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Visies, plannen, producten en mensen 

Europa, hoop of vreze_ .. 71 

Vlak voor de lomer had ik de eer 
tijdens he! WONCA-congres in 
Prang enkcle facetten van he! kwa
ljlcil~bcleid van de Ncdcrlandse 
hui ... an .. cn Ie mogen (oelichlcn. 
Nou maakje he! in lo'n voor
dracht 01 gnuw wat mooicr dan het 
is. want je gaal daar voor hel Euro
pese front natuurlijk niet je vuile 
was buileo hangen. Maar al had ik 
er - wat overdrcven is - de hem 
argedaan, dan nog hebbcn wij cen 
alom bcnijd "ysleem en belcid. 
Een berocpsgroep die voluil - en 
vank om niet • aan haar eigen kwa
liteit werkt. Standaarden die 
Jandclijk geacceplcerd worden. 
mel daarbij behorcnd ml.~cholings
materiaal. Telefoonrichtlijnen voor 
de praklijkassislcnlc. materiaa! 
voor palicntcnvoorlichling "oor in 
de wachl- en sprcekkamer en 
bouwslenen wallrin praklijkvoe· 
ringsaspcclen wo rde n uilgewerkl. 
Alles inhoudelijk 'leer consi<.lenl. 
sporcnd mel de onderliggcnde 
Slandaardcn. Ecn landelijke 
structuur o m een en ander ook 
daadwerkelijk in het handelen in 
de praktijk Om Ie zenen. Contaetcn 
met specialislenvercnigingen 
tencinde te komen tot inhoudelijke 
o \!crcenstemming. Enzo\'oon. 
De eohercnte aanpak door onze 
beroepsgroep werd alom gewaar
deerd (en ~Ieeds mcer gekopieerd: 
ik 7..:lg onder meer Finse kopieen 
van de NHG-Teleroonkaanen voor 
de pral..lijkas!li~lcnte en Hebreeuw
se en Pool~ NHG-Slandaarden). 
Mi!,!;chien kunnen we beter niet 
afwachten wat Europa ons brengl. 
en Betief meewerken aan de toe
kom!llige Europese kwalitcit! ? 

Hans 1'(11/ der VOOI'I. tiireclellr 
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In dit NHG-kalem 

p.2 Samenhang verbetert de ondersteuning 

p. 3 

Hel NHG brcngl allerlci producten uit die zijn gerichl op de ondersteuning 
van het werk van de huisans. In dczc productcn zal in de tockomst meer 
samenhang worden aangebracht. 
In dil nummcr wordt een besehriJving gegcven van het 
ondersteuni ngspakket rond de herziene AstmalCOPD-$tandaarden. 

• 

• 

Module over Astma/COPD vanuit het NHG-project 
Clustering van Huisartsenfuncties In de Praktijk 
(CHIP) 
NHG-PBtientenbrieven over astma bij volwassenen 

p. 4 NHG-Bouwsteen 'nieuwe st ijl' Piekstroommeting in de 
huisartspraktijk 

p. 5 NHG-Bouwsteen 'nieuwe stijl' 
Spirometrie in de huisartspraktijk 

p. 6 Kernachtig ... (9) Astma/COPD - deskundigheidsbevordering 

p. 8 Interview met Bas Rikken 

dr. Siep Thomas, hoogleraar! 

Siep Thoma ... hoofd van de NHG-Afdcling Standaardenolllwikkeling. is per 
I augustus bcnocmd tOI hoogleraar huisartSgeneeskunde. Hij voigt bij de 
vakgroep Huisansgcneeskunde van de Erasmus Uni versileit Rotterdam 
\!enrekkend hooglcr,wr Ad Prins op. 

Wij fclieiteren Siep en 'Rotterdam' van harte met dezc benoeming. Dat he! 
\'oor het NHG een grOte aderlating is. is duidelijk. In het volgende nummer 
van het NHG-katem g:l3n wij nader in op het werk en de verdiensten voor 
het NHG van Siep Thoma~. 

