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1. Aanleiding en Doel 
 

De afgelopen jaren hebben we in de regio COPD succesvol geïmplementeerd. Het is echter 
gebleken dat de zorg rondom COPD ook veel kennis over astma vereist. Het is dan ook een 
logische stap om de aandacht nu ook op astma te vestigen. Daarnaast is het van belang om 
astma patiënten die beperkingen ervaringen van hun aandoening zo optimaal mogelijk in te 
stellen. Het overgrote deel van de astma patiënten hoeven geen klachten van hun aandoening 
te ervaren. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk een goede samenwerking tussen alle 
zorgverleners rondom de astma patiënt te organiseren.  
 
Het doel van dit Regionale Zorgprotocol Astma Volwassenen (vanaf 16 jaar) is te komen tot 
een handleiding voor huisartsen en praktijkondersteuners in de diagnostisering, de 
behandeling en de begeleiding van astma patiënten op basis van landelijke richtlijnen. 
Daarnaast is het doel om te komen tot een breed gedragen protocol met hanteerbare 
verwijsafspraken voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen 
en apotheken. 
 
Astma debuteert vooral op jonge kinderleeftijd, maar kan ook op latere leeftijd voor het eerst 
optreden. Bij de behandeling van patiënten met Astma wordt gestreefd om de 
behandeldoelen uit de onderstaande tabel te behalen. In de dagelijkse praktijk zullen de 
gehanteerde behandeldoelen echter mede afhankelijk zijn van het persoonlijke streefdoel van 
de patiënt. 
 

 Volledige controle 

Symptomen overdag Geen (≤ 2x per week) 

Beperking activiteiten Geen 

Nachtelijke symptomen Geen 

Gebruik rescue medicatie Geen (≤ 2x per week) 

FEV1 Normaal 

Tabel: behandeldoelen  
 
 
Bij de meeste patiënten met Astma zijn de bovenstaande behandeldoelen te bereiken. Bij een 
klein deel van de patiënten worden één of twee behandeldoelen niet bereikt ondanks 
maximale behandeling. In dat geval spreekt men van “niet optimaal in te stellen Astma”. 
 
Het voor u liggende Zorgprotocol Astma is opgesteld door de ZEL om geprotocolleerde Astma 
zorg in de regio te ondersteunen. De werkgroepleden die dit protocol hebben opgesteld zijn: 
Robin Lok, beleidsmedewerker ZEL, Frieda Buijs, longverpleegkundige, Anja de Vries, huisarts, 
Margreet van Miert, huisarts en Robin van der Putten, kaderhuisarts Astma & COPD. Dit 
Zorgprotocol is een levend document en is dus continue in ontwikkeling. Op- en aanmerkingen 
kunt u doorgeven aan het secretariaat van de ZEL. 
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2. Randvoorwaarden 
 

Een gemiddelde praktijk heeft in zijn praktijk ongeveer 3-4% astma patiënten. De prevalentie 
van astma (2007) mannen: 3,0%, vrouwen 3,5%. Het grootste deel zal geen structurele 
begeleiding nodig hebben. Echter de mensen die op onderhoudsmedicatie zitten of regelmatig 
kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken zullen beoordeeld moeten worden. Bij het 
opstarten van astma controles in de praktijk zal veel tijd geïnvesteerd moeten worden. Deze 
praktijk zal extra ondersteuning nodig hebben voor het implementatietraject, startend vanaf 
de opsporing. De opsporing is het beginpunt van de organisatie van gestructureerde Astma-
zorg.  
 
Om de zorg te bieden dient voldoende spreekuur/praktijk ondersteunende capaciteit in de 
huisartsen praktijken te zijn.  In dit protocol worden indicaties gegeven van de hoeveelheid 
tijd die nodig wordt geacht voor de begeleiding van een astma patiënt. 
 
Verder dient in de huisartsenpraktijk spirometrie al dan niet in eigen beheer uitgevoerd te 
kunnen worden volgens dezelfde normen als bij COPD. Door de CAHAG (De wetenschappelijke 
afdeling voor astma en COPD van de NHG) wordt de Caspir cursus sterk aanbevolen. In onze 
regio is het Caspir-certificaat een vereiste om spirometrie te kunnen beoordelen. Deze 
verplichting geldt al voor de COPD.  
 
Alvorens de begeleiding van astma patiënten te gaan starten is het belangrijk kennis te nemen 
van de Astma Zorgstandaard. De ZEL zal de komende jaren steeds meer astma scholing 
aanbieden.  
 
 
  



3. Vroege Onderkenning/Screening 
 
Het opsporen van astma kan via casefinding of via screening. Bij een populatie waar patiënten 
met Astma reeds in kaart zijn gebracht kan worden gekozen uitsluitend actief te kijken naar 
nieuwe gevallen van Astma. Wanneer door een praktijk wordt gestart met een Astma-
spreekuur zonder dat de Astma populatie bekend is, zal eerst het HIS moeten worden 
gescreend. Het wordt niet aanbevolen om grote groepen met risico op Astma op te roepen. 
De ZEL kan eventueel een traject aanbieden, dat in kaart brengt welke astma patiënten baat 
kunnen hebben bij een beoordeling en eventueel begeleiding. 
  
a. Vroege Onderkenning (Casefinding huisarts) 

 Tijdens spreekuur patiënten met klachten van piepen, kortademigheid en hoesten 
tijdens en na lichamelijke inspanning, rokers verwijzen voor spirometrie.  

 Bij het frequent aanvragen van herhaalrecepten van kortwerkende b2-
sympathicomimetica, of het uitsluitend aanvragen van langwerkende b2-
sympathicomimetica, deze patiënten uitnodigen op het spreekuur 

 
b. Screenen 

 Uitdraai op ATC-code voor inhalatie-medicatie en deze doornemen. (zie bijlage)1 
o B-mimetica (R03 AC en AK)  
o Inhalatiesteroiden (R03BA) 
o Parasympaticolytica (R03BB) 
o Theofylline derivaten (R03DA)  

De ZEL kan hiervoor ondersteuning bieden 
 Uitdraai op ICPC-code R96  
 Beperkt screenen 

 
Voor uitgebreide mogelijkheden waarop je kunt screenen verwijzen we u naar het document 
“Mogelijke acties tbv opsporen Astma”. 
(http://www.dokterbouma.nl/Praktijkondersteuning/COPD%20protocol%20frames/Opspori
ng.htm).  
Zoals reeds vermeld wordt het niet aanbevolen grote groepen met risico Astma op te 
roepen. 
 
Indien hulp is gewenst bij het opzetten van een structureel Astma-spreekuur kan een 
implementatie-traject worden overwogen. Dit traject zal worden begeleid door de 
longverpleegkundigen van de ZEL. Een onderdeel kan zijn dat de gehele astma-populatie in 
kaart wordt gebracht. 
  

                                                                 
1 Zie bijlage E screening op inhalatie medicatie 

http://www.dokterbouma.nl/Praktijkondersteuning/COPD%20protocol%20frames/Opsporing.htm
http://www.dokterbouma.nl/Praktijkondersteuning/COPD%20protocol%20frames/Opsporing.htm
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4. Diagnostisch traject 
 

Voordat bepaald kan worden wat zorg ‘op maat’ is, dient eerst zekerheid te bestaan over de 
diagnose ‘astma’. Luchtwegklachten kunnen ook door andere aandoeningen dan astma 
veroorzaakt worden.  Astma wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende, geheel of 
gedeeltelijk omkeerbare luchtwegvernauwing en de aanwezigheid van bronchiale 
hyperreactiviteit met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. 
Kernsymptomen zijn piepen en dyspnoe in de anamnese. Klachten als hoesten en moeheid 
zijn algemene klachten en komen bij astma wel frequent voor, maar zijn minder specifiek voor 
de diagnose. 
 
