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Nieuwe NHG standaard astma 
Zoals wellicht bekend is er een nieuwe NHG standaard astma verschenen. 
De belangrijkste wijzigingen hierin voor de apotheek zijn: 

• Het indicatiegebied voor gebruik van een kortwerkend bèta-2-mimeticum (SABA) is 
beperkter geworden. 

• Het beleid bij overmatig SABA-gebruik is toegevoegd. 
• Bij het medicamenteuze stappenplan kan vanaf nu stap 1 worden overgeslagen. 
• De mogelijkheid om bij stap 2 Formoterol-ICS voor gebruik zo nodig te geven is aan het 

stappenplan toegevoegd. 
• De informatie over medicatiegebruik bij zwangerschap en borstvoeding is aangevuld.  
• Inhalatiemedicatie wordt weergegeven in een lage, intermediaire en hoge dosering.  
• Het beleid bij een longaanval is geactualiseerd. 

Met de formularium commissie zijn wij bezig hoe wij dit in ons formularium kunnen aanpassen. Het is 
geen probleem als artsen de stappen in ons formularium voorlopig nog zouden aanhouden. 

In het najaar zal er ook een nieuwe NHG standaard COPD verschijnen. Ook deze zullen wij 
meenemen in de update van ons formularium. 

Format implementatie formularium Astma COPD 
Begin dit jaar hebben wij de oproep gedaan om een FTO te houden ter implementatie van het 
formularium astma/COPD. Hiervoor hebben wij een format ontwikkeld. Helaas hebben de FTO’s het 
afgelopen jaar door COVID-19 stil gelegen of liggen nog steeds stil. Wij willen daarom vragen dit FTO 
op de agenda te zetten voor volgend jaar. Wij zullen ons format aanpassen naar de nieuwe NHG 
standaarden astma en COPD.  
Het streven is om in 2021 in alle FTO’s (met POH) in de regio’s ’s-Hertogenbosch en de 
Bommelerwaard dit format te gaan gebruiken en de lokale afspraken erin op te nemen.  

De werkgroep hoort graag welke apotheken dit onderwerp op de planning voor het FTO in 2021 
heeft opgenomen. (secretariaat@concordant.nl)  Omdat de nieuwe NHG standaard COPD nog uit 
moet komen, is het wel aan te bevelen niet een van de eerste FTO’s van het jaar te kiezen.  

De accreditatie, ook voor huisartsen, is inmiddels geregeld. Leden van de commissie sluiten bij enkele 
FTO’s in de regio graag aan.  

 

Nascholing voorjaar 2021 
De nascholing Astma COPD wordt doorgeschoven naar 2021. De werkgroep stemt e.e.a af met de 
huisartsenzorggroepen Chronos, Beroemd en Beter in de Bommelerwaard 
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Bent u bekend met de tool “medicijnwijzer” vanuit het JBZ? 
Vanuit de afdeling kindergeneeskunde is een medicijnwijzer ontwikkeld die door artsen en 
verpleegkundigen aan kinderen met astma kan worden meegegeven. 
Hierop kan een persoonlijk behandelplan voor het kind worden ingevuld, met daarin instructies voor 
de ouders. 
Deze medicijnwijzer staat in de JBZ-H werkafspraken app onder het kopje kindergeneeskunde. 
 
Inhalatie instructie in Coronatijd  
De KNMP heeft richtlijnen opgesteld voor de farmaceutische zorg aan patiënten met astma/COPD 
rondom COVID-19. Deze zijn te vinden op de website van de KNMP na inloggen.  
Ieder voor zich zal voor zijn eigen apotheek op basis van deze richtlijnen een protocol moeten maken 
met zijn eigen mogelijkheden om te voldoen aan de algemene richtlijnen van het RIVM.  
Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet kunnen gebruiken van de spreekkamer.  
Wij hebben een voorbeeld van een Concordant apotheek bijgevoegd, wat als format voor een eigen 
protocol kan dienen.  
Wij zullen de richtlijnen van de KNMP in de gaten houden en indien nodig communiceren.  
 
Countair demomateriaal Spruijt Hillen 
De Countair is een hulpmiddel om het resterende aantal inhalaties aan te geven bij puffer zonder 

dosisteller. Dit kan besteld worden via de apotheek en wordt niet vergoed. De kosten zijn €18,95 per 

Countair.  

Christa heeft van Spruyt Hillen voor alle apotheken een CountAir promotiepakket ontvangen. Zodra 

er weer fysieke bijeenkomsten ingepland zijn, worden deze materialen uitgereikt. Echter is het zo dat 

het gratis beschikbaar stellen van een CountAir demo voor iedere Concordant apotheek helaas niet 

mogelijk is. 

Bij Marthijn Mol of rechtstreeks bij Spruyt Hillen kan een bestelling worden geplaatst tegen het 

afgesproken gereduceerde tarief van €6,95 inclusief BTW en verzendkosten. 

 
Knelpunten 
Ervaart u knelpunten/problemen met huisartsen, specialisten en/of POH: graag onderbouwd 
doorgeven aan de werkgroep. 
 


