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Uitgangspunt
Diagnostische criteria COPD/Astma
en behandeldoelen

Verwijzen naar de diagnostische criteria en behandeldoelen zoals die
zijn vastgelegd in de nationale richtlijnen: LAN + NHG + GOLD +

Werkzaamheid

Primair kijken naar de best geschikte inhalatoren en secundair naar de
daarbij passende werkzame stoffen/moleculen.

Keuze inhalator

Wordt bepaald door vaardigheden, coördinatievermogen,

GINA.

inhalatiekracht en levensstijl van de patiënt. Zoveel mogelijk rekening
houden met gebruiksgemak, interne weerstand van de inahaltor, het
risico op bijwerkingen en kosten.

Uniformiteit in toedieningsvorm

Een patiënt met meerdere inhalatoren bij voorkeur behandelen met
een uniform inhalatortype. Hiermee wordt t.b.v. het gemak voor de

patiënt verwarring zoveel mogelijk voorkomen tussen de verschillende
devices en daarbij behorende inhalatietechniek. Uitgangspunt van het
formularium is het afstemmen van inhalatoren.
Multidose

Als er keuze is dan is er in verband met het gebruiksgemak voor de
patiënt voorkeur voor multidose-poederinhalatoren in plaats van
singledose.

Voorzetkamer

Advies is om dosisaerosol altijd te combineren met een voorzetkamer.
De Aerochamber is een goede voorzetkamer en wordt ook al veel
gebruikt (nadeel jaarlijkse vervanging). De Vortex heeft voordelen

m.b.t. schoonmaken (kan in afwasmachine) en meer mogelijkheden
voor bediening. Nog weinig ervaring mee. Afgesproken dat aan Teva
en Sandome om een factsheet wordt gevraagd en ook bij patiënten
navraag wordt gedaan naar ervaringen.
Autohale/redihaler

Besloten om dit aspect niet expliciet mee te nemen, om reden van de

Combinatiepreparaat

Bij gebruik van meerdere inhalatoren kan een combinatiepreparaat

Teller

De voorkeur gaat, indien mogelijk, uit naar een inhalatiemiddel (zowel

voorkeur voor het behoud van een heldere hoofdlijn, wel enkel als
uitzonderingsregel een keer te benoemen.

worden gebruikt waarmee therapietrouw en gebruiksgemak mogelijk
worden bevorderd.
bij dosisaërosol als bij poederinhalator) met een dosisteller of
dosisindicator om het risico te verminderen dat de patiënt een lege
inhalator gebruikt.

Inhalatie-instructie

Na opstelling van het formularium wordt in projectgroepverband
afgesproken op welke manier aan de patiënt een inhalatie-instructie
moet worden gegeven. Wordt vervolgd.