De retiaclie 
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THEMANUMMER ASTMA COPD 

Samenhang verbetert de ondersteuning 

et NHG gaat rond een aantal 
belangrijke aandoeningen 

meer samenhang aanbrengen in de 
ondersteuning van het werk van de 
huisarts. V66rdat een NHG-Stan
daard over een belangrijke aan
doening wordt ontwikkeld, wordt 
vastgesteld welke hulpmiddelen, 
instructies, ondersteuningsmetho
den, etc. de invoering van de be
treffende standaard kunnen bevor
deren. Bij de ontwikkeling van de 
verschillende producten wordt er 
naar gestreefd ten tijde van de pu
blicatie van de NHG-Standaard 
een integraal ondersteuningspak
ket gereed te hebben. Hiertoe be
horen in elk geval de NHG-Stan
daard en het bijbehorend deskun
digheidsbevorderingspakket. Op
tioneel zijn onder meer telefoon
kaarten en nascholingsmateriaal 
voor de praktijkassistente, bouw
stenen voor de praktijkvoering, re
gistratiekaarten, toetsen, program
ma's voor individuele nascholing 
en voorlichtingsmateriaal. 
In dit themanummer wordt be
schreven hoe zo 'n integrale bena
de ring voor het eerst is gevolgd bij 
de drie herziene NHG-Standaar
den over COPD en astma bij vol
wassenen. 

Zoals gebruikelijk is ook in deze 
drie standaarden de wetenschappe
lijke 'state of the art' neergeIegd. 
Om het handelen volgens deze 
standaarden te bevorderen, is er 
meer, en meer divers, nascholings
materiaal geproduceerd dan ge
bruikelijk. Maar omdat kennis niet 
automatisch tot gewenst nieuw ge
drag leidt, is een aantal nieuwe 
hulpmiddelen ontwikkeld. Deze 
kunnen het de huisarts eenvoudi
ger maken de voorgenomen kwali
teit van zorg ook daadwerkelijk 

aan te bieden. Onderstaand voIgt 
een korte beschrijving van de ast
maiCOPD-producten. 

Op de 'praktijkvoeringspagina's' 
direct hierna wordt aandacht be
steed aan producten die de invoe
ring van het gewenste handelen in 
de praktijk ondersteunen. 
Dit zijn ten eerste zes in voorbe
rei ding zijnde patientenbrieven 
over het onderwerp ter ondersteu
ning van het consult. Daarnaast 
wordt binnen het NHG-project 
'Clustering Huisartsenfuncties In 
de Praktijk' (CHIP) een module 
Spirometrie ontwikkeld. De 'c1us
teringproducten' bieden handvat
ten om na te gaan of, en zo ja hoe, 
taken als - in dit geval - spirome
trie binnen een groep van huis
artsen kunnen worden georgani
seerd. 

Verder zijn twee NHG-Bouwste
nen 'nieuwe stijl' in ontwikkeling: 
over piekstroommeting en over 
spirometrie. In beide is een uitge
breid stappenplan opgenomen om 
deze technieken in de praktijk te 
kunnen toepassen. Taakdelegatie 
vormt daarbij een belangrijk aan
dachtspunt. 
Bij de bouwsteen Piekstroomme
ting is in samenwerking met het 
Nederlands Astma Fonds een dag
boek voor de patienten ontwik
keld. 

Er zijn twee DKB-pakketten over 
astma bij volwassenen en COPD 
gemaakt. Het eerste is gewijd aan 
de diagnostiek, het tweede aan de 
behandeling. Deze twee onderwer
pen staan ook centraal in de eerste 
twee del en van een nieuwe NHG
serie Programma's voor Individu
ele Nascholing. 

De praktijkassistente kan haar 
kennis en vaardigheden met be
trekking tot astma en COPD op 
peil brengen met deel II uit de, 
eveneens nieuwe, reeks 
NHGILHV -Deskundigheidsbevor
deringspakketten voor Praktijk
assistenten. 

Voor op- en aanmerkingen over 
deze nieuwe, coherente aanpak 
houden wij ons van harte 
aanbevolen. 

De redactie 

drie HG-Standaarden: 
- COPD en a tma bij vol

wassenen: diagnostiek 
COPD: behandeling 
Astma bij volwa enen: 
behandeling 

• twee DKB-pakketten. 
een over diagno tiek en een 
over behandeling 

• twee bouwstenen: 
Piekstroommeting 
Spirometrie 

een dagboek voor patienten 
zes patientenbrieven 
een pirometrie-module voor 
de hagro 
twee Programmma' . voor 
Individuele a choling, 
een over diagno tiek en cen 
over behandeling 
een DKB-pakket voor 
praktijkassistenten 
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PRAKTIJKVOERING & PREVENTIE 

Haal meer uit uw hagro 
Module Astma/COPD 

et invoeren van elke nieuwe 
NHG-Standaard kost tijd en 

energie, en dat geldt zeker voor 
de drie standaarden rand 
astmaiCOPD. Niet aileen dient 
nieuwe kennis te worden verwerkt, 
ook zijn organisatorische aanpas
sing en binnen de huisartspraktijk 
nodig. De tijd van de huisarts is 
echter beperkt en er zijn vele ande
re onderwerpen die ook om aan
dacht vragen. Deze problematiek 
staat centraal binnen het NHG
project 'Clustering van Huisart
senfuncties In de Praktijk' (CHIP). 