Bij volwassenen vormt de combinatie van anamnese, lichamelijk onderzoek en het (herhaald) 
uitvoeren van longfunctieonderzoek op het moment van klachten teneinde een omkeerbare 
luchtwegvernauwing te kunnen aantonen de standaard manier voor het stellen van de 
diagnose.  Toegang tot het verrichten van spirometrie is daarom een eerste vereiste. De 
afwezigheid van omkeerbaarheid sluit astma echter niet uit.  
 
a. Anamnese 
Bij de anamnese wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 
 

 Aard en ernst van de klachten:  
 Piepende ademhaling, (duur van) hoesten, kortademig icm met piepen, 

recidiverend over een langere periode. 
 Mate van hinder klachten (frequentie klachten, beperkingen,  invloed op 

functioneren, werkverzuim) 
 

 Aanwijzing voor allergische prikkels: 
 Klachten die wijzen op allergische rinitis 
 Optreden of verergeren klachten in vochtige/stoffige omgeving 
 Seizoensgebonden; pollen van bomen, grassen en onkruiden 
 (Harige) dieren 

 
 Aanwijzing voor niet-allergische prikkels: 

 Persisterende klachten na luchtweginfectie 
 Klachten of verergering van klachten bij blootstelling aan koude/mistige of 

vervuilde lucht en luchtjes (parfum, huidverzorgingsproducten, bak/braadluchtjes, 
schoonmaakmiddelen) 

 Klachten van piepen, kortademigheid en hoesten tijdens of na lichamelijke 
inspanning 

 Temperatuursveranderingen of veranderingen in luchtvochtigheid 
 Emoties (positief en negatief) 

 
 Roken 

 Huidig of voormalig rookgedrag 
 Roken door anderen (gezinsleden, huisgenoten) 

 
 Voorgeschiedenis en Familie 



 Familieleden in de eerste graad met Astma 
 Frequente luchtweginfecties of periodes met hoesten, piepen of bronchitis 
 Atopische aandoeningen (constitutioneel eczeem < 6 jaar, allergische rinitis) 
 Verband met geneesmiddelen (aspirine, NSAID’s, bètablokkers, ACE-remmers) 
 Effect van in het verleden gebruikte medicatie voor luchtwegen   

 
 Overig 

 Relatie van klacht met werk of hobby 
 

b. Lichamelijk Onderzoek 
 Inspectie ademhaling 

 Mate van dyspnoe 
 Ademhalingsfrequentie 
 Gebruik van hulpademhalingsspieren 
 Inspiratietoestand van de thorax 

 
 Auscultatie longen 

 Letten op aanwezigheid verlengd expirium en expiratoir piepen 
 Bij ernstige dyspnoe de hartfrequentie 

 
 Ander lichamelijk onderzoek nav anamnese 

 Rhinitis / Conjunctivitis/ post-nasal drip 
 Eczeem 
 BMI 

 
c. Aanvullend Onderzoek 

Aanvullend onderzoek wordt verricht op het moment dat er aanwijzingen zijn voor 
Astma.  

 Spirometrie in eigen beheer: (zie anders onder verwijzing) 
Voer spirometrie bij verdenking astma uit, zo kort mogelijk op het ontstaan van de 

klachten. 

 Bepaal de FEV1, FVC en Flow-volume-curve (volgens protocol bijlage COPD 
protocol) 

 Bij FEV1/FVC-ratio z-score < -1,64 na bronchusverwijding met salbutamol is er 
sprake zijn van een persisterende obstructie, mogelijk op basis van een 
dubbeldiagnose Astma en COPD of onderbehandeld astma. 

 LET OP: Ook als de pre-test normaal is, doe altijd een reversibiliteitsmeting  
 Een toename van de FEV1 ten opzichte van de waarde vóór de bronchusverwijding 

met ≥ 12% (en (bij een kleiner longvolume) met minimale toename van 200 ml) 
ondersteunt de diagnose Astma. Echter een normale spirometrie sluit Astma niet 
uit.  

 Bij een blijvend vermoeden van astma na een normale spirometrie wordt 
geadviseerd in een periode met klachten het spirometrisch onderzoek te herhalen, 
of bij klachten in specifieke situaties (werk, ’s nachts, bij inspanning) 
piekstroommeting te verrichten, eventueel aangevuld met een meting na 
bronchusverwijding.  
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De FEV1/FVC-ratio wordt vanaf 2015 gekoppeld aan de Lower Limit of Normal (LLN). De ratio 

wordt dus nu gecorreleerd aan wat voor die leeftijd normaal is. De ondergrens van de LLN 

wordt omgezet in een Z-score. (90% betrouwbaarheidsinterval). De Z-score staat gelijk aan de 

afwijking tov het gemiddelde (ofwel de standaarddeviatie) Het voordeel van deze Z-score is 

dat de ondergrens voor iedere leeftijd hetzelfde is. (=-1,64). Het hanteren van de Z-score loopt 

parallel met het gebruik van de nieuwe referentiewaarden: de GLI. Het voordeel van deze 

normaalwaarden is dat zij gebruikt  kunnen worden voor kinderen en volwassenen. 

 

 Allergologisch onderzoek 
Allergologisch onderzoek met behulp van allergeen-specifieke IgE bepalingen. Als deze 
test positief is, zal het laboratorium vaak direct het allergeen specifieke IgE bepalen 
van de meest voorkomende inhalatieallergenen (huisstofmijt, gras-, boom- en 
kruidpollen, honden- en kattenepitheel, en schimmels). Is de phadiatop negatief, maar 
zijn er anamnestisch wel aanwijzingen voor een specifieke allergie voor de 
bovenstaande allergenen of bij het vermoeden van een allergie voor andere dieren 
(cavia, konijn, paard, vogel) vraagt de huisarts – ook als het screeningsonderzoek 
negatief is – het betreffende allergeen specifieke IgE aan.  
Hoewel bloedonderzoek op inhalatieallergenen de voorkeur heeft (omdat dit minder 
belastend is voor de patiënt), kan de huisarts ook huidpriktests aanvragen (zie NHG-
Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis). 
 

 X-thorax 
Bij een discrepantie tussen de ernst van de  klachten en de longfunctieafwijking 
(chronisch hoesten of dyspnoe en betrekkelijk geringe longfunctieafwijkingen) vraagt 
de huisarts een X-thorax aan om andere longaandoeningen (longcarcinoom, tbc, 
pneumothorax) op het spoor te komen dan wel uit te sluiten.  
 

 Proefbehandeling 
Als er geen harde criteria zijn om de diagnose astma te stellen, maar er wel een sterk 
vermoeden is op basis van de anamnese, overweeg dan een proefbehandeling met  
kortwerkende bronchusverwijders en controleer dan na 2 weken. Reactie op een 
proefbehandeling is slechts ondersteunend aan de diagnose, maar niet bewijzend voor 
de diagnose. 

 
d. Aanvullende onderzoeken in de 2e lijn 
Wanneer er een discrepantie is tussen de klachten en de bevindingen bij lichamelijk en/of 

aanvullend onderzoek is beoordeling door een longarts noodzakelijk. Ook wanneer je na een 

½ jaar onvoldoende zekerheid over de diagnose hebt is een beoordeling door een longarts 

aan te bevelen. Een longarts zal veelal een histamine-provocatietest uitvoeren om meer 

zekerheid te geven over de diagnose. 

 2e lijns spirometrie 
Wanneer spirometrie in eigen beheer niet mogelijk is of als iemand niet (adequaat) in 

de spirometer kan blazen.  

 Histamine provocatietest 



In een aantal gevallen wordt bij het spirometrisch onderzoek bij herhaling geen 
obstructie aangetoond. In deze situatie kan het aantonen van BHR van belang zijn via 

een eenmalige verwijzing provocatieonderzoek met histamine of methacholine*. 
Eventueel kan in dezelfde zitting inflammometrie in de vorm van het meten van 
stikstofoxide (NO) in de uitademingslucht plaatsvinden.  

