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Programma van vanavond

 17:30 uur Ontvangst en lichte maaltijd

 18.00 uur Inleiding- Roel Wennekes

 18:05 uur Proces keuzes Longformularium door Johan Kooistra -Innovatiemanager 

 18:30 uur Inhoud Longformularium en implementatie in de 2e lijn-Hans Hardeman, Longarts

 18:50 uur Implementatie bij de apotheek- Janet Kroon en Marnix Putto

 19.10  uur Workshops Inceck dial, dummies + patiënten en hun medicatielijnen;

 20:05 uur EVS en plenaire  samenvatting

 20.15 Afsluiting





Waar?



De noodzaak van een 
longformularium
en hoe is de werkgroep tot 
de keuzes gekomen
Johan Kooistra

Regio Zorg Manager BENU apotheken



Welke inhalatoren zijn er beschikbaar?
Astma COPD



Wat is het gevolg?

 Voorschrijvers zien soms door de bomen het bos niet meer

 Suboptimale inhalatie instructies 

 Patiënten gebruiken regelmatig combinaties van inhalatoren die absoluut niet 
bij elkaar passen

 Er wordt te vaak gewisseld van type inhalator

Het maken van keuzes kan bijdragen aan een betere kwaliteit van de medicamenteuze therapie! 



Maar hoe kom je als formulariumwerkgroep nou tot keuzes?

 Inhalatiemedicatie beoordelen vanuit het geneesmiddel of vanuit het inhalatiedevice?

 Welke criteria zou je kunnen hanteren om tot rationele keuzes te komen?



Eerst de chaos georganiseerd



Criterium 1

“Wanneer er voor dezelfde werkzame stof een keuzemogelijkheid is tussen een 
poederinhalator singledose en een poederinhalator multidose dan is het advies om 

in het algemeen vanwege het gebruiksgemak een poederinhalator multidose voor 
te schrijven”



Wat zijn nou singledose inhalatoren?



Die hebben we op basis van het NHG criterium 
weggestreept



Criterium 2

“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”



Welke inhalatoren hebben geen dosisteller of indicator?



Die er eerst uit



Criterium 3

“Bij patiënten die meerdere inhalatiemiddelen gebruiken wordt gestreefd naar
uniformiteit in de toedieningsvorm”



Bij welke inhalatoren is uniformiteit niet mogelijk?





Inhalator Foutkans Doseerfrequentie Aantal handelingen Stoffen Weerstand

Turbuhaler
Rechtop houden bij 

het gebruiksklaar 
maken

2 keer daags 5
SABA, ICS, LABA, 

ICS/LABA
Hoog

Novolizer
Lage foutkans
Moet jaarlijks 

vervangen worden
2 keer daags

4
(exclusief vullen van het 

device)
SABA, ICS, LABA Midden

Genuair Lage foutkans 2 keer daags 4 LAMA, LABA/LAMA Midden

Diskus Horizontaal houden 2 keer daags 5
SABA, ICS, LABA, 

ICS/LABA
Midden/Laag

Ellipta Lage foutkans 1 keer daags 3
LAMA, LAMA/LABA, 

LABA/ICS
Midden/Laag

Easyhaler
Deze poederinhalator 
moet worden geschud

voor gebruik.
2 keer daags 5 ICS, LABA, ICS/LABA Hoog

Respimat
Hand-mond 

coördinatie nodig
1 keer daags 2 inhalaties

8
(exclusief vullen van het 

device)

LABA, LAMA, 
LAMA/LABA

Zeer laag

Het niet schudden voor gebruik is een kritieke fout-> deze inhalator viel hierdoor buiten de gemaakte keuzes.

Welke inhalatoren waren er na toepassing van deze criteria nog over?



