is rond bij: persisterende obstructie 

Z-score <-1,64 (post) .

Diagnose astma is rond bij: herhaald aangetoonde 

reversibiliteit/variabiliteit Fev1 ≥ 12% toename en 

≥ 200ml toename .

Wanneer ondanks herhaalde spirometrie er nog steeds  

twijfels bestaan over de diagnose, wordt de patiënt zo  

nodig doorverwezen voor een histamine provocatietest.  

De doorverwijzing naar de longarts wordt gedaan via Zorg-

Domein met de vraagstelling naar uitvoering diagnostiek.

Verifieer de diagnose bij niet eerder bevestigde diagnose 

of bij twijfel aan de juistheid van de diagnose. Check 

deze aan de hand van de NHG-richtlijnen:

1. Doe dossieronderzoek door middel van het 

 checken van uitgevoerde onderzoeken, eerdere 

 brieven van de longarts en medicatiegebruik .

2. Check of de anamnese past bij astma/COPD 

 

3. Controleer de uitkomst spirometrie en eventuele

 aanvullende onderzoeksuitkomsten .

4. Koppel patiënt aan ICPC R95 of R96 / R96.02

5. Bij twijfel: verwijs de patiënt door naar de 2e lijn 

 voor een diagnosecheck.

VERIFIËREN VAN DE DIAGNOSESTELLEN VAN DE DIAGNOSE

Klopt de diagnose volgens de NHG-standaard 
astma of COPD en past deze bij de anamnese?



Folders en link   
Hoesten, moe, benauwd.  
Alles over COPD. 
Piepen, hoesten, benauwd.  
Alles over astma.

Diagnose uitleggen5
Voor patiënten is het van belang om hun ziektebeeld goed te begrijpen. Waar komen klachten 
vandaan, wanneer treden ze op, hoe pas je medicatie toe, wat is het belang van goede leefstijl en 
hoe wordt de longaandoening gemonitord? Om deze reden is het van belang in gesprek te gaan 
over wat de patiënt weet van astma/COPD en dit gesprek jaarlijks te herhalen. Plan extra gesprekken 
bij laaggeletterden/taalbarrière of wanneer iemand therapieontrouw  is.

De patiënt ontvangt de diagnose van de 

longarts of huisarts. De uitgebreide educatie 

wordt gedaan door de longverpleegkundige of 

de POH-S .

Verschillende zorgverleners hebben na de 

diagnose een rol binnen het proces van de 

uitleg van de diagnose. Wanneer je merkt dat 

er nog kennis ontbreekt of voor de patiënt 

onduidelijkheden zijn, vul dit aan met behulp 

van beschreven materiaal of betrek je de 

longverpleegkundige of de POH-S.  

WIE ZIJN HIERBIJ BETROKKEN?

- Licht de patiënt voor door middel van het samen 

 bekijken van een filmpje en deze na afloop toe te 

 sturen per mail.

- Geef een van de folders mee of mail een link van 

 de betreffende folder, zodat de patiënt dit thuis 

 rustig kan nalezen en thuis kan delen.

- Maak bij  een vermoeden van laaggeletterdheid 

 of een taalbarrière gebruik van de materialen van 

 Pharos en de link van het longfonds m.b.t. folders 

 in andere talen.

Filmpjes 

astma/COPD 

VERIFIËREN VAN DE DIAGNOSEUITLEG (NIEUWE) DIAGNOSE 

Kennischeck diagnose en uitleg aan astma/COPD patiënten

Wat gebeurt er 

in je longen: 

Laaggeletterden: Pharos  

‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’ 

Pharos 

FOLDER COPD

FOLDER ASTMA

PDF-BESTAND

BEKIJK FILMPJE (TURKS)

BEKIJK FILMPJE (ARABISCH)

BEKIJK COPD FILMPJE

BEKIJK ASTMA FILMPJE

https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/wat-is-astma
https://bestellen.longfonds.nl/product/alles-over-copd-hoesten-moe-benauwd/
https://bestellen.longfonds.nl/product/piepen-hoesten-benauwd-alles-over-astma/
https://www.pharos.nl/kennisbank/ik-heb-copd-wat-kan-ik-doen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmD-Rh6mSvlywmPadcgflTUQYsNyLDqZ7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmD-Rh6mSvlw-EQAdcIOqN40zfCS7bAf2
https://www.longfonds.nl/longziekten/copd/wat-is-copd


Inhalatie-instructie Eemland6
Voor een optimaal effect van inhalatiemedicijnen is het van belang om meerdere 
keren inhalatie-instructie te geven. In de huidige praktijk zien we bij drie van de vier 
patiënten fouten bij het inhaleren van de medicijnen. Deze inhalatiefouten kunnen 
leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, longaanvallen en ziekenhuisopnames. 
Belangrijk is dat de voorschrijver aan de patiënt vertelt dat (herhaling van) de inhalatie 
instructie essentieel is voor de behandeling. 

 De patiënt ontvangt inhalatie instructies van 

daarvoor getrainde zorgverleners. De patiënt 

ontvangt na de instructie een protocol van 

inhalatorgebruik.nl .

