
Formularium Astma 

Voor toelichting 
en onderbouwing 
van de keuzes: zie 
het intranet 

Kortwerkende luchtwegverwijder 
Start met een SABA (‘short-acting beta2-agonist’): 
Dosisaerosol met aerochamber, zo nodig 1-4x daags:  
- Salbutamol 100 microg (max 800 microg per dag) 
 
Óf multidose inhalatiepoeder, zo nodig 1-4x daags: 
- Salbutamol ‘novolizer’ 100 microg (max 800 microg per dag) 
- Salbutamol ‘diskus’ 200 microg (max 800 microg per dag) 
- Terbutaline ‘turbuhaler’ 500 microg (max 4000 microg per dag) 

Onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) 
Geef startdosis ICS bij persisterend astma (klachten >2 keer per week): 
Dosisaerosol met aerochamber, 2x daags:  
- Budesonide 200 microg (max 1600 microg per dag) 
- Beclometason 250 microg (max 1500 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags: 
- Budesonide ‘novolizer’ 200 microg (max 1600 microg per dag) 
- Budesonide ‘turbuhaler’ 200 microg (max 1600 microg per dag) 
- Fluticason ‘diskus’ 100 microg (max 1000 microg per dag) 

 
Verdubbel bij onvoldoende resultaat de dosis ICS na 4-6 weken. Overweeg bij (lokale) bijwerkingen: 
tijdelijke dosisverlaging of leukotrieenreceptorantagonist: montelukast, 10 mg, 1x daags. 

Toevoegen langwerkende luchtwegverwijder aan ICS 
Voeg LABA (‘long-acting beta2-agonist’) toe aan ICS als ondanks dubbele startdosis ICS geen goede 
astmacontrole wordt bereikt: 
Dosisaerosol met aerochamber, 2x daags: 
- Formoterol 12 microg (max 48 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags: 
- Formoterol ‘novolizer’ 6 of 12 microg (max 48 microg per dag) 
- Formoterol ‘turbuhaler’ 6 of 12 microg (max 48 microg per dag) 
- Salmeterol ‘diskus’ 50 microg (max 100 microg per dag)   
 
Bij bijwerkingen of contra-indicatie van een LABA: verhoog dosis ICS (naar 800-1600 microg) of 
overweeg leukotrieenreceptorantagonist: montelukast, 10 mg, 1x daags 
 
Indien een vaste combinatie ICS met LABA gewenst is: 
Dosisaerosol met aerochamber, 2x daags : 
- Beclometason/formoterol 100/6 microg extra fijn (max 800/48 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags : 
- Beclometason/formoterol  ‘nexthaler’ 100/6 microg (max 400/24 microg per dag)  
- Budesonide/formoterol ‘turbuhaler’ 100/6, 200/6 of 400/12 microg (max 800/24 microg per dag) 
- Salmeterol/fluticason ‘diskus’ 50/100, 50/250 of 50/500 microg (max 100/1000 microg per dag) 
Gedurende een beperkte periode kan overwogen worden de combi ICS met formoterol te verhogen 
door zo nodig gebruik tot max 800/48 microg (beclometason/formoterol) of max  
1600/48 microg (budesonide/formoterol). Dit kan niét met salmeterol/fluticason. 

Wanneer behandeldoelen gedurende 3 maanden bereikt: probeer medicatie te verminderen 
(halveren ICS of stoppen LABA) tot de laagst effectieve dosis.  

Formularium astma en COPD - PoZoB en DOH (30 september 2014) 

Stap I 

Stap II 

Stap III 



Formularium COPD 

Kortwerkende luchtwegverwijder 
Start met een SABA (short-acting beta2-agonist’) of SAMA (‘short-acting muscarinic antagonist’): 
Dosisaerosol met aerochamber, zo nodig 1-4x daags:  
- Salbutamol 100 microg (max 800 microg per dag) 
- Ipratropium 20 microg (max 160 microg per dag) 
 
Óf multidose inhalatiepoeder, zo nodig 1-4x daags: 
- Salbutamol ‘novolizer’ 100 microg (max 800 microg per dag) 
- Salbutamol ‘diskus’ 200 microg (max 800 microg per dag) 
- Terbutaline ‘turbuhaler’ 500 microg (max 4000 microg per dag) 

 
Stap over op andere kortwerkende luchtwegverwijder of combineer SABA en SAMA bij aanhoudende 
klachten 

Onderhoudsbehandeling met langwerkende luchtwegverwijder 
Stap over op LABA (‘long-acting beta2-agonist’) of LAMA (‘long-acting muscarinic antagonist’) bij niet 
behalen van de behandeldoelen: 
Dosisaerosol met aerochamber, 2x daags: 
- Formoterol 12 microg (max 48 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags: 
- Aclidinium ‘genuair’ 322 microg (max 644 microg per dag) 
- Formoterol ‘novolizer’ 6 of 12 microg (max 48 microg per dag) 
- Formoterol ‘turbuhaler’ 6 of 12 microg (max 48 microg per dag) 
- Salmeterol ‘diskus’ 50 microg (max 100 microg per dag) 
 
Zo nodig kan een LABA en een LAMA worden gecombineerd, hoewel het bewijs voor de werkzaamheid 
daarvan en de toegevoegde waarde van de combinatie zeer beperkt zijn. 