 Verdenking beroeps gerelateerd astma 
Wanneer het vermoeden bestaat op een beroepsastma, door lichamelijke inspanning 

of waarbij externe arbeidsfactoren een rol lijken te spelen. Vooral wanneer 

loopbaanplanning in gevaar komt is meer diagnostische zekerheid in de 2e lijn 

aangewezen. 

 
e. Diagnose  
Astma is te typeren als een klinisch syndroom. Veelal is er sprake van een chronische 
ontstekingsreactie van de luchtwegen die gepaard gaat met de neiging van het 
luchtwegsysteem om sneller en heftiger te reageren op prikkels. (zorgstandaard) 
 
De diagnose Astma wordt gesteld bij patiënten die periodiek klachten hebben van de 
kernsymptomen dyspnoe en/of piepen op de borst, mogelijk in combinatie met hoesten. 
Reversibiliteit bij de longfunctie na bronchusverwijding ondersteunt de diagnose Astma en is 
obligaat bij de diagnose van Astma bij patiënten met hoesten zonder dyspnoe of piepen op de 
borst. Op basis van de verkregen gegevens wordt bepaald of er gestart kan worden met de 
behandeling. Zie hiervoor de hoofdstukken zorgplan en behandeling.  
 
Afwezigheid van obstructie en reversibiliteit (ten tijde van klachten) en een normale 
histamine- of methacholine-provocatietest maken de diagnose astma onwaarschijnlijk. 
De diagnose astma wordt heroverwogen als de behandeling onvoldoende effect heeft. In het 
laatste geval dient onder andere ook gekeken te worden naar co-morbiditeit voordat een 
volgende stap in het behandelplan gezet kan worden.  
 
Differentiaal diagnostisch kan gedacht worden aan: 

- virale bovenste luchtweginfecties 
- lage luchtweginfecties 
- COPD 
- allergische rhinitis 
- gastric asthma (gastro-oesofagale reflux) 
- psychosociale factoren, ‘vocal cord dysfunction’ en andere functionele 

ademhalingsstoornissen 
- psychogeen hyperventileren/ angststoornis 
- obesitas 
- inspanning geïnduceerde bronchusobstructie (exercise induced broncho-

constriction). Dit is een fysiologische variant van bronchoconstrictie, dat 
vooral voorkomt bij (top)sporters zonder voorgeschiedenis van astma of 
atopie (zoals topschaatsers) 

 

                                                                 
 * zie bijlage C 
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Bij  de behandeling van astma wordt vaak onderscheid gemaakt tussen Intermitterend en 
Persisterend Astma 
Wanneer symptomen van Astma ≤ 2 keer per week optreden is sprake van intermitterend 
Astma. Als symptomen > 2 keer per week optreden is er sprake van persisterend Astma.  
 
Voor de begeleiding van astmapatiënten gebruiken we de indeling die in de zorgstandaard 
astma is geïntroduceerd: de mate van astma controle: 
 
De indeling die wij in dit zorgprotocol gebruiken is de mate van astma controle: 

 Patiënten die hun astma volledig onder controle hebben: 

 Patiënten die hun astma gedeeltelijk onder controle hebben:  

 Patiënten die hun astma niet of onvoldoende onder controle hebben:  
 
Daarnaast worden vele andere indelingen van astma gebruikt. 

 Allergisch astma en niet-allergisch astma 

 Inspannings astma. Astmaklachten die optreden tijdens of na inspanning 
(inspanningsastma ) bij patiënten bekend met astma zijn vaak een uiting van slechte 
astmacontrole. Inspanningsastma dient te worden onderscheiden van kortademigheid 
door bewegingsarmoede of bij overgewicht of obesitas. 

 
 

f. Co-morbiditeit  

 Dubbeldiagnose astma & COPD 
Bij een aanzienlijk gedeelte van de patiënten met astma kunnen in het verloop van de 
aandoening irreversibele afwijkingen ontstaan. Het is van belang in deze situatie de 
astmatische basis van dit verlies te herkennen en een onderscheid te maken met het 
aan roken gerelateerde COPD.  
Het bestaan van COPD naast astma is aannemelijk bij patiënten ouder dan 40 jaar met: 
 Een anamnestisch vermoeden van astma (aard van het klachtenpatroon, astma in 

de voorgeschiedenis, atopische aandoening bij de patiënt zelf of bij eerstegraads 

familieleden) én 

 Een anamnestisch vermoeden van COPD (relevante rookgeschiedenis of een 

andere risicofactor voor COPD) én 

 Minimaal 12% reversibiliteit na bronchusverwijding, in combinatie met een 

FEV1/FVC z-score < -1,64 na bronchusverwijding 

 LET OP: reversibiliteit bij COPD kan ook op basis zijn van airtrapping. Denk hieraan 
als de FVC in de post-test in volume meer toeneemt dan dat de FEV1 in de post-
test in volume toeneemt. Belangrijk blijft echter dat er geen anamnese is van 
astma. 

 

 Astma en zwangerschap of lactatie 
Tijdens de zwangerschap gaat het immuunsysteem anders functioneren om te 
voorkomen dat de zwangerschap als lichaamsvreemd wordt bestreden. Dat betekent 
dat ook de immunologische motor achter astma anders functioneert en dat de astma-
controle daardoor ontregeld kan raken.  



 
Tijdens de zwangerschap verslechtert astma bij ongeveer 1/3e, verbetert astma bij 
ongeveer 1/3e en blijft het bij 1/3e van de mensen met astma hetzelfde. Bij mensen 
met astma bestaat een verhoogde kans op vroeggeboorte en/of kleinere baby’s. Deze 
problemen doen zich vooral voor als de astma al voor de zwangerschap moeilijk 
behandelbaar is of tijdens de zwangerschap ontregeld raakt. 

 

 Astma en obesitas 
Obesitas is geassocieerd met een slechtere astmacontrole, verminderde reactie op 
corticosteroïden en een verminderde luchtwegdiameter, zelfs na correctie voor 
longvolume. Astma gerelateerd aan obesitas kan waarschijnlijk worden gezien als een 
apart fenotype, waarbij het ontstekingsproces in de luchtwegen afwijkt van de, veelal 
eosinofiele inflammatie die bij astma gebruikelijk is. Dit verklaart de relatieve 
ongevoeligheid voor behandeling met corticosteroïden, hetgeen voor de behandeling 
van dit type patiënten van groot belang is. 
 
Gewichtsverlies kan leiden tot een betere mechanica van de ademhaling, verbetering 
van longfunctieparameters, vermindering van het aantal exacerbaties en een 
vermindering in gebruik van orale corticosteroïden en een betere kwaliteit van leven. 

 

 Astma en voedselallergie 
Astma als een manifestatie van voedselallergie komt bij volwassenen niet vaak voor. 
Bij astmapatiënten met een voedselallergie zijn de verschijnselen van de ziekte wel 
vaak ernstiger en kan, na blootstelling aan het desbetreffende allergeen, een 
levensbedreigende astma-aanval ontstaan. De meest voorkomende voedingsmiddelen 
die verantwoordelijk zijn voor een allergische reactie bij volwassenen zijn pinda’s, 
noten, schaal- en schelpdieren en vis. Ongeveer 5% van personen met een 
voedselallergie kan astma ontwikkelen. Bij reeds bestaand astma kan 
luchtwegobstructie in 2% van de gevallen door voeding getriggerd worden. 

