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Beste huisartsen, longartsen, apothekers, POH’s, (long)verpleegkundigen en VS’en, 

 

Op dinsdag 29 september jl. heeft de regionale transmurale longformulariumcommissie Zuidoost-

Brabant i.o., met daarin vertegenwoordigers van het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, 

Catharina ziekenhuis, St. Anna ziekenhuis, huisartsenzorggroepen PoZoB, DOH en SGE, en 

apothekerszorggroep CaZo, een nieuw regionaal transmuraal COPD formularium vastgesteld. U vindt dit 

formularium in de bijlage.  

 

Het doel van dit formularium is het rationaliseren van het voorschrijfgedrag, verminderen van de 

veelheid aan devices en daarmee het verhogen van de therapietrouw van de COPD-patiënt en daarnaast 

doelmatig en kosteneffectief voorschrijven. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken en het aantal 

inhalatoren te beperken in een gemeenschappelijke werkwijze, draagt dit regionaal transmuraal 

formularium bij aan het verbeteren van de inname en kwaliteit van de medicamenteuze therapie en 

daarmee naar verwachting van de behandeluitkomsten. 

Een regionaal transmuraal astmaformularium is nog in ontwikkeling. Zodra ook deze gereed is, worden 

beiden gecombineerd tot een regionaal transmuraal longformularium. 

 

Het COPD formularium is leidend voor níeuwe COPD-patiënten. Het is niet de bedoeling om bestaande 

patiënten die adequaat behandeld worden met huidige medicatie actief om te gaan zetten. Is er bij 

bestaande patiënten echter aanleiding om de medicatie aan te passen, dan is het wenselijk om aan te 

passen conform het formularium.  

 

Binnenkort zal er een webinar beschikbaar komen waarin de uitgangspunten en daaruit voortvloeiende 

keuzes van het COPD formularium worden toegelicht. Op het voorblad van het formularium kunt u al 

kort teruglezen wat de uitgangspunten en gehanteerde richtlijnen zijn. Op de 2e pagina zijn de middelen 

van het formularium te vinden, gerangschikt naar toedieningsvorm in combinatie met de 

inhalatieweerstand per behandelstap. Op de laatste pagina is een stroomschema te vinden voor de 

keuze van het type inhalator, en de eigenschappen van de inhalatoren. 

 

Het formularium zal worden opgenomen in de RTA ZOB app. Voor de eerste lijn komt naast de webinar 

ook een (digitale) FTO-module over het COPD formularium beschikbaar, deze is nog in ontwikkeling. 

Daarnaast zal het formularium beschikbaar worden gesteld in het EVS (nu al in Prescriptor, op korte 

termijn ook in Health Base). Verdere implementatie wordt opgepakt via de diverse gremia.  

 

 

Wij vinden het bijzonder prettig dat 1e en 2e lijn zich hebben kunnen vinden in één regionaal transmuraal 

formularium voor de COPD zorg. Voor vragen kunt u zich richten tot de contactpersoon van uw eigen 

organisatie.  

 

Namens het Bestuurlijk Overleg DSP-CaZo, 

 

Karin Scheele – PoZoB, Ellen Huijbers – DOH, Ed Berends – SGE 

Jacqueline Nusselder, Marjo Toemen, Rik de Ruiter – CaZo 


