
Communicatie voor de achterban van de zorggroepen (huisartsen en POH) 

 

COPD Formularium - gericht voorschrijven bij inhalatie medicatie 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat er een nieuw regionaal transmuraal COPD 
formularium is. Het is nu te vinden in de RTA ZOB app bij de werkafspraken, zowel onder 
'Longziekten' als onder het tabblad 'Algemeen'. 
 
Vanaf 1 januari kunnen longpatiënten te maken krijgen met nieuwe inhalatoren voor de behandeling 
van astma of COPD. Vanaf heden kunnen apotheekmedewerkers daarom hierover contact opnemen 
met huisartspraktijken en specialisten. Hieronder leggen we u uit wat dat betekent. 
 
Continuïteit van dezelfde soort inhalator is van belang voor een goede inhalatietechniek, 
therapietrouw en een adequaat en veilig gebruik. Bij een noodzakelijke wisseling geniet een 
eenmalige wisseling naar een andere inhalator binnen dezelfde lijn in ons regionale transmurale 
formularium de voorkeur (mits de patiënt de inhalatietechniek van betreffend device goed beheerst 
en tevreden is over het device). Tevens kan er op zo’n moment gekeken worden of de patiënt nog 
andere inhalatiemedicatie gebruikt en of dit in hetzelfde soort device gebruikt kan worden. Eenheid in 
device bevordert een juiste inhalatietechniek. Dit zijn de uitgangspunten waar ons regionaal 
transmuraal formularium op gebaseerd is. 
 
Is er bij bestaande patiënten aanleiding om de medicatie aan te passen, dan is het dus wenselijk om 

aan te passen conform het formularium. Dit om te voorkomen dat de patiënt voor onverwachte kosten 

komt te staan of frequent moet wisselen van inhalator, wat het uitvoeren van de juiste 

inhalatietechniek, therapietrouw en gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt.  

De onderstaande wisselingen zijn conform het formularium en adviseren wij op basis van de 

uitgangspunten van het formularium, namelijk de hele lijnen waaruit we kunnen kiezen, wat voor de 

patiënt betekent dat hij in het hele ziekteproces hetzelfde device kan blijven gebruiken:* 

1. Seretide Diskus 50/100 en 50/250 =>  Relvar Ellipta 1 dd 92/22 
2. Seretide Diskus 50/500 => Relvar Ellipta 1dd 92/22 bij COPD, 1dd 184/22 bij astma 

 

*in overleg met de patiënt waarbij goede controle van de inhalatietechniek essentieel is. Dit is ons 

advies, andere opties binnen het formularium zijn uiteraard ook mogelijk.  

De verdere uitwerking ligt lokaal bij apotheker en huisarts, waarbij het initiatief bij de apotheker ligt om 

contact op te nemen met de patiënt, nadat hij met de voorschrijver contact heeft gehad. Huisarts kan 

dus zelf beslissen om direct naar een ander middel over te stappen, of om bijvoorbeeld eerst zelf (of 

de praktijkondersteuner) de patiënt op te roepen om samen te bekijken welke van de opties het meest 

passend is. 
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