 

 Astma en allergische rhinitis 
Astma en allergische rhinitis zijn met elkaar geassocieerd en komen vaak tegelijkertijd 
voor. Voor een goede astma-controle is het noodzakelijk dat ook de allergische rhinitis 
onder controle is. Voor behandeling hiervan verwijs ik u naar de desbetreffende NHG-
standaard 
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5. Traject nieuwe astma patiënt  
 

Het pad van een nieuwe Astma patiënt 
 Diagnose                                                     HA/POH 
 Scharnierconsult                                                   HA 
 Assessment (integrale beoordeling)                 POH 
 Mate astma controle                          POH/HA 
 Opstellen individueel zorgplan   POH 
 Intensieve behandelfase (ongeveer 1 jaar)     HA/POH 
 Minder intensive behandelfase                         POH/HA 

 
a. Scharnierconsult 
Het scharnierconsult houdt in dat de huisarts de patiënt na de diagnostische fase patiënt 
terugziet en uitleg geeft over de diagnose. De huisarts schat hierbij het type patiënt in en 
maakt al een start met de assessment. De praktijk ondersteuner neemt het daarna weer over, 
gaat verder met de assessment en kwantificeert de klachten van de patiënt. Tijdens overleg 
met de huisarts wordt een interventie ingezet of wordt hij verwezen. 
  
b. Assessment (integrale beoordeling) 
Het assessment (integrale beoordeling) is een inventarisatie van alle hoofddomeinen van de 
integrale gezondheidstoestand en de mate van adaptatie van iedere patiënt. De 
hoofddomeinen die hier bedoeld worden zijn: fysieke klachten, psychische factoren en 
omgevingsfactoren 
 
- Probleem inventarisatie 

Kwalitatief door middel van anamnese van de integrale gezondheid 
 
- Data verzamelen en evaluatie 

Kwantitatief door middel van basale parameters 
 ACQ scorelijst , MRC dyspnoe score * 
 Roken 
 Mate van bewegen* 
 Comorbiditeit 

 COPD 
 Zwangerschap (aandachtspunt) 
 Allergie 

 BMI > 30 
 Persisterend FEV1 < 70%, of 1500 ml absoluut 
 Progressief beloop, snelle longfunctiedaling (>150ml gemiddeld over de jaren) 
 Exacerbatiefrequentie ≥ 2/jaar 
 Andere/bijkomende diagnose? 
 Matig/ernstige adaptatie problemen/ geen goede astma controle 
 Niet of onvoldoende bereiken van de gestelde doelen 
 Wens van de patiënt 

 

                                                                 
* zie bijlage A en B (verantwoording ACQ: http://www.qoltech.co.uk/acq.html)) 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DE4CGPLA/
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DE4CGPLA/
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html
http://www.qoltech.co.uk/acq.html


c. Bepaal de mate van astma controle 

 Patiënten die hun astma volledig onder controle hebben 
1x per jaar integrale beoordeling door huisarts (basis individueel zorgplan en ervaren 
klachten). Bij uitsluitend astmatische klachten gedurende een relatief korte periode, 
bijv. pollenallergie, is jaarlijkse integrale beoordeling niet noodzakelijk. Bij gebruik 
van de ACQ zullen deze patiënten een score van 0,75 of lager laten zien. 

 Patiënten die hun astma gedeeltelijk onder controle hebben 
Indien behandeldoelen of optimale medicamenteuze behandeling bereikt minstens 2 
x per jaar (basis individueel zorgplan en ervaren klachten). Op indicatie een 
gespecialiseerde integrale beoordeling. Indien behandeldoelen niet bereikt  en 
frequente controle tot behandeldoelen of optimale medicamenteuze behandeling wel 
bereikt. Bij gebruik van de ACQ komt dit overeen met waarden tussen 0,75 en 1,5 

 

 Patiënten die hun astma niet of onvoldoende onder controle hebben 
Frequente integrale beoordeling minstens 1x in de 3 maanden (basis individueel 
zorgplan en ervaren klachten). Op indicatie gespecialiseerde integrale beoordeling of 
hernieuwde intensieve integrale analyse. Dit komt tot uiting in een ACQ-score hoger 
dan 1,5. 

 
Patiënten met moeilijk behandelbaar astma door:  
 inadequaat zelfmanagement, bijvoorbeeld slechte symptoomperceptie, slechte 

compliance c.q. aanhoudende therapieontrouw;  
 psychosociale factoren, ‘vocal cord dysfunction’ en andere functionele 

ademhalingsstoornissen; 
 een persisterend hoog expositieniveau met betrekking tot astma uitlokkende 

prikkels;  
 de aanwezigheid van comorbiditeit die niet (voldoende) behandeld is, zoals 

chronische rhinosinusitis, gastro-oesofageale reflux, obesitas en Obstructief Slaap 
Apneu Syndroom. 

 patiënten met ernstig refractair astma 
 patiënten die hun astma niet onder controle krijgen, bij wie alternatieve 

diagnosen zijn uitgesloten / eventuele comorbiditeit naar behoren is behandeld / 
therapietrouw en adequaat gebruik van medicatie is gecontroleerd  

 ernstige astma-aanvallen (≥ 2 per jaar) blijven optreden,  
 ondanks het adequaat gebruik van een hoge dosis inhalatiesteroïden en/of 

dagelijks orale steroïden in combinatie met langwerkende luchtwegverwijders. 
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(bron: GINA Guidelines) 

 
d. Individueel zorgplan  

 Behandeldoel 
 Zelfmanagement 

Doel zelfmanagement:   

 patiënten beter met astma om laten gaan.  

 toename van kwaliteit van leven.  

 belangen van patiënt en van huisarts dichter bij elkaar brengen. 
 
Zelfmanagement voor astma rust op drie pijlers:  

 instructie van vaardigheden  

 voorlichting over astma 

 (geschreven) zelfbehandelplan  
 
Het Stappenplan beschrijft: 

 opzet van de begeleiding in de aanleerperiode (geschat 6-12mdn) voor 
zelfmanagement van astma 

 wanneer te handelen, uitgaande van ervaren symptomen 

 hoe te handelen bij exacerbaties, bijvoorbeeld door instructies voor het zelf 
kunnen aanpassen van de inhalatiemedicatie (ICS, kort- en/of 
langwerkende luchtwegverwijders) en voor het starten met een orale 
corticosteroïdkuur; hierbij wordt het stappenplan gevolgd; 

 wanneer contact te zoeken met de behandelaar. 
 

 Stoppen met roken 
 Astma & Werk 
 Saneren 
 Bewegen 
 Voeding 

 
 

e. Intensieve behandelfase 



 
Periode van ongeveer een jaar waarin regelmatige evaluatie plaatsvindt op basis van klachten, 
scorelijsten en eventueel herhaalde spirometrie. 
Vooral na medicatie wijziging dient per 2 en 6 weken controle plaats te vinden. 
Hieronder volgt een voorbeeld begeleidingstraject van een nieuwe astma patiënt.  
 
Consult Inhoud Uitvoerende Duur 

(min.) 
Consult 1 Scharnierconsult/ start assessment / zo nodig start 

medicamenteuze behandeling 
De patiënt krijgt informatie over de samenhang 
tussen prikkels en klachten van luchtwegvernauwing  
Hij leert zijn symptomen periodiek te registreren 
d.m.v. de ACQ en MCR vragenlijst. 

HA 20 

Consult 2 Assessment/ controle inhalatie techniek 
U controleert het registreren van de symptomen via 
de ACQ en MCR vragenlijst.  
De patiënt krijgt voorlichting over hoe de 
veranderingen in het beloop van zijn astma te 
herkennen en waarmee dit kan samenhangen.  
Hij krijgt voorlichting over niet-medicamenteuze 
maatregelen.  
Hij krijgt voorlichting over de verschillende 
medicamenteuze behandelingen  
Hij krijgt uitleg t.a.v. de instructies in het 
zelfbehandelplan. 

POH 30 

Overleg 1 Mate van astmacontrole bepalen/ voorzet IZP/ 
overwegen 2e lijns interventies 

HA+POH 5 

Consult 2b Indien medicatie gestart/gewijzigd na 2-4 weken 
evalueren anders  

HA 10 

Consult 3 IZP met patiënt bespreken en evalueren 
De patiënt krijgt inzicht in welke factoren in zijn leven 
het beloop van zijn astma kunnen beïnvloeden.  
Hij leert het beloop tijdig te onder- en herkennen 
ondersteund door de scores van de ACQ en MCR 
vragenlijsten. 
U geeft voorlichting over de rol van prikkels en het 
belang deze te vermijden.  
U spreekt samen de persoonlijke invulling van de niet-
medicamenteuze maatregelen.  
U spreekt samen de persoonlijke invulling van de 
zelfstandige medicatie aanpassing door.  
De nadruk ligt op de eigen keuzes die de patiënt zal 
moeten maken 

POH 20 

Consult 4 Na 6 weken controle effectiviteit ingezette 
behandeling 

POH 10 

Overleg 2 Evaluatie bereikte resultaat HA+POH 5 
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Indien astma onder controle naar consult 5, anders terug naar overleg 1 