Door binnen een huisartsengroep 
de taken te verdelen, ontstaan meer 
mogelijkheden om op de huidige 
ontwikkelingen in te spelen. De 
werkdruk voor de individuele huis
artsen in de groep kan zo worden 
beperkt. 
Zo kan een huisarts die goed thuis 
is in de AstmaiCOPD-Standaarden 

e NHG-sectie Patientenvoor
lichting ontwikkelt schrifte

lijk voorlichtingsmateriaal ter 
ondersteuning van het consult. 

V oor het onderwerp astma bij 
volwassenen wordt een voorlich
tingspakket met verschillende 
patientenbrieven samengesteld. 
Onderwerpen die hierbij aan de 
orde zullen komen, zijn: 

• Astma bij volwassenen 
• Allergie 
• Hyperreactiviteit 
• Piekstroommeting 
• Huisstofmijt 
• Inhalatiemedicijnen 
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als consulent optreden voor colle
ga's die minder goed op de hoogte 
zijn. Het is ook mogelijk om aIle 
longfunctiemetingen door een en 
dezelfde collega te laten uitvoeren. 
Dit heeft twee grote voordelen: de 
betreffende huisarts bouwt meer 
ervaring op en de andere huis
artsen winnen tijd terwijl ze toch 
kunnen rekenen op advies van hun, 
op dit gebied meer ervaren, collega 
voor het bepalen van het verdere 
beleid. 

Om te kunnen besluiten of taakver
deling zin heeft, moet eerst een 
aantal vragen worden beantwoord. 
Zo heeft het bijvoorbeeld weinig 
zin om zelf longfunctieonderzoek 
te gaan doen als het huisartsen
laboratorium dat al verzorgt. 
Binnen CHIP wordt een aantal mo
dules ontwikkeld die de huisarts 
kunnen ondersteunen bij een be
slissing hieromtrent. Er is een 

NHG-Patientenbrieven 

Eike brief herhaalt de belangrijk
ste punten die bij bespreking van 
het betreffende onderwerp tijdens 
het consult aan de orde kwamen. 
Een samenvatting op papier draagt 
ertoe bij dat de informatie beter 
beklijft en wordt opgevolgd. Het is 
de bedoeling meer inzicht te geven 
in de klacht, de zin van eventueel 
onderzoek, preventieve maatrege
len en de invloed van (niet-)medi
camenteuze maatregelen. 
De patient kan de brief thuis nog 
een rustig nalezen en met anderen 
bespreken. Bij een volgend con
tact kan de huisarts of de patient 
op het onderwerp terugkomen met 
de tekst als onderlegger. 

basismodule ontwikkeld die vooral 
is gericht op de vraag of 
taakverdeling in het algemeen zin
vol is voor de praktijk. Daarin zijn 
vragen opgenomen als: om hoe
veel patienten en huisartsen gaat 
het; waar ligt het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis; heeft iemand een 
speciale 'hobby' waar anderen 
gebruik van kunnen maken, etc. 
Daamaast zijn er voor een groot 
aantal specifieke onderwerpen nog 
afzonderlijke modules ontwikkeld 
die een handreiking bieden bij de 
vraag of een dergelijk onderwerp 
zich leent voor taakverdeling. Een 
aantal van deze modules is klaar 
en wordt binnenkort uitgetest. 
Andere zijn in voorbereiding. 

Cockie Offringa en Jan Sorgdra
ger, beiden huisarts en project
medewerker van de NHG-Afdeling 
Praktijkvoering & Preventie 

De patientenbrieven sluiten aan op 
het beleid van de NHG-Standaar
den. Het Genootschap wil daar
mee een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de voorlichting in de 
huisartspraktijk en tevens aan de 
implementatie van de standaarden. 
De voorlichtingspakketten 'Astma 
bij volwassenen' en 'Astma bij 
kinderen' worden, samen met 
tientallen andere patientenbrieven, 
tijdens het komende NHG
Congres gepresenteerd. 

Marjolein van Lennep, staflid 
Patientenvoorlichting NHG-Afde
ling Praktijkvoering & Preventie 
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PRAKTIJKVOERING & PREVENTIE 

Bouwsteen 'nieuwe stijl' 
Piekstroommeting in de huisartspraktijk 

ind augustuslbegin septem
ber verschi}nt de NHG

Bouwsteen 'Piekstroommeting in 
de huisartsprakti}k'. 
Piekstroom kan op eenvoudige 
wijze in de huisartspraktijk 
worden gemeten. Piekstroomme
ting kan een rol kri}gen bi} de dia
gnostiek van astma en bi} het eva
lueren van de behandeling. 

