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Onderbouwing Formularium Astma 
Het formularium biedt houvast bij de (initiële) keuze voor longmedicatie voor een aanzienlijk deel van 
de patiënten met Astma. 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. 
 
Uitgangspunten voor de keuzes 
Werkzaamheid  
Uniformiteit in toedieningsvorm  
Gebruiksgemak  
Kosten  
 
Geraadpleegde literatuur 
NHG-standaard Astma 2015 
Longalliantie Nederland (LAN) rapport ‘Goed gebruik inhalatiemedicatie’ 2014 
Prof.Dr. P.N.R. Dekhuijzen, Mednet allergie, astma en COPD-behandeling anno 2013 bijlage p. 10. 
Naar: Dekhuijzen P.N.R. NTVG 1998; 142: 1369-1374 
Formularium astma en COPD - PoZoB en DOH (30 september 2014) 
 
De voorkeur gaat, indien mogelijk, uit naar een multidose poederinhalator met een dosisteller of -
indicator i.v.m. gebruiksgemak en om het risico te verminderen dat de patiënt een lege inhalator 
gebruikt. 
 
Stap 1 
Terbutaline zal in de praktijk weinig voorgeschreven worden. Het kan echter een alternatief zijn bij 
bijwerkingen van salbutamol. 
 
Stap 2 
Budesonide en beclomethason zijn qua kosten gelijkwaardig. Beclomethason als droog poeder is 
alleen in losse capsules verkrijgbaar en daarom geen onderdeel van het formularium. 
 
Voorkeur voor LTRA of ICS fijne deeltjes is afhankelijk van patiënt kenmerken. In de Gina worden 
beide middelen al gelijkwaardig aangeduid.  
Dit is een individuele keuze van de voorschrijver. 
Beclomethason als fijne deeltjes inhalator is duurder dan gewone beclomethason en is daarom niet 
eerste keus, maar wordt pas ingezet indien verhoging ICS geen verbetering of bijwerkingen geeft. 
Voor beclomethason als fijne deeltjes gelden lagere doseringen als voor de gewone beclomethason. 
Het advies is het ICS waar men op zat om te rekenen naar beclomethason fijne deeltjes en dan net 
iets hoger te gaan zitten, omdat het een volgende stap is. 
 
Monotherapie met een LTRA is minder werkzaam dan monotherapie met ICS, Dit geldt ook voor 
toevoeging van een LTRA aan ICS in vergelijking met toevoeging van een LABA aan ICS. 
 
Ciclesonide is duur, maar heeft door de 1 maal daagse toediening en omdat het minder bijwerkingen 
geeft (prodrug) toch een plaats gekregen in het formularium. 
 
Stap 3 
De keuze voor de middelen in stap 3 is voornamelijk gekozen op basis van uniformiteit en 
gebruiksgemak. Tevens is rekening gehouden met opbouw en afbouw van medicatie, zodat 
continuïteit van type inhalator geborgd blijft. 
Met de NEXT-haler is afbouw naar beclomethason als poeder volgens het formularium niet mogelijk. 
Toch vinden wij dat vanwege het gebruiksgemak de NEXT-haler thuishoort in dit formularium. 
  
Exacerbatiemanagement 
Indien “SMART” ingezet wordt, zal dit gedaan moeten worden zoals registratie door de fabrikant. Dit 
verschilt per product.  
Het is belangrijk de patiënt erop te wijzen dat, indien na 2 tot 3 dagen de klachten niet verminderen, er 
een arts geraadpleegd moet worden. 