Consult 5 Na 3 maanden evalueren, indien eerder 
reversibiliteit gemeten opnieuw spirometrie 
U bekijkt samen het astmadagboek met registratie 
van klachten d.m.v. de ACQ vragenlijst, de 
behandelingen die de patiënt zelf heeft ingesteld en 
de ervaren gevolgen voor het dagelijks functioneren.  
U herhaalt -zo nodig- gerichte informatie en geeft zo 
nodig tips en aanvullingen op de manier waarop de 
patiënt zelfstandig met hun astma omgaan.  
Het is de basis voor systematische begeleiding 
gedurende controlebezoeken aan de praktijk 
Beoordelen of de reversibiliteit is verminderd 

POH 10-30 

Consult 6 Bespreking uitkomsten spirometrie en consult van 
de POH 

HA 10 

Indien astma onder controle naar jaarlijkse follow-up, anders terug naar overleg 1 
 
f. Minder intensieve behandelfase 

Onafhankelijk van de astma controle moeten rokers met astma jaarlijks een 

monitoring en jaarlijks spirometrie 

 Volledige astma-controle 
Overweeg bij volledige astma controle ook een afbouw van de medicatie 

Stap-1 medicatie: controle zo nodig 

Stap-2 medicatie: monitoring jaarlijks, spirometrie niet, behalve in de eerste 3 

jaar 

Stap-3 medicatie: jaarlijks, spirometrie jaarlijks 

 

 Gedeeltelijke astma-controle 
Regelmatige controle (bijvoorbeeld elke 6-12 weken), totdat persoonlijke 
behandeldoelen zijn bereikt en medicatie optimaal is gedoseerd. 

Consult Inhoud Uitvoerende Duur 
(min.) 

Consult 1 Evaluatie POH en zo nodig controle 
inhalatietechniek + 1x per 3 jaar spirometrie 

POH 10-30 

Consult 2 Jaarlijkse Integrale gezondheids-anamnese + IZP HA 20 
Overleg 1 Mate van astma controle bepalen HA + POH 5 
Indien goed resultaat jaarlijkse follow-up, anders naar schema nieuwe patiënt consult 3 

Consult Inhoud Uitvoerende Duur 
(min.) 

Consult 1 Evaluatie POH en zo nodig controle 
inhalatietechniek + 1x per jaar spirometrie 

POH 10-30 

Consult 2 Halfjaarlijkse Integrale gezondheids-anamnese + 
IZP 

HA/LA 20 

Overleg 1 Mate van astma controle bepalen HA + POH 5  
Indien goed resultaat jaarlijkse follow-up, anders naar schema nieuwe patiënt consult 3 



 Geen astma controle 
Onder controle van de longarts. 
Indien uitbehandeld: 
Regelmatige controle (bijvoorbeeld elke 6-12 weken), totdat persoonlijke 
behandeldoelen zijn bereikt en medicatie optimaal is gedoseerd. 

 
 
Richtlijnen voor het zelfstandig aanpassen van de onderhoudsbehandeling* 
 
Advies:  
Bij symptomen ACQ en MCR lijst dagelijks noteren. 
Instructies bij ontregeling: ACQ>1,5       (n= 0,75 - 1,5) 

MRC Symptomen ACQ Instructies 
1-2 's nachts wakker (mn vraag 1-2) 

 
Score >1,5 

Verdubbel 
inhalatiecorticosteroïden;  
zo nodig na 3 weken herhalen tot 
maximale dosering 

2-3 >4 maal daags 
luchtwegverwijder nodig, 
of luchtwegverwijder 
geen effect 

(kijken naar 
vraag 6) 

 
Score >3 

Verhoog inhalatiecorticosteroïden 
tot maximale dosering.  
Indien geen verbetering na 2 
dagen: alsnog stootkuur starten 

4-5 kortademigheid in rust (vraag 3-4-5) 
 
 

Score>4 

Indien verbetering op 
luchtwegverwijder: start 
stootkuur.  
Indien geen verbetering op 
luchtwegverwijder: contact 
opnemen! 

Instructies bij stabiel astma: minimaal 6 weken ACQ<1 
0 geen symptomen <1 Halveer inhalatiecorticosteroïden.  

In stappen van telkens 6 weken 
afbouwen tot 0.  

 
 
  

                                                                 
* http://www.henw.org/archief/tabel/tabellen/id2489-tabel2-richtlijnen-voor-het-

zelfstandig-aanpassen-van-de-onderhoudsbehandeling.html 

Consult Inhoud Uitvoerende Duur 
(min.) 

Consult 1 Evaluatie POH en zo nodig controle 
inhalatietechniek + 1x per jaar spirometrie 

POH/LVPK 10-30  

Consult 2 Elk kwartaal Integrale gezondheids-anamnese + IZP HA/LA 20 
Overleg 1 Mate van astma controle bepalen HA/LA + 

POH/LVPK 
5 

Indien goed resultaat jaarlijkse follow-up, anders naar schema nieuwe patiënt consult 3 
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6. Therapeutische mogelijkheden 
 

a. Voorlichting 

 Informatie, voorlichting en educatie 

 Huisarts informeert over de aard van de aandoening: uitgelokt door 
allergische en of niet allergische prikkels 

 Huisarts/POH geeft voorlichting over de ziekte, de gevolgen (in het dagelijks 
leven) en het omgaan met de gevolgen van de ziekte 

 Huisarts/POH geeft voorlichting over het doel en werking van de medicatie 

 POH of zorgverlener met kennis over inhalatie-instructie (apothekersass.) 
geeft instructie: 

 Hoe het inhalatiehulpmiddel gereed gemaakt wordt voor gebruik 
 Hoe hij/zij de dosis inhaleert (verwijzing protocol inhalatie 

instructie) 
 Hoe het hulpmiddel het beste kan bewaren en onderhouden 

 POH of zorgverlener met kennis over inhalatie-instructie (apothekersass.) 
evalueert samen met de patiënt het gebruik van de inhalatoren waarin de 
patiënt laat zien hoe hij/zij inhaleert waarbij de zorgverlener de instructie 
indien nodig herhaalt en uitlegt. 

 Influenzavaccinatie. Patiënten met astma met een onderhoudsbehandeling 
met  komen in aanmerking voor jaarlijkse influenzavaccinatie (zie de NHG-
Standaard Influenza en influenzavaccinatie). De indicatie voor 
griepvaccinatie wordt bij iedere individuele patiënt regelmatig opnieuw 
overwogen 
 

b. Niet medicamenteuze behandeling 

 Stoppen met roken 

 Huisarts geeft de patiënt een dringend stopadvies. Er wordt gewezen op het 
feit dat roken een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en bij de prognose 
van de klachten. En dat roken de werkzaamheid van verschillende 
astmamedicijnen kan beïnvloeden. 

 Huisarts geeft informatie over stoppen met roken 

 Huisarts/POH geven ondersteuning en begeleiding bij het stoppen met 
roken wanneer de patiënt gemotiveerd is om te stoppen met roken, 
(verwijzing module stoppen met roken) 

 Huisarts/POH informeren de patiënt over het belang om het meeroken te 
vermijden. Eventueel kunnen huisgenoten begeleiding geboden worden bij 
het stoppen met roken. 

 

 Prikkelreductie in de omgeving bij allergie (saneren) 

 Huisarts/POH geeft voorlichting en adviseert bij bewezen allergie voor 
inhalatieallergenen en bij het niet of onvoldoende onder controle krijgen 
van de astmaklachten bij het verminderen of wegnemen van allergische 
prikkels 



 In het binnenmilieu, bij huisstofmijtallergie de woning zodanig 
saneren zodat de huisstofmijt niet of minder kan bestaan, 
ontstaan of vermeerderen. 

 Het houden van huisdieren (katten honden, cavia, konijn) 
afraden 

 Schakel longverpleegkundige in voor het geven van adviezen ter eliminatie 
van de prikkels en het begeleiden bij het realiseren van de maatregelen. 
(school en of werksituatie) 

(NB: matrashoezen worden niet meer vergoed door de zorgverzekering). 
 