De samenstellers van de bouw
steen, Bas Rikken, huisarts-pro
jectmedewerker, en Sietsche van 
Gunst, praktijkassistente-staflid 
van de NHG-Afdeling Praktijk
voering & Preventie, hebben 
vooral aandacht besteed aan de 
praktische consequenties van in
voering van piekstroommeting in 
de huisartspraktijk. Dit krijgt 
vorm in het Praktijkdeel (deel I). 
In een Kennisdeel (deel II) wordt 
achtergrondinformatie geboden. 

Bas Rikken: 'Uitgangspunt voor 
de bouwsteen waren de drie hezie
ne NHG-Standaarden. Het bepa
len van de piekstroom speelt daar
in een belangrijke ro1.' 
Sietsche van Gunst: 'Piekstroom
meten is eenvoudig en blijkt in de 
praktijk goed uitvoerbaar. De 
piekstroommeter is een handzaam 
apparaatje. Patienten kunnen ook 
thuis piekstroom meten.' 
Bas Rikken: 'Het komt een effi
ciente praktijkvoering ten goede 
wanneer de huisarts het meten van 
de piekstroom aan de praktijkas
sistente delegeert.' 
Sietsche van Gunst: 'Daartoe is in 
de bouwsteen een stappenplan 
opgenomen waarin we aan aIle 
noodzakelijke punten van delege
ren aandacht besteden. Een goede 
samenwerking tussen huisarts en 
praktijkassistente is heel 

belangrijk. Voordat de huis
arts 
taken aan de assistente dele
geert, moeten ze samen be
spreken of de assistente het 
wat werkdruk betreft aankan 
en of zij nog scholing 
behoeft.' 
Bas Rikken: 'Het maken van 
werkafspraken is heel belang
rijk: bij de controle van de be
handeling van astma moet de 
praktijkassistente bijvoorbeeld 
weten wanneer ze de astmapa
tient naar de huisarts moet 
doorsturen. De huisarts is de 
eindverantwoordelijke van de 
praktijk, dus ook verantwoor
delijk voor wat de 
assistente doet.' 

Samenwerking NHG
Nederlands Astma Fonds 

Het NHG heeft samen met het 
Astma Fonds een voorlichtings
brochure voor astmapatienten op
gesteld. Deze brochure geeft de 
patient informatie over het gebruik 
van de piekstroommeter en bevat 
een registratiekaart voor thuis 
meten. 
Voorlichting aan de patient is een 
belangrijk onderdeel van de bouw
steen Piekstroommeting in de huis
artsprakti}k. Op dit terrein be staat 
weinig kwalitatief goed voorlich
tingsmateriaal. Folders en registra
tiekaarten zijn vaak verkapte re
c1ame van de farmaceutische in
dustrie. Patienten( -verenigingen) 
worden zelden betrokken bij de 
totstandkoming van voorlichtings
materiaal. 

De samenwerking van het NHG 
met het Astma Fonds heeft een 
voorlichtingsbrochure voor 
patienten opgeleverd die weI aan 

bovenvermelde uitgangspunten 
voldoet. Deze brochure is afge
stemd op de bouwsteen en heeft 
de voor de hand liggende titel 
Piekstroom meten. De brochure 
bevat voorlichting over het nut 
van piekstroommeting en over 
hoe de meting op de juiste manier 
wordt uitgevoerd, geeft uitleg 
over de interpretatie van de metin
gen, en bevat een registratiemoge
lijkheid voor variabiliteits
bepalingen. 

De brochure Piekstroom meten is 
gratis verkrijgbaar bij het Neder
lands Astma Fonds, Postbus 5, 
3830 AA Leusden. Tel. 033 -
4941814. Zowel patient als huis
arts(praktijk) kunnen de brochure 
aanvragen. 

Binnenkort zal het Astma Fonds 
ook scheurblocs met aIleen regis
tratiekaarten uitgeven. 
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Bouwsteen Inieuwe stijl' 
Spirometrie in de huisartspraktijk 

n de huisartspraktijk worden de 
metingen ter objectivering van 

klachten bij praktijkbezoekers met 
vermoeden op COPD bepaald nog 
niet routinematig uitgevoerd. 
Voorheen was het niet ongewoon 
om behandeling van deze groep in 
te stellen op basis van anamnese 
en auscultatie. 

