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Doel Vaststellen van het verschil in effectiviteit tussen 
een hoge en een lage begindosering inhalatiecorti coste
roïden bij patiënten met astma in de huisartspraktijk. 
Methoden In 25 praktijken in de regio Groningen wer
den patiënten met nieuw gediagnosticeerd astma , die 
nog niet eerder waren behandeld met inhalatieco11ico
steroïden, uitgenodigd mee te werken aan het onder
zoek. Na toestemming werden de patiënten in een dub
belblind gerandomiseerd onderzoek gedurende een 
maand behandeld met 2 dd 400 meg budesonide of 2 dd 
100 meg budesonide, gevolgd door twee maanden I dd 
200 meg budesonide in beide groepen. 
Resultaten ln totaal namen 91 patiënten dee l aan het 
onderzoek, van wie 84 werden gerandomiseerd ; bij 40 
patiënten werd de behandeling begonnen met 2 dd 400 
meg budesonide en bij 44 patiënten met 2 dd 100 meg 
budesonide. De gemiddelde leeftijd van de patiënten 
was 34 jaar. De FEV I voor het beg in van het onderzoek 
bedroeg 84% van de voorspelde waarde, met een rever
sibil iteit van 9% van de uitgangswaarde. Patiënten ge
bruikten gemiddeld 1,6 keer per dag een bronehusver
wijder. Na vier weken behande ling verbeterde de och
tendpiekstroom in de groep met een hoge dosering met 
27 !/min (S D 50) en in de groep met een lage dosering 
met 38 !/min (SD 53). Het aantal symptomen vermin
derde van 1, 1 tot respectievel ij k 0,6 en 0,5. Dit e ffect 
bleef behouden in de fo llow-up-periode van twee maan
den. 
Conclusie Het lijkt niet nodig om patiënten met mild 
astma in de huisartspraktijk initieel te behande len met 
een hoge dosering inhalatiecorti costeroïden. 
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Inleiding 

Inhalatiec01ticosteroïden zijn de meest ef
fectieve geneesmiddelen bij de behande
ling van astma. 1 ·2 

In de huidige NHG-standaard wordt be
handeling met inhalatiecorticosteroïden 
aanbevolen zodra de patiënt vaker dan drie 
maal per week een luchtwegverwijder no
dig heeft. 3 Hierin volgt de NHG-standaard 
de meeste internationale richtlijnen voor 
de behandeling van astma. 

In het algemeen wordt in deze richtlij
nen aanbevolen om de dosering van inha
latiecorticosteroïden relatieflaag te begin
nen om vervolgens de dosering te verho
gen als de patiënt onvoldoende reageert op 
de therapie.3-6 De aanbevolen begindose
ringen blijven echter een punt van discus
sie en zijn gebaseerd op diverse onderzoe
ken die elkaar qua resultaten nogal eens te
genspreken. 7-9 

In de Engelse richtlijn voor de behande
ling van astma wordt aanbevolen om bij 
patiënten met nieuw ontdekt astma te be
ginnen met hoog gedoseerde inhalatiecor
ticosteroïden en die dosering vervolgens 
op geleide van de therapieresultaten af te 
bouwen: de zogenaamde step-down-me
thode .9,10 Hierbij gaat men ervan uit dat de 
symptomen van astma sneller zullen ver
dwijnen bij hoger gedoseerde inhalatie
corticosteroïden. Ook deze bewering is 
niet gestoeld op eenduidig te interpreteren 
wetenschappelijk onderzoek,9-11 maar 
meer op verwachtingen en interpretatie 
van onderzoek met een andere doelstel
ling. Publicaties die aantonen dat de step
down-benadering effectiever is met be
trekking tot de klinische parameters dan 
de step-up-benadering, zijn er vrijwel niet. 