 Toevoegen inhalatiecorticosteroïden (ICS) aan langwerkende luchtwegverwijder 
Overweeg toevoegen van ICS gedurende één jaar bij patiënten met 2 of meer exacerbaties: 
Dosisaerosol met aerochamber, 2x daags:  
- Budesonide 200 microg 2 puffs per keer (max 1600 microg per dag) 
- Beclometason 250 microg 2 puffs per keer (max 1500 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags : 
- Budesonide ‘novolizer’ 400 microg (max 1600 microg per dag) 
- Budesonide ‘turbuhaler’ 400 microg (max 1600 microg per dag) 
- Fluticason ‘diskus’ 500 microg (max 1000 microg per dag) 
 
Indien vaste combinatie ICS en LABA gewenst is, 2x daags: 
Dosisaerosol met aerochamber: 
- Beclometason/formoterol 100/6 microg 2 puffs per keer (max 400/24 microg per dag) 

 
Óf multidose inhalatiepoeder, 2x daags: 
- Beclometason/formoterol  ‘nexthaler’ 100/6 microg 2 puffs per keer (max 400/24 microg per dag)  
- Budesonide/formoterol ‘turbuhaler’ 400/12 microg (max 800/24 microg per dag) 
- Salmeterol/fluticason ‘diskus’ 50/500 microg (max 100/1000 microg per dag) 

Staak de behandeling met ICS indien het aantal exacerbatie na één jaar niet is verminderd of als er 
gedurende langere periode (arbitrair 2 jaar) geen exacerbaties meer zijn. 

Voor toelichting 
en onderbouwing 
van de keuzes: zie 
het intranet 
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Formularium astma en COPD – PoZoB en DOH; Onderbouwing 

Uitgangspunten voor de keuzes en daarbij geraadpleegde literatuur zijn successievelijk: 
 

 Werkzaamheid 
• NHG-standaard astma bij volwassenen 2007 en NHG-standaard COPD 2007  
• Global initiative for asthma (GINA) report 2013 
• Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) report 2013 
• CBO richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD 2010 

 
 Uniformiteit in toedieningsvorm 

• Longalliantie Nederland (LAN) rapport ‘Goed gebruik inhalatiemedicatie’, 2011 
Vanwege het grote aantal fouten dat bij inhaleren wordt gemaakt, het grote aantal verschillende 
toedieningsvormen en de verwarring die hierdoor kan ontstaan wordt zowel in het LAN rapport als in 
de NHG standaard geadviseerd dat gestreefd moet worden naar uniformiteit in inhalatortype bij 
gebruik van meer dan één inhalator. 

 
 Gebruiksgemak 

• NHG-standaard astma bij volwassenen en NHG-standaard COPD  
• Dekhuizen PNR. Inhalatiemedicatie bij volwassenen met obstructieve longaandoeningen; 

poeder of aerosol? Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1369-74 
• Longalliantie Nederland (LAN) rapport ‘Goed gebruik inhalatiemedicatie’ 

Het stroomdiagram uit het artikel van Dekhuizen (tevens opgenomen in de CBO richtlijn Diagnostiek en 
behandeling van COPD) geeft aan dat ‘iedere’ patiënt een dosisaerosol met voorzetkamer kan 
gebruiken, ongeachte bewuste of onbewuste inhalatie, ongeacht inspiratoire luchtstroomsterkte, 
ongeacht coördinatie (mits gebruikt met voorzetkamer). 
Wanneer er voor dezelfde werkzame stof een keuze is tussen een poederinhalator singledose 
(capsules) en een poederinhalator multidose dan is het advies om vanwege het gebruiksgemak een 
poederinhalator multidose voor te schrijven. 

 
 Kosten 

• Medicijnkosten.nl, website van het College voor Zorgverzekeringen 
Wanneer op basis van werkzaamheid, uniformiteit in toedieningsvorm en gebruiksgemak geen 
voorkeur uitgesproken kan worden voor een bepaald middel, is de keuze gemaakt op basis van kosten. 
  
 

Het formularium biedt 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. 

Doel: een leidraad voor effectief, doelmatig en uniform voorschrijven van inhalatiemedicatie bij de 
 doelpopulatie 
Doelpopulatie: astma -en COPD patiënten met milde tot matige ernst, dan wel ziektelast. 