Het vraagt ook motivatie vanuit de patient 

zelf. De patiënt zal een aantal keren thuis de 

instructies moeten bestuderen met behulp 

van de filmpjes op inhalatorgebruik.nl of de 

papieren uitleg. 

WIE ZIJN HIERBIJ BETROKKEN?

De instructie wordt verzorgd via de zogenaamde IRW 

methode (Inhaler Research Workgroup). Train deze d.m.v.  

een IMIS training (Inhalatie Medicatie Instructie School).

Indien er nog een keuze moet worden gemaakt voor een 

device kan een check worden uitgevoerd met behulp van de 

incheck dial met eenwegklep. Hierdoor kan worden gemeten 

of de inhalatiekracht van de patiënt past bij de inhalator.

Stappen: 

1. De zorgverlener doet het zelf voor ;

2. De zorgverlener legt alle afzonderlijke stappen uit; 

3. De patiënt benoemt alle stappen terwijl de 

 zorgverlener deze uitvoert ;

4. De patiënt doet nu alle stappen zelf voor ;

5. De patiënt ontvangt feedback op de uitvoering door de 

 zorgverlener. Werk met een compliment en advies;

6. Benoem belang schoonmaken voorzetkamer en device;

7. Geef de instructie van de inhalator mee op papier 

 of verwijs naar inhalatorgebruik.nl.

Bij de vervolginstructie heeft de zorgvrager intussen ervaring 

opgedaan met de inhalator. 

Stappen: 

1. De zorgvrager doet het eerst voor ;

2. De zorgverlener observeert en complimenteert op punten 

 die goed gaan;

3. De zorgverlener doet nu alle stappen voor en geeft de opdracht 

 “zoek de verschillen” ;

4. De zorgverlener legt uit waarom de handeling die niet juist werd 

 uitgevoerd, belangrijk is voor het juist gebruik van de inhalator;

5. Bij de tweede uitgifte wordt naast de inhalatietechniek indien 

 nodig een check uitgevoerd met behulp van de incheck dial met 

 eenwegklep. Hierdoor kan worden gemeten of de inhalatiekracht 

 van de patiënt past bij de inhalator die is voorgeschreven;

6. Benoem belang schoonmaken voorzetkamer en device;

7. Geef de instructie van de inhalator mee op papier of verwijs 

 naar inhalatorgebruik.nl.

INSTRUEREN VERVOLGINSTRUCTIEINSTRUEREN BIJ 1E INSTRUCTIE 

De huisarts/POH geeft aan bij patiënt dat de apotheek 

(ook) instructie geeft. De apotheek en huisarts/POH 

geven instructie dat patiënt inhalator(en) meeneemt 

naar volgende controles.



Longformularium Eemland A

SABA

SAMA

LABA

LAMA

LAMA/
LABA

ICS

ICS/
LALBA

ICS/LABA/
LAMA

Formularium COPD

De huisarts schrijft voor volgens Formularium, indien er een afwijkend device geleverd moet worden 
i.v.m. preferentiebeleid, wordt er overlegd met de apotheek.

STAP 1:
SABA of SAMA en combineer zo nodig

STAP 2:
LABA of LAMA

STAP 3:
Combinatie LABA/LAMA (of LABA/ICS 

bij persisterende exacerbaties)

STAP 4:
LABA/LAMA/ICS  

(alleen na overleg 2e lijn)

ICS uitsluitend bij 

persisterende exacerbaties 

of astma component

Droog Poeder Inhalator (DPI)
Eerste keus (i.v.m. teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie 

mogelijk is en wanneer de Patënt over voldoende inhallatiekracht 
beschikt (controleer even tueel m.b.v. de Incheck-Dial)

Aerosolen (met voorzetkamer)
Wanneer 1 teug inhallatie niet mogelijk  
is of bij onvoldoende inhalatiekracht

Soft Mist Inhaler &  
Ademgestuurde aerosol 

Wanneer 1 teug inhallatie niet mogelijk 
is of bij onvoldoende inhalatiekracht



Longformularium Eemland B

SABA

ICS

ICS/
LALBA

Formularium ASTMA

De huisarts schrijft voor volgens Formularium, indien er een afwijkend device geleverd 
moet worden i.v.m. preferentiebeleid, wordt er overlegd met de apotheek.

* Kan ook in een smart behandeling worden toegepast. Bij een smartbehandeling gebruik de patiënt voor zowel onderhouds- 

   als rescuemedicatie dezelfde inhalator.

Ga voor de inhalatieprotocollen naar inhalatorgebruik.nl

STAP 1:
SABA zo nodig (vaker dan 2x per 

week rescue ->ga naar stap 2)

STAP 2:
ICS met SABA zo nodig (vaker dan 2x 

per week SABA nodig -> controleer 

inhalatietechniek en therapietrouw 

al vorens naar stap 3 te gaan)

STAP 3:
Combinatie ICS/LABA + SABA zo nodig

Droog Poeder Inhalatoren
Eerste keus (i.v.m. teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie mogelijk is en 

wanneer de patënt over voldoende inhallatiekracht beschikt (controleer even tueel 
m.b.v. de Incheck-Dial)

Aersosolen (met voorzetkamer)
Wanneer 1 teug inhallatie niet mogelijk  
is of bij onvoldoende inhalatiekracht

https://inhalatorgebruik.nl