In dit artikel beschrijven we een onder
zoek waarbij de klinische effectiviteit van 
de step-down-benadering (2 dd 400 meg 
budesonide gedurende één maand, ge
volgd door 1 dd 200 meg gedurende twee 
maanden) wordt vergeleken met continu 
laag gedoseerde inhalatiecorticosteroïden 
(2 dd 100 meg budesonide gedurende één 
maand, gevolgd door 1 dd 200 meg gedu
rende twee maanden). 

Methoden 

Patiënten 
De patiënten werden gedurende een inclu
sieperiode van één jaar (juli 1994 t/m mei 
1995) geworven in 25 huisartspraktijken, 
tijdens normale spreekuurcontacten in 
verband met ademhalingsproblemen; er 
werd geen gebruik gemaakt van zoeksys
temen. De diagnose astma werd gesteld 
aan de hand van de NHG-standaard. 3 Be
halve in de zomermaanden werden elke 
maand ongeveer evenveel patiënten ge
worven. Ingesloten werden patiënten tus
sen de 18 en 50 jaar, die een uitgangswaar
de van de piekstroom en FEV 1 van meer 
dan 50 procent van de verwachte waarde 
hadden, en meer dan twee keer per week 
een bronchusverwijder gebruikten. Uitge
sloten werden patiënten die lang hadden 
gerookt (>20 pak-jaren), de voorgaande 
twee maanden behandeld waren met corti
costeroïden of een exacerbatie hadden ge
had, en patiënten met ernstige comorbidi
teit. 

Het onderzoek werd goedgekeurd door 
de medisch-ethische commissie van het 
academisch ziekenhuis in Groningen en 
de Commissie voor wetenschappelijke 
aangelegenheden. Alle patiënten onderte
kenden een informed-consent-formulier. 

Opzet 
In de 25 praktijken werden in totaal 91 pa
tiënten geselecteerd. Na een aanloopperi
ode van een week, waarin voor zover no
dig alleen bronchusverwijders werden ge
bruikt (terbutaline via Turbuhaler 250 
meg per dosis) , werden de patiënten dub
belblind gerandomiseerd verdeeld over 
twee groepen. De ene groep kreeg twee
maal daags 400 meg budesonide (via Tur
buhaler) gedurende één maand, de andere 
groep tweemaal daags 100 meg budesoni
de. Beide groepen kregen na een maand 
een vervolgbehandeling met eenmaal 
daags 200 meg budesonide. Bronchusver
wijders dienden alleen te worden gebruikt, 
indien nodig. 

Tijdens het gehele onderzoek hielden 
de patiënten een dagboek bij waarin de 
volgende gegevens werden genoteerd: 
ochtend- en avondpiekstroom, sympto-
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men overdag en gedurende de nacht, en 
geneesmiddelengebruik. 

Voor en direct na de aanloopperiode, en 
na één, vier, acht en twaalf weken na het 
begin van de behandeling mat de huisarts 
de longfunctie (FEV 1, FVC, en PEF, met 
behulp van de microspiro 3300 spirome
ter), steeds op ongeveer hetze lfde tijdstip 
van de dag. De longfunctiewaarden wer
den hierbij uitgedrukt als percentage van 
de voorspelde waarde. Tijdens het consult 
werd ook gevraagd naar bijwerkingen en 
ziekteverschijnselen. 

Analyse 
Alle metingen werden geanalyseerd door 
middel van een tweeweg-variantieanalyse 
voor de verandering ten opzichte van de 
uitgangswaarde. 

De 25 praktijken werden gegroepeerd 
in zeven centra om beoordeling van even
tuele centrum-effecten mogelijk te maken. 

De randomisatie werd uitgevoerd bin
nen blokken van zes patiënten, afkomstig 
uit hetzelfde centrum. 