De NHG-Standaard 'COPD en ast
rna bij volwassen: diagnostiek' 
maakt duidelijk dat bij deze pa
tienten spirometrie is gei"ndiceerd. 
De huisarts kan voor deze spiro
metrische bepalingen verwijzen. 
Steeds meer huisartsen krijgen 
echter belangstelling voor het uit
voeren van spirometrie in eigen 
beheer. Maar een ingewikkeld 
apparaat kan, tezamen met de 
theoretische achtergronden, 
gemakkelijk drempelvrees oproe
pen. Daardoor zal het gebruik van 
de spirometer in de huisartsprak
tijk zich wellicht minder snel uit
brei den dan het gebruik van de 
piekstroommeter. 

Voor hui art en die de aan chaf 
van en pirometer overwegen, pu
bliceert de Afdeling Praktijkvoe
ring & Preventie een overzicht van 
de reI vante apparatuur. Het gaat 
om zo'n vijftien producten die op 
d ed r1and e markt worden 
aangebod n voor prijzen varierend 
tu en f J .000,- en f 5.000,- . 

In h t ov rzicht vindt u informatie 
over de techni che mogelijkheden, 
betrouwbaarheid, gebruik eigen-
chapp n en prij . 
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Om voor de groeiende groep be
langstellenden het starten met 
spirometrie in de eigen praktijk te 
vergemakkelijken, heeft de Afde
ling Praktijkvoering & Preventie 
de NHG-Bouwsteen Spirometrie in 
de huisartspraktijk ontwikkeld. 
Deze bouwsteen 'nieuwe stijl' be
vat een Praktijkdeel (deel I) en een 
Kennisdeel (deellI). 

Deel I bestaat uit een stappenplan, 
dat een leidraad biedt voor een 
zorgvuldige invoering van de spi
rometrie in de praktijk. Er worden 
tips gegeven voor een efficiente 
praktijkvoering. Praktische vaar
digheden en vooral ook het delege
ren aan de praktijkassistente krij
gen veel aandacht; bij spirometrie 
zal de huisarts steeds meer een 
coach en steeds minder een 
uitvoerder moeten zijn. 

6 

volume (L) 

In deel II wordt de theoretische 
achtergrondinformatie gegeven. 
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat 
de huisarts bekend is met de recen
te standaarden over dit onderwerp. 
De begrippen spirometrie, I se
conde-waarde, vitale capaciteit en 
flow/volume-curve worden nauw
keurig uitgelegd. Blaastechniek, 
apparatuur, onderdelen en onder
houd komen ook aan bod. 

Het NHG hoopt de huisarts met 
deze, dit najaar te verschijnen, 
bouwsteen een stevige steun in de 
rug te geven, waardoor drempel
vrees en plankenkoorts als sneeuw 
voor de zon zullen verdwijnen. 

Roy P.H. Beijaert, huisarts-staflid 
NHG-Afdeling Praktijkvoering & 
Preventie 
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DES K U N DIG H E.LD S 8 E V 0 R D E R I N G 

ent u een van diegenen die 
een angstige herinnering be

waren aan een griezelige zwarte 
kap, een stroom bloed uit de mond 
of een zuster met een wit kapje op 
en een groot schort voor? 
Kunt u zich de voor de bestraling 
met hoogtezonlicht zo karakteris
tieke ozongeur herinneren? 
Proeft u bi} wijze van spreken 
nog de smaak van de dagelijkse 
capsule Halitran? 

De kans is dan groot dat u in uw 
jeugd veel heeft gehoest met pie
pen op de borst en slijmvorming. 
Waarschijnlijk heeft uw moeder 
van de huisarts het advies gekre
gen om u in de nazomer en herfst 
goed warm aan te kleden, vooral 
ook te zorgen voor warme voeten 
en door middel van koude wassin
gen te zorgen voor een geharde 
huid. Of, erger nog, misschien 
moest u weI naar heilgymnastiek. 
De behandeling van astma en 
(chronische) bronchitis bestond in 
die tijd vooral uit goed bedoelde 
adviezen; er waren weinig thera
peutische mogelijkheden. 

Toen deed het CARA-concept 
zijn intrede. Astma, bronchitis en 
emfyseem werden niet langer als 
afzonderlijke aandoeningen on
derscheiden. De niet op 'eviden
ce' gebaseerde adviezen werden 
vervangen: nieuwe medicijnen 
(B2-symphaticomimetica) en nieu
we toedieningsvormen (dosis
aerosolen, poederinhalatoren) 
deden hun intrede. 
Met piekstroommeting kon de 
huisarts de longfunctie van patien
ten met CARA in kaart brengen; 
begrippen als reversibiliteit en 
variabiliteit werden 
gemeengoed. 