Formularium astma en COPD - PoZoB en DOH (30 september 2014) 



Formularium astma en COPD - PoZoB en DOH (30 september 2014) 

Astma 
  
Stap 1; kortwerkende luchtwegverwijder ‘zo nodig’ bij patiënten met weinig frequente symptomen (≤ 2 
keer per week). Kies in overleg met de patiënt voor een dosisaerosol met voorzetkamer of een multidose 
poederinhalator. De ‘novolizer’, ‘turbuhaler’ en ‘diskus’ zijn multidose poederinhalatoren die ook in stap 2 
en stap 3 beschikbaar zijn (uniformiteit van toedieningsvorm). 
  
Stap 2; een inhalatiecorticosteroïd (ICS) voor patiënten die vaker dan 2x per week klachten hebben of bij 
controle vaker dan 2x een kortwerkende luchtwegverwijder nodig blijken te hebben. Wat betreft de 
dosisaerosol zijn de 2 keuzes beclometason en budesonide gebaseerd op kosten, aangezien gelijkwaardig 
in effectiviteit vergeleken met andere ICS (NHG standaard: ‘beclometason, budesonide en fluticason zijn 
even werkzame middelen bij astma’).  
Wat betreft de poederinhalatoren is in het kader van uniformiteit van toedieningsvorm gekozen voor de 
‘novolizer’, ‘turbuhaler’ en ‘diskus’, afhankelijk van hetgeen bij stap 1 is voorgeschreven. 
  
Stap 3; toevoegen van een langwerkende luchtwegverwijder aan ICS. De NHG standaard spreekt geen 
voorkeur uit voor formoterol of salmeterol. Wel kan formoterol in een combinatiepreparaat met ICS bij 
patiënten met verergering van astmasymptomen gedurende een beperkte periode zo nodig extra 
geïnhaleerd worden, maximaal 6 inhalaties per keer en maximaal 8 inhalaties per dag. Schrijf dit ‘zo nodig’ 
gebruik alleen voor na adequate instructie en wanneer de patiënt voldoende ziekte-inzicht heeft. Er is 
beperkt bewijs dat formoterol in een combinatiepreparaat met ICS voorgeschreven als ‘onderhoud plus zo 
nodig’ leidt tot minder exacerbaties dan ‘onderhoud plus salbutamol zo nodig’.  

COPD 
  
Stap 1; kortwerkende luchtwegverwijder ‘zo nodig’. Kies in overleg met de patiënt voor een dosisaerosol 
met voorzetkamer of een multidose poederinhalator. Als dosisaerosol zijn SABA en SAMA beschikbaar. 
Als multidose poederinhalator is alleen SABA beschikbaar. De ‘novolizer’, ‘turbuhaler’ en ‘diskus’ zijn 
multidose poederinhalatoren die ook in stap 2 en stap 3 beschikbaar zijn (uniformiteit van 
toedieningsvorm).  
  
Stap 2; onderhoudsbehandeling met langwerkende luchtwegverwijder. In een recente meta-analyse 
wordt de effectiviteit van LABA’s vergeleken met een LAMA (tiotropium) (Chong J et al. Cochrane 
Database Syst Rev 2012 Sep 12;9:CD009157). Er werd geen verschil gevonden in kwaliteit van leven, 
dyspnoe-klachten of mortaliteit tussen de middelen. Wel was er een kleine vermindering van het aantal 
exacerbaties met tiotropium ten opzichte van LABA’s (number needed to treat: 33). Er werd geen 
verschil gezien tussen de verschillende LABA’s. In dit formularium wordt geen voorkeur uitgesproken 
voor een LABA of LAMA. Wanneer wordt gekozen voor dosisaerosol LABA gaat de voorkeur uit naar 
formoterol uit kostenoogpunt. Wanneer wordt gekozen voor een poeder LABA of LAMA gaat de 
voorkeur uit naar respectievelijk formoterol ‘novolizer’, ‘turbuhaler’ of ‘diskus’ (LABA) dan wel aclidinium 
‘genuair’ (LAMA) vanwege het gebruikersgemak en uniformiteit van toedieningsvorm: aclidinium is 
beschikbaar in de ‘genuair’, dat een zelfde device is als de ‘novolizer’.  
  
Stap 3; toevoegen van ICS aan een langwerkende luchtwegverwijder is slechts geïndiceerd bij patiënten 
met 2 of meer exacerbaties per jaar. Evalueer dan ook de behandeling een jaar na de start en staak het 
ICS wanneer het aantal exacerbaties niet verminderd is. Het ICS wordt voorgeschreven in hoge dosering 
van ten minste 800 microgram per dag (beclometason, budesonide, fluticason). Voor de combinatie 
beclometason/formoterol geldt echter een dosering van 400/24 microgram per dag, aangezien het hier 
beclometason extrafijn betreft dat een factor 2-2,5 lager wordt gedoseerd dan de andere 
deeltjesgroottes. Voor de behandeling van COPD zijn alleen fluticason en de combinatiepreparaten 
beclometason/formoterol, budesonide/formoterol en salmeterol/fluticason geregistreerd.  