Criterium 4

“Bij de keuze van de toedieningsvorm houdt de huisarts rekening met de 
voorkeur, vaardigheden en levensstijl van de patiënt en het 

gebruiksgemak”



Uniform formularium 
inhalatie-medicatie 
implementatie 2e lijn
Hans Hardeman

Longarts st Antonius ziekenhuis



Formularium voor inhalatie-medicatie

 Doel
 Uniform voorschrijfbeleid in de keten

 Maximale therapietrouw

 Minimaal aantal gebruiksfouten

 Minder wisselen van inhalator

 Verbetering gezondheid patiënten

 Vermindering ziekenhuis opnames

 Daling kosten zorg



Richtlijnen

 GOLD 2018
Slechte inhalatie techniek komt mn door leeftijd, meerdere inhalatoren en slechte uitleg

 GINA 2018
avoid use of multiple inhalers where possible

 LAN richtlijn astma 2014
streef naar eenduidige instructie en uniformiteit in de inhalator

23



Juist inhaleren is belangrijk

 Onjuist gebruik gaf hogere CAT bij COPD patiënten

 Onjuist gebruik gaf 30% meer kans op longaanval

 Juist gebruik gaf betere FEV1



Juist inhaleren is lastig, zeker met meerdere devices!

 1 inhalator: 68% juist gebruik

 Verschillende inhalatoren 54% juist gebruik



Onjuist gebruik verhoogt ziektelast en kosten

Patiënten die meerdere inhalatoren gebruikten hadden:

 Meer longaanvallen 

 Meer ziekenhuisopnames 

 Meer SEH bezoeken 

 Meer polibezoeken 

 Hogere kosten



Daling therapietrouw bij meerdere inhalatoren

• Hoger risico op staken medicatie 

• Minder therapietrouw (51% vs 55% gebruik)

• Zowel in groep met veel en met weinig ziekte controle



Verschillende inhalatie technieken verhogen risico bij 
COPD patiënten 

• 1 inhalator cohort:

• Lager risico op longaanval 

• Lagere kans om hoge dosis SABA te gebruiken



Soler-Cataluña JJ et al. Thorax. 2005;64:925-31 
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Dus…

Als 1 patiënt verschillende soorten inhalatoren gebruikt zorgt dit voor

 Meer fouten

 Minder gebruik

 Meer longaanvallen

 Meer kosten

 Vragenlijst



Uitgangspunten

• Type inhalator is belangrijker dan geneesmiddel

• Juiste inhalator bij juiste patiënt

• Voorkeur voor multidose

• Voorkeur voor aanwezigheid teller

• Indien mogelijk gelijke devices voor COPD en astma

• Medicatie bij voorkeur vanuit NVALT- NHG standaarden

• Uniformiteit van inhalator

• Gebruiksvriendelijkheid
 Minimaliseren kritische handelingen



Droog Poeder Inhalatoren
Eerste keus (ivm teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie mogelijk is en wanneer de patiënt over voldoende inhalatiekracht beschikt 

(controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial)

Aerosol (altijd met voorzetkamer)

Wanneer 1 teug methode niet mogelijk is of bij onvoldoende inhalatiekracht

S
A

B
A

IC
S

IC
S

/L
A

B
A

Formularium Astma

Salbutamol
Salbutamol

Diskus
Terbutaline 
Turbuhaler

Ciclesonide (1 keer daags)
Fluticason, Beclometason,

Budesonide

Budesonide 
Turbuhaler

Fluticason
Diskus

Fluticasonfuroaat/Vilanterol
Ellipta (1 keer daags) 

*Budesonide/

Formoterol
Turbuhaler

Beclometason/Formoterol
Fluticason/Formoterol
Budesonide/Formoterol

*Kan ook in een smart behandeling worden toegepast. Bij een smartbehandeling gebruikt de patiënt voor zowel onderhouds- als rescuemedicatie dezelfde inhalator. 

Stap 1: SABA zo nodig  (vaker dan 2 x per week rescue -> ga naar stap 2)

Stap 2: ICS met SABA zo nodig (vaker dan 2 x per week SABA nodig-> controleer inhalatietechniek en therapietrouw al vorens naar stap 3 te gaan)

Stap 3 combinatie ICS/LABA + SABA zo nodig

Ga voor de inhalatieprotocollen naar www.inhalatorgebruik.nl



Salmeterol 

Diskus

Beclometason/Formoterol/
Glycopyrronium

Salbutamol  
Novolizer Salbutamol

Salbutamol 
Redihaler

Olodaterol
Respimat

FormoterolFormoterol
Novolizer

Berodual (SABA/SAMA)