Kernachtig ... (9) 
Astma/COPD 

Door inschakeling van de prak
tijkassistente bij het geven van in
structie over het meten van de 
piekstroom en de toepassing van 
de verschillende inhalatiemetho
den was de huisarts in staat om 
- als een spin in het web - de pa
tienten met CARA te behandelen 
en te begeleiden. 
Maar in werkelijkheid is de mate
rie misschien toch weerbarstiger: 

Telefonisch spreekuur. Meneer 
Van Rooyen: 'Het is weer zover 
dokter. Ik hoest vee I en ben erg 
kortademig. Kunt u weer een 
kuurtje voorschrijven? De vorige 
keer heeft dat goed geholpen. ' 
In de medicatiehistorie ziet u dat 
meneer Van Rooyenfrequent her
halingsrecepten vraagt voor sal
butamol. Verder heeft u eigenlijk 
niet veel gegevens. Een uitslag 
van een longfunctieonderzoek, 
peakjiow of reversibiliteitstest 
ontbreekt in uw dossier. 
Na het begin van een moeizame 
discussie over het nut van een an
dere aanpak capituleert u en 
schrijft doxycycline voor. Het lukt 
u gelukkig wei om meneer Van 
Rooyen ervan te overtuigen deze 
behandeling te combineren met in
halatie-corticosteroiden. Toch zit 
het u niet lekker. De richtlijnen uit 
de NHG-Standaarden over CARA 
worden nog steeds niet naar tevre
denheid in uw prakti}k uitgevoerd. 
Bovendien worden die binnenkort 
geactualiseerd; het zweet breekt u 
uit bij de gedachte alleen al. 

Om u erbij behulpzaam te zijn de 
richtlijnen voor de diagnostiek en 
de behandeling in de herziene 
AstmaiCOPD-Standaarden in de 
vingers te krijgen, is geprobeerd 
om de kern ervan samen te vatten: 

• Voor de diagnostiek van astma 
vol !aal in de me Ie gevallen 
longfuncl iemeting met behulp van 
de piekstroommeter; voor de dia
gno tiek van COPD is spi rometrie 
onontbeerlijk. 

• Stopp n mel roken is de belang
rijk te tap in de behandeling van 
pati"nlen met COPD. 

• Het vermijden van uitlokkende 
factoren (allergenen. rook) is de 
eerste stap bij de behandeling van 
aslma. 

• De medicamenteuze behandeling 
van astma bestaat uit ontstekings
remmers (bij meer frequente 
k1achlen) en bronchusverwijder 
(bij incidentele klachten), beide 
per inhalatie. 

• De behandeling van COPD beru t 
op empirie en be taat primair uit 
bronchusverwijders. 

• Bij ernstige exacerbalies van a t
rna of COPD be taat de therapie 
uit toedien ing van bronchu -
verwijders en een kuur orale 
corticosteroi·den. 

Verschillende medewerkers van 
het NHG zijn druk doende allerlei 
producten te vervaardigen ter on
dersteuning van de diagnostiek en 
de behandeling van astma en 
COPD in de dagelijkse praktijk. 

De Afdeling Deskundigheids
bevordering komt met twee DKB
pakketten, twee Programma's 
voor Individuele Nascholing, een 
Kennistoets, een pakket voor 
praktijkassistenten en twee kant
en-klare programma's voor de 
WDH. 

Ais voorproefje een stukje van 
een programma-onderdeel uit het 
DKB-pakket 'Astma bij volwasse
nen en COPD: behandeling'. 
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In de volgende casus gaat het over de verschillende vormen van inhalalietherapie. Het is de bedoeling om te 
kiezen tu sen poederinhalatie, een dosi aero 01 al of niet met voorz t ruk, een vernevelaar, enzovoort. 
In de achtergrondinformatie vindt u meer over de ver chillend vormen van inhalatietherapie. 

I . Bij de heer Verduyn, 24 jaar, stelt u de diagno e a tma. Hij heeft maar af en toe last van benauwdheid, minder 
dan eenmaal per week. U be luil albutamol voor te chrijven. 
VOOl' welke vOl'm vall albutamoi 'lOU u kiezen? KUllt u dil motiveren? 

2. Mevrouw De Jong, 79 jaar, heeft vo r haar COPD al jar n onder andere ipratropiumbromide-inhaleue . De 
laatste tijd merkt ze minder effect van deze medicijnen. 
Kall de illlw/atievol'm, naast ai/eriei andere mogelijke oorzaken, hierbij een rol speien? Zo ja, hoe komt dil 
dan ? VOOl' welke \01'111 van. inhalatietherapie zou udall kiezen? 