 Bewegen 

 Huisarts/POH geeft patiënt een beweegadvies op maat. Dat wil zeggen in 
afstemming met de voorkeuren van de patiënt en rekening houdend met de 
aard en ernst van de astma en eventuele relevante comorbiditeit. (verwijzing 
sociale kaart beweegmogelijkheden in de regio) 

 Patiënten die hun astma onder controle hebben kunnen in principe 
meedoen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten. Wel dient rekening 
gehouden te worden met een mogelijke terugval van de patiënt 

 

 Management van astma-aanvallen of exacerbaties 

 Huisarts/POH geeft voorlichting over astma- aanvallen of exacerbaties: 
 Hoe de kans op het krijgen van een astma-aanval te verkleinen is 

(welke onderhoudsbehandeling, hoe is de therapietrouw) 
 Vroegtijdige onderkenning van de verschijnselen 
 Vermijden van uitlokkende factoren ( allergische prikkels) 

 Beschikbaarheid van noodmedicatie voor de eventuele behandeling van een 
astma-aanval in de thuissituatie 

 POH maakt samen met de patiënt een individueel zorgplan waarin 
beschreven staat wat de patiënt moet doen in geval van een astma-aanval. 
(welke medicatie gebruikt kan worden, wanneer het nodig is om extra hulp 
in te schakelen. Klachten en telefoonnummers beschrijven) 

 Follow up en evaluatie 
 

 Voeding en dieet 

 Obesitas 
Voor mensen met astma met overgewicht of obesitas is een behandeling 
bestaande  
uit verschillende interventies geïndiceerd. 
Deze ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ bestaat uit het verminderen van 
de energie-inname door een individueel samengesteld dieet dat leidt tot 
verbetering van eetgedrag en uit het verhogen van de lichamelijke activiteit. 
Eventueel worden daarbij op maat psychologische interventies ter 
ondersteuning van gedragsverandering geboden.  

 Voedselallergie 
Mensen met astma en een bewezen voedselallergie krijgen ten behoeve van 
een betere astmacontrole en kwaliteit van leven een dieetbehandeling op 
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maat aangeboden door een diëtist met specifieke deskundigheid op het 
gebied van voedselallergie. Daarbij wordt de patiënt geleerd het betreffende 
allergeen te vermijden, onnodige vermijding van voedingsmiddelen te 
voorkomen en een zo volwaardig mogelijke voeding zonder tekorten te 
realiseren. 

 
c.  Medicamenteuze behandeling 

Het doel van de behandeling is om de klachten te verminderen en de (ervaren) 
kwaliteit van leven te optimaliseren. De keuze voor een medicament hangt af van de 
frequentie van het optreden van de klachten en de vraag of het doel (controle van de 
astma) is bereikt. Het onderstaande stapsgewijze medicatieplan kan als ondersteuning 
worden gebruikt voor de juiste keuze van een medicament.   
Voordat je een volgende stap zet in het stappenplan wordt eerst gekeken naar de 
TIP-aandachtspunten (Therapietrouw, Inhalatietechniek, vermijden van Prikkels) 

 
 Stapsgewijs medicatieplan 

Stap 1:  
Schrijf bij intermitterende klachten kortwerkende luchtwegverwijders voor: 
betasympaticomimetica of ipratropium. Bij inspanningsastma gaat de 
voorkeur uit naar een betasympaticomimeticum (kortwerkend, bij langere 
inspanning eventueel een langwerkend middel, maar niet dagelijks gebruiken).  

  
Stap 2a:  
Schrijf bij frequentere klachten (meer dan tweemaal per week klachten en/of 
meer dan tweemaal per week gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders) 
een onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroid (ICS) voor, in een 
lage dosering, met daarnaast een kortwerkende luchtwegverwijder voor ‘zo 



nodig’.  Als met de lage dosis ICS de behandeldoelen niet worden gehaald, 
vervang dan de lage dosis door een matige dosis. Als de behandeldoelen zijn 
gehaald, continueer dan de ICS drie maanden.  
Treden er lokale bijwerkingen op, ga dan over op dosisaerosol met 
inhalatiekamer. Als dit  onvoldoende baat geeft, kan tijdelijke dosisverlaging of 
eenmaal daags doseren een oplossing zijn. Als dit niet helpt voeg dan een 
leukotrieenantagonist (LTRA, montelukast, 1dd 10 mg) toe. 
Heroverweeg de diagnose en het beleid als stap 2 medicatie na drie maanden 
niet geminderd kan worden of als de behandeldoelen niet bereikt worden. 

  
Stap 3:  
Toevoeging van een langwerkend betasympaticomimeticum (LWBM) aan een 
onderhoudsbehandeling met ICS komt in aanmerking als met een matige dosis 
ICS geen optimale instelling wordt bereikt. Dit is werkzamer dan het verder 
ophogen van de dosis ICS. De LWBM mogen alleen in combinatie met een ICS 
worden gebruikt. 
Bij bijwerkingen van LWBM of een relatieve contra-indicatie zoals een 
hartaandoening: verhoog dosis ICS of voeg eventueel LTRA toe 
Bij verergering van astma symptomen: ‘zo nodig’ een kortwerkend bèta-2-
sympathicomimeticum of bij onderhoudsbehandeling met 
budesonide/formoterol ‘zo nodig’ extra inhalaties daarvan - na adequate 
instructie en in geval van voldoende ziekte-inzicht. 
Bij het bereiken van de behandeldoelen gedurende 3 maanden: probeer 
medicatie te minderen tot de laagste effectieve dosis ICS al dan niet in 
combinatie met LWBM 
 
Stap 4: 
Verwijs patiënt naar de longarts Indien de behandeldoelen niet worden bereikt 
met de medicatie van stap 3. 
 

 Medicatie dosis 
 

Middel Inhalatiepoeder Dosisaerosol Maximum/dag 

Kortwerkende luchtwegverwijders (short acting beta-2-agonists; SABA) 

Salbutamol 1-4 dd 100-400 microg 1-4 dd 100-200 microg 
800-1600 microg, afhankelijk van de 

toedieningsvorm 

Terbutaline 1-4 dd 500 microg – 4000 microg (1000 microg/keer) 

Inhalatiecorticosteroïden (ICS; startdosis) 

Beclometason† 2 dd 200 microg 2 dd 250 microg 1600 microg 

Budesonide 2 dd 200 microg 2 dd 200 microg 1600 microg 

Fluticasonpropionaat 2 dd 100 microg 2 dd 125 microg 1000 microg 

Ciclesonide - 1 dd 160 microg 640 microg (max. 12 weken) 

Langwerkende luchtwegverwijders (long acting beta-2-agonists; LABA) (niet gebruiken zonder ICS) 

Formoterol 1-2 dd 6-12 microg 2 dd 12 microg 48 microg 
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Salmeterol 2 dd 50 microg 2 dd 2 maal 25 microg 100 microg 

Combinatiepreparaten (ICS/LABA) 

Beclometason/formoterol‡ 2 dd 1-2 ‘100/6’ microg 2 dd 1-2 ‘100/6’ microg 800/48 microg 

Budesonide /formoterol‡ 
2 dd ‘100/6’-‘400/12’ 

microg 
– 1600/48 microg 

Salmeterol /fluticason 
2 dd ‘50/250’-‘50/500’ 

microg 

2 dd 2 ‘25/125’-‘25/250’ 

microg 
100/1000 microg 

Leukotrieenreceptorantagonist (LTRA) 

Montelukast tablet 1 dd 10 mg 

† Bij beclometason extrafijn gelden lagere doseringen (max. 1000 microg/dag); dit middel 
is anno 2015 relatief duur. 
‡ Bij onderhoudsdosis beclometason/formoterol ‘100/6’ of budesonide/formoterol ‘100/6’: 
zo nodig extra inhalaties daarvan, maximaal 8 inhalaties per dag. 

 

 Keuze inhalator type (streef naar uniformiteit in de keuze) 
De voorkeur gaat uit naar: 

1. Een inhalatiemiddel met een dosisteller of -indicator om het risico te 

verminderen dat de patiënt een lege inhalator gebruikt.  

2. De huisarts/POH doet ervaring op met een beperkt aantal 

inhalatoren.  

3. Bij meerdere inhalatiemiddelen uniformiteit in de toedieningsvorm.  

4. Houdt rekening met de voorkeur, vaardigheden en levensstijl van de 

patiënt en het gebruiksgemak.  