Tiotropium
Respimat

Aclidinium
Genuair

Umeclidinium
Ellipta

Umeclidinium/
Vilanterol

Ellipta

Aclidinium/
Formoterol 

Genuair

Tiotropium/Olodaterol
Respimat

Fluticasonfuroaat/
Vilanterol

Ellipta

Beclometason/Formoterol
Fluticason/Formoterol

Budesonide/Formoterol

Stap 1: SABA of SAMA en combineer zo nodig Stap 3 combinatie LABA/LAMA (of LABA/ICS bij persisterende exacerbaties)

Stap 2: LABA of LAMA Stap 4: LABA/LAMA/ICS (alleen na overleg 2e lijn)

Formularium COPD

Beclometason
Redihaler

Fluticasonfuroaat/
Vilanterol/umeclidinium

Ellipta

Salbutamol
Diskus

Budesonide 
Novolizer

Ipratropium

Droog Poeder Inhalator (DPI)
Eerste keus (i.v.m. teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie mogelijk is en wanneer de patiënt over voldoende 

inhalatiekracht beschikt (controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial)

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

inhalatiekracht

Soft Mist Inhaler &
Ademgestuurde aerosol

Wanneer 1 teug methode mogelijk is bij onvoldoende 
inhalatiekracht

SA
B

A
SA

M
A

LA
B

A
LA

M
A

LA
M

A
/

LA
B

A
IC

S
IC

S/
LA

B
A

IC
S/

LA
B

A
/L

A
M

A

ICS uitsluitend bij 

persisterende exacerbaties 

of astma  component



Stroomschema voor keuze inhalator

Is een bewuste inhalatie mogelijk?
Dosisaerosol met voorzetkamer (5-teug 
methode eventueel met mondmasker) 

Uitademen, inademen en adem vasthouden mogelijk?*

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Dosisaerosol met voorzetkamer
(5-teug methode) 

Beschikt over voldoende inhalatiekracht 
(controleer bij twijfel met de Incheck-Dial)

• Droogpoeder inhalator met een lage 
weerstand

• Soft Mist inhaler (let op hand-mond 
coördinatie)

• Ademgestuurde aerosol
• aerosol met voorzetkamer 

(Bij voorkeur met 1-teug*) 

Ja

Voorkeur: een droog poederinhalator 
(beschikbaarheid tellers in alle behandelstappen, makkelijk mee te nemen, 

gebruiksgemak, makkelijk te instrueren, hygiëne)
alternatieven: aerosol met voorzetkamer bij voorkeur met  1-teug methode*, Soft 

Mist Inhaler of ademgestuurde aerosol * Stuur bij 1-teug methode op Lang uit, Lang in en Lang vast voor 
maximale longdepositie



Conclusie

 1 manier van voorschrijven in 1e, 2e en 3e lijn

 1 manier van ophogen of verlagen dosering medicatie in 1e, 2e en 3e lijn

 1 manier van inhalatie instructie in 1e, 2e en 3e lijn

 1 type inhalator per patiënt

 Unieke samenwerking zowel over de lijnen heen als in aantallen patiënten





Implementatie 
Apotheken

Marnix Putto en Janet Kroon

LONGFORMULARIUM
REGIO UTRECHT



Implementatie apotheken

 Inhalatie van medicatie is moeilijk, 90% van de patiënten maakt 1 of meer fouten.

 Therapietrouw inhalatiemedicatie is laagste van alle medicijnen



Contactmomenten patiënt - apotheker

 Bij eerste uitgifte: inhalatie instructie

 Bij verstrekken herhaalmedicatie

 Op verzoek van patiënt

 Op verzoek apotheker

 MFB, kwaliteitsindicatoren en medicatieveiligheid

 Medicatiereview

 Astma/COPD consult/carrousel



Apotheek

 Informeren en/of scholing personeel, kennis regionale formularium

 Aanwezigheid placebo’s en Incheck Dial

 Spreekkamer

 Eerste uitgifte : uitleg werking, bijwerking, (controle) inhalatie instructie, LAN protocollen, 
www.inhalatorgebruik.nl

 Vervolguitgiftes

 Ondersteuning ICT, vragenlijsten

 Medicatiereview

 Astma/copd consult

 FTO afspraken

http://www.inhalatorgebruik.nl/


FTO

 Bespreek de samenwerking met huisarts en overige zorgverleners

 Bespreken longformularium, scholing

 Medisch farmaceutische beslisregels en kwaliteitsindicatoren, zoals:
 Gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD

 Selectie voorschriften stootkuren

 Therapietrouw

 Overmatig gebruik luchtwegverwijders

 Gebruik luchtwegverwijders zonder inhalatiecorticosteroïden

 Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte

 Schimmelinfectie bij inhalatiecorticosteroïden

 Eenheid device



FTO

 Afspraken vermelding indicatie op recept

 Afspraken over proces van voorschrijven
 Arts/POH: Indicatiestelling en bepalen geneesmiddelgroep (LAMA/LABA/SAMA)

 Apotheker/Arts/POH: Afstemmen device met patiënt m.b.v. Incheck Dial

 Evalueer regelmatig



Samenvatting interventies apotheek

 Motivatiegesprek, begrip over belang van medicatie

 N.a.v. kwaliteitsindicatoren en MFB’s, zoals
 Therapietrouw check uitnodiging gesprek apotheker

 Eenheid in device

 Jaarlijks vervangen voorzetkamer

 Optimale match tussen de inhalator en de karakteristieken van de patiënt, dit vraagt kennis , tijd en 
aandacht

 Inhalatie instructie, onderhoud van vaardigheden

 Praktisch meedenken, patiënten zijn divers, toedieningsvormen ook



Persona’s en hun 
medicatielijnen; uitproberen

3 Workshops

LONGFORMULARIUM
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Workshops Casus Astma, casus COPD en Inhalatie 
workshop

 Rouleren Astma- COPD opstellingen en devices uitproberen, weerstand testen e.d.



46

Marije, met de diagnose Astma, komt op het spreekuur. De astma is 
volgens Marije goed onder controle. Volgens de apotheker heeft 

mevrouw in het afgelopen jaar 5 aerosolen salbutamol gehaald. Als 
onderhoudstherapie wordt Symbicort Turbuhaler 200/6 2 x daags 1 

inhalatie gebruikt.

Casus Astma



47

Mevrouw de Vries, met gediagnostiseerd COPD, komt op het spreekuur. 
Huishoudelijk werk gaat moeizaam en het dagelijkse loopje naar de bakker 

wordt ook steeds lastiger. In de afgelopen jaren heeft mevrouw geen 
exacerbaties gehad en er is geen diagnose astma in de historie.

Op dit moment gebruikt mevrouw de Vries  Spiriva Respimat 1 x daags 2 
inhalaties als onderhoudstherapie plus Seretide Diskus 50/500

Deze medicatie is in het verleden voorgeschreven door de longarts.

Inhaleren met de 1 teug methode lijkt prima te gaan maar ze vindt de 
apparaatjes lastig.

Wat doet u, gebruikmakend van het formularium?

Casus COPD



Astma COPD



Groepsindeling



EVS- Electronisch
voorschrijfsysteem

Marian en Johan

LONGFORMULARIUM
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https://youtu.be/BuXcn5IDRzI

 <iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/BuXcn5IDRzI" frameborder="0" 
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe>



Aanbod KetenzorgNU

Medicom is al voorzien van het EVS

Andere Hissen

 2 jaar kosteloos abonnement EVS via KetenzorgNU

 Opstarthulp door KetenzorgNU



Ook toegang tot andere Formularia

Voordelen:

 Bewezen werking 

 Beste Therapeutisch Effect

 Goedkoopste middel

 Automatische check op contra indicaties en bijwerkingen



Heeft u interesse?

 www.menti.com

 Code:

 Compensatiefonds afwijkend voorschrijfbeleid

http://www.menti.com/


Werkt u al via het ElectronischVoorschrijfsysteem in het 
HIS?

 Ja

 nee



Het regionale Longformularium Utrecht wordt opgenomen 
in het EVS

 Dit ga ik gebruiken voor nieuwe en geïndiceerde patienten

 Ik verwacht dit te gaan gebruiken

 We gebruiken het Longformularium Utrecht al via Medicom

 Ik gebruik liever de Longformularium kaart



Wilt u uitleg voor gebruik van het formularium in het EVS?

 Graag een demonstratie op de praktijk

 Handleiding met filmje is voldoende

 We regelen dit zelf



Plenaire terugkoppeling en 
overhandigen 
Longformularia 

Marian en Johan
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