3. U stelt de diagno e a tma of COPD en be luil e n b handeling met inhalatiemedicijnen in te tellen. 
Wat bepaa/I bij 1I de keuze voor een bepaaide vorm van inizalatiemedicijnen? Met andere woorden: wanneer 
kiest tI voor een poedel'inftalatol', wallneer voor een dosisaerosol en wanneer voor eell dosisaerosol met 
voorzetkamer? 

Inhaleren is een effectieve manier om bij 

astma en COPD medicatie toe te dienen. De 

meeste patienten met astma en COPD kun

nen met inhalatietherapie goed worden be

handeld. Het toedienen van medicatie via in

halatie heeft dan ook in vrijwel aile gevallen 

de voorkeur boven andere toedieningsvor

men. Het effect treedt immers direct in. de 

dosering bedraagt slechts 10% van wat oraal 

benodigd is en er zijn minder bijwerkingen. 

Er zijn echter niet uitsluitend voordelen. In

halatiemedicijnen aileen zijn niet altijd vol

doende: als de patient erg kortademig is. is 

het moeilijk om met voldoende kracht in te 

ademen. Hierdoor komt te weinig van het 

geneesmiddel op de juiste plaats terecht. 

Ook kan sterke slijmvorming de penetratie 

in de lagere luchtwegen beletten. Tot slot is 

een goede inhalatietechniek essentieel: bij 

het onjuist uitvoeren van de inhalatie bereikt 

te weinig van het middel de lagere luchtwe

gen. (Overigens worden die door slechts on

geveer 20% van de geinhaleerde dosis be

reikt; de rest slaat neer in de mond- en 

keelholte.) 

Toepassing van inhalatiemedicatie behoeft 

dus een degelijke instructie. Ook is het aan 

te raden om de inhalatietechniek (zeker bij 

kinderen) regelmatig te controleren. 

Om tot een goede instructie van de techniek 

aan de patient te kunnen komen, dient de 

huisarts op de hoogte te zijn van een aantal 

basisprincipes van inhalatie en van de voor

en nadelen van verschillende methodes. Het 

is ook van belang om na te gaan of de pa

tient de instructie heeft begrepen en deze 
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zelf kan toepassen. U kunt bijvoorbeeld vra

gen om de medicatie en de inhalatie- 'appa

ratuur' bij de spreekuurafspraken mee te 

nemen. 

Bij de keuze tussen de verschillende inhala

tie-toedieningsvormen moet de huisarts een 

inschatting maken van de inhalatiekracht 

van de patient en diens coordinatie tussen in

drukken en ina de men. Ook is de voorkeur 

van de patient van belang. 

Als de patient beschikt over voldoende 

kracht om te inhaleren, kan voor poederinha

laties worden gekozen. Krachtig en diep in

adem en is essentieel bij het gebruik van een 

poederinbalator. Is er minder kracht om te 

inhaleren, dan heeft een dosisaerosol de 

voorkeuf. Diep. maar langzaam inademen is 

bij een aerosol essentieel. 

Bij een poederinhalator vormt de coordinatie 

tussen het vrijkomen van de dosis en de in

ademing geen probleem. Bij dosisaerosolen 

is de coordinatie weI van belang. Bovendien 

is het bij een poederinhalator (met uitzonde

ring van de Turbuhaler) mogelijk om te con

troleren of alles is gei'nhaleerd, omdat zicht

baar is of er poeder is achtergebleven. Deze 

controlemogelijkheid ontbreekt bij dosisae

rosolen, hetgeen misschien aanleiding kan 

zijn tot overmatig gebruik. Bij een dosisae

rosol kan worden gekozen voor toepassing 

met en zander voorzetkamer. Een voorzetka

mer is vooral van nut bij een lage ademflow, 

bijvoorbeeld bij acute ernstige dyspnoe of 

COPD met een ernstig gestoorde FEY 1. 

Yoor zuigelingen en kinderen tot vier jaar 

bestaan er speciale voorzetkamers met een 

kleppensysteem, die zijn afgestemd op de 

lage in- en expiratiekracht (bijvoorbeeld een 

Babyhaler of een Aerochamber met baby- of 

kindermasker). Bij kinderen van vier tot on

geveer zes it zeven jaar leidt toepassing van 

een dosisaerosol met voorzetkamer (bijvoor

beeld een volumatic) tot goede resultaten. 

Yanaf de leeftijd van zes it zeven kunnen 

poederinhalaties worden gebruikt. 