5. Wanneer voldaan aan 1 t/m 4 er een keuzemogelijkheid is tussen een 

poederinhalator singledose en een poederinhalator multidose dan 

een poederinhalator multidose voorschrijven.  

6. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar het goedkoopste 

middel (www.medicijnkosten.nl).  

 
Protonpompremmers of sublinguale immunotherapie worden niet 
aanbevolen. 

http://www.medicijnkosten.nl/


 

 Acute exacerbaties 

Ernstige exacerbatie. Hiervan is sprake bij aanwezigheid van één of meer van 
de onderstaande criteria: 

 (een toename van de) dyspneu in rust, moeite met uitspreken van 
een hele zin, niet plat kunnen liggen 

 ademhalingsfrequentie > 30/min (echter: bij zeer ernstige dyspneu 
neemt de ademfrequentie weer af!); 

 hartslag > 120/min; 

 gebruik van hulpademhalingsspieren; 

 zuurstofsaturatie < 94%; deze afkapwaarde geldt niet bij pre-existent 
lagere saturatiewaarden zoals die bij (oudere) patiënten met astma 
en COPD kunnen voorkomen. 

Voor de medicamenteuze behandeling van een ernstige exacerbatie zonder 
alarmsymptomen zie (tabel 6). Wacht het effect van de behandeling ter 
plaatse af; in minder ernstige gevallen kan een controle binnen enkele uren 
worden afgesproken. 
Bij verbetering geeft de huisarts: 

 een orale kuur prednisolon, 1 dd 40 mg gedurende 5 dagen of 1 dd 
30 mg gedurende 7 dagen (afhankelijk van controle te verlengen tot 
maximaal 14 dagen); bij patiënten bekend met diabetes mellitus of 
die klachten hebben die passen bij diabetes mellitus wordt de 
nuchtere glucose eenmalig bepaald tijdens de prednisolonkuur; 

 instructies voor het gebruik van luchtwegverwijders gedurende de 
komende 24 uur (bijvoorbeeld een dubbele dosis of inhalatie via een 
voorzetkamer). 

Bij een ernstige exacerbatie wordt de volgende dag een controle afgesproken 
die bestaat uit: 

 evaluatie van de klachten en ervaren beperkingen; 

 onderzoek van de longen; 

 nagaan van de reden van de exacerbatie; let vooral op de 
therapietrouw, de inhalatietechniek en luxerende factoren; 

 eventueel bijstelling van het beleid. 

 De behandeling en de frequentie van de controles na een exacerbatie 
worden mede bepaald door de ernst van het klinisch beeld en het 

effect van de ingestelde behandeling bij eerdere exacerbaties. Een 

TECHNISCHE VERSCHILLEN TUSSEN POEDERINHALATOREN EN DOSIS AEROSOLEN 

 POEDERINHALATOR DOSISAEROSOL 
Vrijkomen medicament Door inspiratoire flow Door drijfgas 

Dosisafgifte Flow-afhankelijk, niet constant Flow-onafhankelijk, constant 

Variatie in dosisafgifte Groot Klein 

Deeltjesgrootte verdeling Flow-afhankelijk Flow-onafhankelijk 

Variatie in deeltjesgrootte verdeling groot klein 



25 

 

bijkomende of luxerende luchtweginfectie (pneumonie) wordt 
behandeld volgens de NHG-Standaard Acuut hoesten. 

Verwijs een patiënt met een ernstige exacerbatie als er: 

 binnen een half uur geen verbetering optreedt; 

 thuis onvoldoende zorgmogelijkheden zijn; 

 ernstige interfererende comorbiditeit is; 

 bij eerdere exacerbaties altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk 
was. 

 

 Bijwerkingen: 
Verminder het risico op lokale bijwerkingen door na inhalatie de tanden te 
poetsen en/of de mond 

 

Betasympaticomimetica 
Bij zowel de kort- als de langwerkende betasympaticomimetica: tremor van 
handen en vingers, hoofdpijn, perifere vaatverwijding, stijging van de 
hartfrequentie en hypokaliemie.  
In het algemeen geen contra-indicatie voor het gebruik van bèta-1-selectieve 
bètablokkers. Bij slechte astmacontrole ondanks optimale behandeling: 
heroverweeg de (cardiovasculaire) indicatie van een (niet-)selectieve 
bètablokker. 
 
ICS 
De meest voorkomende lokale bijwerking van ICS is orofaryngeale candidiasis; 
dit komt voor bij 5 tot 13% van de volwassenen. Door de mond te spoelen of 
na inhalatie te eten wordt de kans hierop kleiner. Bij hogere doses ICS (1600 
µg budesonide of beclometason of 1000 µg fluticason per dag) neemt het 
risico op systemische bijwerkingen toe. 
 
Bijwerkingen van orale glucocorticosteroïden zijn onder andere 
gewichtstoename, toegenomen eetlust en eiwitafbraak. Bij een dieetadvies 
moet hiermee rekening gehouden worden. Bij mensen met astma die 
langdurig orale corticosteroïden gebruiken bestaat de kans op botontkalking. 
Preventieve medicatie, evenals aandacht voor voldoende calcium en vitamine 
D inname ter voorkoming hiervan kan in dit geval noodzakelijk zijn. 
 
leukotrieenreceptorantagonist 
De bijwerkingen van leukotrieenreceptorantagonist (LTRA) op korte termijn 
zijn gering. 

 

 Medicatie en zwangerschap 
Over de risico’s van astmamedicatie tijdens de zwangerschap wat betreft 
aangeboren afwijkingen of perinatale complicaties is beperkt onderzoek 
voorhanden. Budesonide, beclometason en kortwerkende bèta-2-
sympathicomimetica kunnen tijdens de zwangerschap en lactatie in het 
algemeen zonder problemen worden gegeven. Ook ipratropiumbromide kan 



tijdens zwangerschap veilig gebruikt worden. Met fluticason is minder 
ervaring, maar op basis van de beperkte gegevens lijkt continueren tijdens de 
zwangerschap en lactatie verantwoord. Hierbij is het van belang de 
patiënteninformatie af te stemmen met de apotheek die de medicatie 
aflevert. Over het gebruik van LWBM, anticholinergica en LTRA tijdens de 
zwangerschap is onvoldoende bekend; deze middelen worden ontraden. Bij 
een ernstige exacerbatie weegt het voorkómen van hypoxemie zwaarder dan 
de eventuele risico’s van systemische corticosteroïden voor de foetus en de 
zwangere (verhoogd risico op pre-eclampsie). 

 

 2e lijns behandelmogelijkheden 

 subcutane immunotherapie bij patiënten met (voornamelijk) een 

monoallergie 

 subcutane toediening van omalizumab, een monoklonaal antilichaam 

tegen IgE, bij ernstig allergisch astma. 
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7. Registratie 
 
 

Astma registratie set 
  

  lab- 
code  

 opmerkingen 

Astma R96     

Hoofdbehandelaar Astma ASHB-RZ 2406   

Volledige spirometrie FVRV-RL 
en 
FVNB-RL 

1686 
1677 

FEV1 reversibiliteit 
FEV1 post-BD 

Diagnostische spirometrie 
verricht 

RRNB-RL-
MI 

1866 FEV1/FVC ratio post-BD 

Onderzoek naar allergie PHAD-B-
SR 

852 Multi-rast (Phadiatop) 

Ernst Astma ASER-RQ 1822 Intermitterend/Persisterend/ondui
delijk 

Roken NHG ROOK-AQ 1739 Ja/Nee/Voorheen 

Advies stoppen met roken 
gegeven 

ADMI-AQ 1814   

Advies sanering 
slaapkamer/huis gegeven 

ADSA-ZQ 1825   

Influenzavaccinatie R44     

*Reden geen geregelde 
zorg 

   

 
 
  



8. Visitatieset 
 
 

nr Omschrijving type bron Opmerking 

  Patientenpopulatie       

1 % patiënten bekend met astma (eerste en 
tweede lijn) van 16 jaar en ouder in de 
praktijkpopulatie aan het einde van de 
rapportageperiode 
  

structuur NPA 
  

  

