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CME-ONLINE ‘GOEDE ZORG BIJ COPD’ - SAMENVATTING 

 

Symptomen  

 chronisch hoesten 

 kortademigheid 

 chronische slijmproductie 

 

Ziektelast 

licht matig ernstig 

 FEV1 ˃ 50% van voorspeld 

 zonder ernstige klachten of 
beperkingen door 
benauwdheid 

 zonder ernstige 
aanpassingsproblemen 

 zonder verminderde 
voedingstoestand – gezond 
gewicht 

 zonder frequente 
exacerbaties (≤ 1 per jaar) 

 geringe mate van 
beïnvloeding ziektelast door 
comorbiditeit 

 matig ernstige klachten 

 beperkingen door 
benauwdheid 

 behandeling effectief 

 regelmatige controle nodig 

 evt. gedeelde zorg huisarts 
– longarts 

 

 ernstige klachten 

 beperkingen door 
benauwdheid 

 meerdere exacerbaties 

 intensieve begeleiding 
longarts/team 

 evt. longrevalidatie 
 

 

BEHANDELING 

Lichte ziektelast (weinig symptomen en een gering risico op exacerbaties en/of geringe 
luchtwegobstructie) 
1. ‘Zo nodig’ behandelen met een kortwerkende luchtwegverwijder 

- SABA of SAMA (als middel uit ene groep onvoldoende effect geeft, eerst middel uit andere groep 
proberen) 

- of - in tweede instantie - een combinatie van beide kortwerkende luchtwegverwijders. 
Indien onvoldoende effect of sprake van meer symptomen:  
2. starten onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder 
3. bij onvoldoende effect, indien mogelijk, naar andere groep langwerkende luchtwegverwijders 

overstappen. 
Bij onvoldoende verbetering op symptomen: 
4. langwerkende middelen uit twee verschillende groepen combineren (evt. plus kortwerkende 

luchtwegverwijder). 
 

Matige of ernstige ziektelast (≥2 exacerbaties/jaar ondanks onderhoudsbehandeling met langwerkende 
luchtwegverwijders) 

1. Onderhoudsbehandeling met ICS overwegen; ICS in voldoende hoge dosering én in combinatie 
met een langwerkende luchtwegverwijder. 

2. Een combinatie van twee verschillende langwerkende luchtwegverwijders. 
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3. Bij patiënten met chronische bronchitis, waarbij het niet lukt om het aantal exacerbaties terug te 
dringen, evt. PDE-4 remmer toevoegen. 

4. Bij patiënten met stabiel COPD kan - op den duur- overwogen worden het ICS te staken. 
 

Behandeling exacerbatie 

 Intensieve luchtwegverwijdende therapie door toediening via een voorzetkamer, door het (opnieuw) 
starten van kortwerkende luchtwegverwijders, het tijdelijk verdubbelen van de dosis of het 
combineren van twee soorten kortwerkende luchtwegverwijders. 

 Bij onvoldoende effect: stootkuur van 1dd 30 mg predniso(lo)n gedurende 5 (max 14) dagen. 
 

Stofnaam Merknaam Type  Bijwerkingen 

Anticholinergica 

ipratropium Atrovent ®  
Ipraxa®  

SAMA droge mond, hoest, 
hoofdpijn, duizeligheid, 
maag-darmklachten 
aclidinium en 
glycopyrronium: verkoudheid 

aclidinium Eklira Genuair®  LAMA 

glycopyrronium Seebri®, Tovanor®  LAMA 

tiotropium Spiriva®, Tiotrus® LAMA 

umeclidinium Incruse® LAMA 

Bèta-2-agonisten 

salbutamol Airomir®, Ventolin® 
 

SABA vaak: irritatie van mond en 
keel, hoesten, tremor (trillen 
van handen en vingers), 
hoofdpijn 
zelden (0,01-0,1%): 
hartritmestoornissen 

terbutaline Bricanyl® SABA 

formoterol Atimos®, Foradil®, 
Oxis® 

LABA vaak: (dosisafhankelijk) 
tremor, spierkramp, hoofdpijn 
en hoesten 
soms: hartritmestoornissen, 
nervositeit 
indacaterol: infecties in keel, 
neus en bovenste 
luchtwegen 
 

indacaterol Onbrez®, Hirobriz® LABA 

olodaterol Striverdi® LABA 

salmeterol Serevent® LABA 

Inhalatiecorticosteroïden 

Fluticason Flixotide® ICS schimmelinfecties van de 
mondkeelholte, heesheid en 
irritatie van de keel 

Beclometason* Qvar® ICS 

Budesonide* Pulmicort® ICS 

Combinatiepreparaten 

aclidinium/formoterol Duaklir Genuair® LAMA + LABA infecties van de bovenste 
luchtwegen, irritatie van 
mond en keelholte, 
voorhoofdsholteontsteking, 

tiotropium/olodaterol Spiolto® LAMA + LABA 

umeclidinium/vilanterol Anoro® LAMA + LABA 
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indacaterol/ glycopyrronium Ultibro® LABA + LAMA (neus)verkoudheid, 
duizeligheid, hoofdpijn, 
urineweginfectie 

ipratropium/fenoterol Berodual® SAMA + SABA vaak: hoest 
soms: hoofdpijn, tremor, 
hartkloppingen, nervositeit, 
maag-darmklachten 

Ipratropium/salbutamol Combivent®, Ipramol® SAMA + SABA 

salmeterol/fluticason Seretide® LABA + ICS heesheid, geïrriteerde keel, 
schimmelinfectie in de keel, 
hoofdpijn, hartkloppingen, 
tremor, blauwe plekken, 
longontsteking 

formoterol/budesonide Symbicort®, 
Bufoler®, Duoresp® 

LABA + ICS 

formoterol/beclometason Foster® LABA + ICS 

vilanterol fluticasonfuroaat Relvar® LABA + ICS 

beclometason/formoterol/ 
glycopyrronium 

Trimbow® 
(Trydonis®)  

ICS + LABA + LAMA longontsteking, 
(neus)verkoudheid, orale 
candidiasis, urineweginfectie, 
hoofdpijn, spraakstoornis 

DPE-4-remmer 

roflumilast Daxas® DPE-4-remmer gewichtsverlies, verminderde 
eetlust, diarree, misselijkheid, 
buikpijn, slapeloosheid, 
hoofdpijn.  

 

LINKS 

www.longfonds.nl 
www.farmacotherapeutischkompas.nl 
www.longzorgmeter.nl  
www.longalliantie.nl 
www.stichtingimis.nl 
www.inhalatorgebruik.nl 

http://www.longfonds.nl/
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.longzorgmeter.nl/
http://www.longalliantie.nl/
http://www.stichtingimis.nl/
http://www.inhalatorgebruik.nl/