Het is aan te bevelen dat de huisarts zich be

perkt tot enkele preparaten, zadat biermee 

ervaring kan worden opgedaan. Deze erva

ring geldt niet aileen de farmacotherapeuti

scbe werking, doch vooral ook de wijze van 

gebruik. Met name bij poederinhalatoren 

geldt, dat de verschillende farmaceutische 

industrieen voor hun eigen medicamenten 

een eigen inhalator op de markt brengen. De 

techniek van het inhaleren verschilt dan niet, 

maar weI de techniek van het voor inhalatie 

gereed maken van de werkzame stof. 

Bij gebruik van hulpmiddelen zoals de voor

zetkamer, passen de dosisaerosolen van de 

ene fabrikant sams niet op de voorzetkamer 

van de andere. Soms zijn 'tussenstukjes' be

schikbaar. Om fouten bij de instructie en 

misverstanden te voorkomen is daarom de 

keuze voor een beperkt aantal middelen aan 

te raden. 

Kees in 't Veld, huisarts-staflid 
NHG-Afdeling Deskundigheids
beyordering 
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BOUWSTENEN 

Interview met 
Bas Rikken 

5 inds december 1995 is Bas 
Rikken, huisarts en project

medwerker van de NHG-Afdeling 
Praktijkvoering & Preventie, bezig 
met het opzetten van de NHG
Bouwstenen 'nieuwe stijl'. Bin
nenkort zullen de bouwstenen 
'Piekstroommeting in de huisarts
praktijk' en 'Electrocardiografie in 
de huisartspraktijk' voor de leden 
van het NHG beschikbaar zijn. 
Hiermee kan de huisarts in de 
praktijk een aantal diagnostische 
testen op een verantwoorde manier 
invoeren. Er wordt met name aan
dacht gegeven aan zaken als prak
tische haalbaarheid, randvoor
waarden, apparatuur en, niet op de 
laatste plaats, aan delegatie van 
taken aan de praktijkassistente. 

Zijn NHG-Standaarden aileen niet vol
doende voor een juiste praktijkvoering? 

'Voor een juiste praktijkvoering 
kun je vertrouwen op de kwaliteit 
van de standaarden. Soms is het 
praktisch gehalte van richtlijnen 
uit de standaarden echter te be
perkt. Met het uitbrengen van 
NHG-Bouwstenen "nieuwe stijl" 
willen we het voor de huisarts mo
gelijk maken om bepaalde zaken 
conform de standaard in de prak
tijk in te voeren. Hoe dat te doen, 
wordt op een herkenbare en doel
matige manier beschreven.' 

Vormen de nu te verschijnen bouwste
nen niet jouw visie op een deel van de 
praktijkvoering? 
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'Oat zou te veel eer zijn. De bouw
stenen "Piekstroommeting in de 
huisartspraktijk" en "Electrocar
diografie in de huisartspraktijk" 
zijn zorgvuldig samengesteld. 
Iedere bouwsteen bevat een Ken
nis- en een Praktijkdeel. Het 
Kennisdeel is gemaakt door een 

werkgroep van huisarts-deskundi
gen. Het Praktijkdeel heb ik 
samengesteld met Sietsche van 
Gunst, praktijkassistent-staftid 
van de Afdeling Praktijkvoering 
& Preventie. De bouwstenen zijn 
door een groep referenten beoor
deeld op zowel de inhoudelijke 
aspecten als op praktijkvoerings
gebied.' 

Dus iedere huisarts in Nederland gaat 
nu piekstroom meten en EeG's draai
en volgens de bouwstenen? 

'Piekstroom meten moet volgens 
de standaard bij iedere astmapa
tient; een juiste en praktische ma
nier staat beschreven in de be
treffende bouwsteen. Wanneer de 
huisarts volgens de bouwsteen ta
ken aan de praktijkassistente dele
geert, zal dat hemlhaar tijd ople
veren zonder dat de kwaliteit van 
de zorg minder wordt. 
Na bestudering van de bouwsteen 
"Electrocardiografie in de huis
artspraktijk", kan een huisarts af
zien van in-/uitvoeren van ECG
diagnostiek in de praktijk. Het 
wordt dus een kwestie van doen 
of laten volgens de bouwsteen.' 

Colofon 

Het HG-katern i een uilgav 
van hel HG-Bur au. 
Hel ver chijnt 13 x per jaar, al 
onderdeel van Hu i al1 en 
Weten chap. 

Redactie 
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directeur, 
voorzifler 

Ron Hel loot, 
coordinator Afdeli ng 
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