2 % patiënten bekend met astma van 16 jaar en 
ouder die in de eerste lijn worden behandeld 
(definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) in de 
praktijkpopulatie aan het einde van de 
rapportageperiode 
  

structuur 
  

NPA   

3 % patiënten bekend met astma van 16 jaar en 
ouder die in de eerste lijn worden behandeld 
(definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) én 
minimaal 12 maanden zijn ingeschreven in de 
praktijkpopulatie aan het einde van de 
rapportageperiode 

 
structuur 

    

  Risico       

4 % patiënten waarvan het rookgedrag bekend 
is 

proces NPA 
IGZ 

  

5 % patiënten die roken in de groep patiënten 
waarvan het rookgedrag bekend is 

uitkomst   NB. subgroep; 
tevens weer 
noemer voor 
volgende 
indicator 

6 % patiënten die de afgelopen 12 maanden 
een advies kregen om te stoppen met roken, 
in de groep patiënten die roken 

proces NPA NB. subgroep 

  Onderzoek       

7 % patiënten waarbij ooit een diagnostische 
spirometrie (test op reversibiliteit) gedaan is 

proces     

8 % patiënten waarbij ooit onderzoek naar 
allergie gedaan is. 

proces     



29 

 

  Behandeling en monitoring       

  % patiënten met persisterend astma óf die 
roken 

  NPA noemer voor 
volgende 
indicator 

9 % patiënten met persisterend astma óf die 
roken (zie voorgaande omschrijving) waarbij 
een volledige spirometrie is gedaan in de 
afgelopen 12 maanden in de groep patiënten 
met persisterend astma of die roken 

proces   NB. subgroep 

  % patiënten met chronisch gebruik van 
inhalatie luchtwegverwijders in de afgelopen 
12 maanden 

    noemer voor 
volgende 
indicator 

10 % patiënten met chronisch gebruik van 
inhalatie luchtwegverwijders én minimaal 
één voorschrift inhalatiecorticosteroïden in 
de groep patiënten met chronisch gebruik 
van inhalatie luchtwegverwijders in de 
afgelopen 12 maanden 

proces   NB. subgroep 

11 % patiënten dat gevaccineerd is tegen 
influenza de voorafgaande 12 maanden 

proces NHS   

  % patiënten dat chronisch inhalatiemedicatie 
gebruikt in de afgelopen 12 maanden 

    noemer voor 
volgende 
indicator 

12 % patiënten waarbij de inhalatietechniek is 
gecontroleerd de afgelopen 12 maanden in 
de groep patiënten die chronisch 
inhalatiemedicatie gebruikt 

proces werkgroep NB. subgroep 

13 % patiënten dat ooit een saneringsadvies 
heeft gekregen 

proces     

 
  



9. Bronnen 
 

NHG standaard astma 
NHG standaard COPD 
NHG standaard allergische rhinitis 
Astma Zorgstandaard 
COPD Zorgstandaard 
CBO Richtlijn Astma 
Protocollaire COPD Zorg 
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a. BIJLAGE A:  
ACQ scorelijst 

 
  

1. Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld wakker geworden door uw 
Astma in de afgelopen week?      

0.        Nooit 
1.        Bijna nooit 
2.        Een paar keer 
3.        Verscheidene keren 
4.        Vaak 
5.        Heel vaak 
6.         Kon niet slapen vanwege astma 

2. Hoe ernstig waren uw astmaklachten bij het 's morgens wakker 
worden gemiddeld in de afgelopen week?      

0.        Geen klachten 
1.        Heel lichte klachten 
2.        Lichte klachten 
3.        Matige klachten 
4.        Vrij ernstige klachten 
5.        Ernstige klachten 
6.        Heel ernstige klachten 

 3. In welke mate werd u over het algemeen in de afgelopen week 
door uw astma beperkt bij uw activiteiten? 

0.        Helemaal niet beperkt 
1.        Nauwelijks beperkt 
2.        Een beetje beperkt 
3.        Tamelijk beperkt 
4.        Erg beperkt 
5.        Heel erg beperkt 
6.        Volledig beperkt 

4. In welke mate heeft u zich over het algemeen               kortademig 
gevoeld in de afgelopen week  tengevolge van uw astma?                  
  

0.        Helemaal niet 
1.        Nauwelijks 
2.        Een beetje 
3.        Middelmatig 
4.        Vrij ernstig 
5.        Ernstig 
6.        Heel ernstig 

5. Hoe vaak had u in de afgelopen week over het algemeen een 
piepende ademhaling? 
 

0.        Nooit 
1.        Zelden 
2.        Af en toe 
3.        Geregeld 
4.        Vaak 
5.        Meestal 
6.        Altijd 

 6. Hoe veel Puffs/inhalaties van een Kortwerkend 
luchtwegverwijdend middel (bijv. ventolin,bricanyl, salbutamol of 
airomir) heeft u op de meeste dagen genomen in de afgelopen 
week?  
(Als u niet zeker weet hoe u deze vraag moet beantwoorden, vraag 
dan a.u.b. om uitleg)                            

0.        Geen 
1.        1-2 puffs/inhalaties 
2.        3-4 puffs/inhalaties 
3.        5-8 puffs/inhalaties 
4.        9-12 puffs/inhalaties 
5.        13-16 puffs/inhalaties 
6.        Meer dan 16 puffs/inhalaties 

7. FEV1 als % voorspeld:............................... 

 Vraag 7 wordt ingevuld door een lid van de medische staf. 
 

0.       >95% voorspeld 
1.       95-90% 
2.       89-80% 
3.       79-70% 
4.       69-60% 
5.       59-50% 
6.       <50% voorspeld 

Totaalscore ( optelsom antwoorden/ 6)  



b. BIJLAGE B 
 

MRC Dyspnoe scorelijst 
 

Bent u wel eens kortademig? 
En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing 

 

 Ik heb geen last van kortademigheid 0 

 Ik word alleen kortademig bij zware inspanning 1 

 Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte 
helling oploop 

2 

 Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van 
mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop 

3 

 Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein of na een paar minuten lopen op vlak 
terrein moet ik stoppen i.v.m. kortademigheid 

4 

 Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of 
uitkleden 

5 
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c. BIJLAGE C 

Histamine provocatietest 

 

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid 
van de luchtwegen gemeten kan worden. 
De voorbereiding 
U hoeft niet nuchter te zijn. 
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. 
Voor het goed slagen van de test dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Uw 
behandelend arts of de longfunctie-assistent(e) zal u vertellen om welke medicijnen het gaat. 
Het onderzoek 
Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door 
uw neus ademt en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat. Bij het begin 
van de test zal de laborant u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te 
ademen. Daarna gaat u met tussenpozen verschillende waterige histamine-oplossingen inhaleren. 
Na iedere oplossing wordt na een bepaalde tijd de longfunctie gemeten. Aan de hand van de 
meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen 
worden opgewekt. Dreigt een benauwdheidsreactie te hevig te worden, dan wordt bijtijds 
ingegrepen. U krijgt dan onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, waarmee de reactie in het 
algemeen direct ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een 
luchtwegverwijder. 
Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Het totale 
onderzoek kan een uur in beslag nemen. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het 
onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd. Na het onderzoek 
kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, 
maar is verder niet gevaarlijk. 

 
  



d. BIJLAGE D 

 

Screening op inhalatie medicatie 

R03AC02  Salbutamol          

R03AC03  Terbutaline          

R03AC04  Fenoterol           

R03AC12  Salmeterol   

R03AC13  Formoterol   

R03AK03  Fenoterol met andere astma/COPD middelen  

R03AK04  Salbutamol met andere Astma/COPD middelen.  

R03AK06  Salbutamol met andere Astma/COPD middelen.  

R03AK07  Formoterol met andere Astma/COPD middelen  

R03AK   Sympaticomimetica met andere Astma/COPD middelen  

R03BA01  Beclometason  

R03BA02  Budesonide  

R03BA05  Fluticason  

R03BA   Glucocorticoiden  

R03BB01  Ipratropium  

R03BB04  Tiotropium  

R03DA   Theophylline  

 