Van alle dagboekgegevens werden ge
middelden berekend over de laatste zeven 
dagen vóór elk spreekuurbezoek. Voor 
elke patiënt werd berekend na hoeveel tijd 
de astmasymptomen maximaal waren ver
beterd. Hiertoe werd gebruik gemaakt van 
vijf criteria: 
- geen nachtelijke symptomen; 
- >50 procent vermindering van sympto-

men overdag; 
- >50 procent vermindering van het ge

bruik van bronchusverwijders; 
- verbetering van ochtendpiekstroom tot 

120 procent van de uitgangswaarde; 
- verbetering van de piekstroomvariatie 

tot 75 procent van de uitgangswaarde. 
Om te kunnen spreken van verbetering 
diende gedurende zeven opeenvolgende 
dagen aan minimaal drie van deze criteria 
te zijn voldaan. 

De uitgangswaarde van de FEV 1 werd 
bepaald op het moment van de randomisa
tie. Alle andere uitgangswaarden werden 
bepaald tijdens de laatste zeven dagen 
vóór de randomisatie. 

Alle berekeningen zijn gebaseerd op de 
werkelijk behandelde groep patiënten; de 
niet-gerandomiseerde patiënten vielen 
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hier dus buiten. De resultaten zij n beschre
ven als gemiddelden± de standaarddevia
tie en 95%-betrouwbaarheidsintervallen. 
De compliantie met betrekking tot het ge
neesmiddelengebruik werd berekend aan 
de hand van de dagboeknotities. 

Door middel van een voorafgaande po
wer-analyse werd berekend dat 80 patiën
ten voldoende zou zijn om een klinisch re
levant verschil van 30 !/min in de ochtend
piekstroom vast te stellen met een power 
van 80 procent bij p=0,05, aangenomen 
dat de standaarddeviatie in de verandering 
van de piekstroom ten opzichte van de uit
gangswaarde 50 !/min zou bedragen. 

Resultaten 

Van de 91 geselecteerde patiënten werden 
er zeven niet gerandomiseerd : drie omdat 
ze het dagboek onvoldoende invulden, 
twee wegens verslechtering van hun ast
ma, en twee omdat ze zich terugtrokken. 

De kenmerken van beide groepen pa
tiënten zijn vermeld in de tabel. Twaalf pa
tiënten gebruikten, voorafgaand aan het 
onderzoek, naast hun bronchusverwijders 
ook andere medicatie, voornamelijk cro
moglycaten. Zes patiënten in de hoog-ge
doseerde groep en vijf patiënten in de 
laag-gedoseerde groep stopten voortijdig 
met het onderzoek om uiteenlopende re
denen. 

In de eerste vier weken van het onderzoek 
werd volgens de dagboeken gemiddeld 93 
procent van de ochtenddosis en 91 procent 
van de avonddosis gebruikt. In de tweede 
helft van het onderzoek was c.lt: wmplian
tie 89 procent. 

Er waren weinig farmacologische bij
werkingen. In beide groepen was er een 
patiënt met milde heesheidsklachten. In de 
hoog-gedoseerde groep hadden drie pa
tiënten keelklachten, in de laag-gedoseer
de groep twee. Er werden geen ernstige 
andere bijwerkingen gemeld. 

Dagboek 
Figuur 1 laat het verloop van de ochtend
piekstroom zien gedurende de onder
zoeksperiode. In de eerste week verbeter
de de ochtendpiekstroom 4 1/min in de 
hoog-gedoseerde groep en met 24 !/min in 
de laag-gedoseerde groep (gemiddelde 
verschil 20,6 !/min, 95%-BI 3,4-37,9; 
p=0,02) . In de vierde week van het onder
zoek was dit verschil verminderd tot 27 
versus 38 !/min (p=0,30) en daarna ver
minderde het verder in de loop van het on
derzoek. 

De avondpiekstroom verbeterde min
der dan de ochtendpiekstroom, zonder sig
nificante verschillen tussen beide groe
pen. De piekstroomvariatie verminderde 
evenredig in beide groepen. 

In de aanloopperiode noteerden de pa
tiënten 1, l symptomen overdag op een 

Tabel Kenmerken van de patiënten die werden behandeld met 2 dd 400 meg 
budesonide en de patiënten die werden behandeld met 2 dd 100 meg budesonide (SD) 

MN 
Leeftijd lil 
Huidige rokers(n) 
FEV, 11) 
Percentage van voorspeld 
Reversibiliteit( % voorspeld) 
Uitgangswaarden dagboek 
Ochtendpiekstroom (1/min) 
Avondpiekstroom (1/min) 
Symptoomscore overdag (max 31 
Wakker worden 's nachts 
~ 2mimetica-gebruik 

400 µg 2 dd 
40 

18/22 
31,3 (10,8) 

16 
3,09 (0,70) 
83,1 (13,9) 

7,8 (9,5) 

399 (100) 
427 (89) 
1,13 (0,59) 
0,24 (0,31) 
1,58 (1,43) 

100 µg 2 dd 
44 

19/25 
32,0 (8,1) 

16 
3, 16 (0,79) 
85,1 (17,1) 
10,9 (8,9) 

397 (97) 
437 (99) 
1,05 (0,61) 
0,31 (0,32) 
1,57 (1,31) 
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91 dag 

Figuur 1 Gemiddelde 
ochtendpiekstroom bij 
het begin van de 
onderzoeksperiode, 
tijdens de initiële 
behandeling en tijdens 
de behandeling na 8 
weken 

Figuur 2 Gemiddelde 
symptoomscore bij het 
begin van de 
onderzoeksperiode, 
tijdens de initiële 
behandeling en tijdens 
de behandeling na 8 
weken 

Figuur 3 Gemiddeld 
gebruik van bronchus
verwijders bij het begin 
van de onderzoeks
periode, tijdens de 
initiële behandeling en 
tijdens de behandeling 
na 8 weken 

Figuur 4 Aantal 
patiënten en tijdsduur 
tot het bereiken van de 
maximale verbetering 
van de symptomen in 
beide interventie
groepen 

schaal van 0-3. Desondanks bleek dat de 
patiënten in totaal 27 procent van de nach
ten wakker werden door de symptomen 
en/of medicatie gebruikten. Dit aanta.l 
daalde in beide groepen tot 13 procent in 
de vierde week om daarna in beide groe
pen weer licht te stijgen. Er waren geen 
significante verschillen in piekstroom
waarden tussen beide groepen. 

Figuur 2 laat de symptomen overdag 
zien. Gedurende de eerste vier weken 
daalde het aantal gerapporteerde sympto
men met ongeveer 50 procent zonder sig
nificant verschil tussen de groepen; daar
na bleef het op hetzelfde niveau. 

Figuur 3 geeft een beeld van het ver
loop van het 'zo nodig' -gebruik van bron
chusverwijders. Gemiddeld gebruikten de 
patiënten bij het begin van het onderzoek 
1,5 maal per dag een bronchusverwijder. 
Dit verminderde na een week met 38 pro
cent in de hoog-gedoseerde groep en met 
48 procent in de laag-gedoseerde groep. 
Het verschil tussen beide groepen was niet 
significant. 

Figuur 4 laat zien hoelang het duurde 
voordat de patiënten vrijwel klachtenvrij 
waren, op basis van vooraf vastgestelde 
grenswaarden. Die konden bij 25 patiën
ten (min of meer gelijkelijk verdeeld over 
beide groepen) niet berekend worden, 
doordat zij onvoldoende hun dagboek 
hadden ingevuld, of doordat zij dit punt 
nooit bereikten. Het mediane tijdsverloop 
om klachtenvrij te worden was vijftien da
gen in de hoog-gedoseerde groep en 20 da
gen in de laag-gedoseerde groep. Dit ver
schil was niet significant. 

Spirometrie 
Bij het begin van het onderzoek hadden de 
patiënten gemiddeld een FEV I van 84 pro
cent van de voorspelde waarde. Na een 
week behandeling steeg dit met 2,2 pro
centpunt in de hooggedoseerde groep en 
met 1,2 procent in de laag-gedoseerde 
groep. Het maximale effect werd bereikt 
na vier weken; daarna traden geen veran
deringen meer op. De verschillen tussen 
beide groepen waren niet significant. 

Follow-up-periode 
Na de eerste onderzoeksmaand werden 
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alle patiënten overgezet op 1 dd 200 meg 
budesonide en nog twee maanden doorbe
handeld. Gedurende deze periode was er 
geen achteruitgang in longfunctie of ver
ergering van symptomen. De verbetering 
in ochtendpiekstroom bleef tussen de 25 
en 38 liter per minuut, wat gemiddeld 
evenveel was als de aan het begin van het 
onderzoek gemeten reversibiliteit. Geme
ten over de gehele periode van het onder
zoek, bleken de symptomen al na enige 
weken te verdwijnen en was er een sterke 
vermindering van het 'zo nodig' -gebruik 
van luchtwegverwijders. De longfunctie 
zoals gemeten tijdens het spreekuurbe
zoek door de huisarts, verbeterde maar 
wem1g. 

Beschouwing 

Dit onderzoek laat zien dat er bij behande
ling met inhalatiecorticosteroïden van 
nieuwe patiënten met astma in de eerste 
lijn geen verschil is in klinische uitkomst
parameters tussen een hoge en een lage be
gindosering (respectievelijk 2 dd 400 meg 
en 2 dd 100 meg). Voor de huisartsgenees
kunde is dit een belangrijke bevinding, 
want de uitkomst druist in tegen ons kli
nisch gevoel dat hoog gedoseerde inhala
tiecorticosteroïden bij beginnend astma 
meer effect zouden hebben. Tevens gaat 
deze bevinding in tegen de Engelse richt
lijnen voor de behandeling van astma, 
waarin juist gepleit wordt voor een step
down-behandeling van beginnend astma, 
zonder dat hiervoor echter de nodige be
wijsvoering wordt aangedragen. 9- 11 

Het onderzoek laat tevens zien dat 200 
meg budesonide als begin- en onder
houdsdosering voldoende is voor de be
handeling van de meerderheid van de pa
tiënten met beginnend mild astma. Het ef
fect van lagere doses dan 200 meg per dag 
bij de behandeling van mild astma is in de 
Nederlandse situatie onbekend. Verder 
onderzoek in deze richting zou nuttig kun
nen zijn om de laagst mogelijke effectieve 
dosering in deze groep patiënten vast te 
stellen. 

Slechts een minderheid van de patiënten, 

68 

ONDERZOEK 

gelijkelijk verdeeld over de beide groe
pen, raakte niet klachtenvrij, gemeten aan 
de vooraf gestelde voorwaarden. Dit is 
wellicht een gevolg van een drietal van 
deze voorwaarden: een verbetering van de 
piekstroom tot 120 procent van de uit
gangswaarde, 50 procent vermindering 
van de symptomen overdag en 50 procent 
vermindering van de geïnhaleerde hoe
veelheid bronchusverwijders. Bij patiën
ten met relatief minimale klachten zijn 
deze verbeteringen moeilijk haalbaar. 
Daarnaast waren er patiënten die hun dag
boek onvoldoende invulden, zodat er geen 
enkele periode van zeven achtereenvol
gende dagen was waarover volledig was 
gerapporteerd. 

De belangrijkste conclusie is dat er geen 
verschil tussen beide groepen aantoonbaar 
was. Deze bevindingen lijken in tegen
spraak met een aantal andere onderzoeken 
waarin een duidelijke dosis-effectrelatie 
werd gevonden met betrekking tot de 
bronchiale hyperreactiviteit en wat min
der voor longfunctie en symptomen. 12-i 6 

In een van de eerste onderzoeken naar het 
effect van inhalatiecorticosteroïden6 werd 
een groep astmapatiënten met een gemid
delde FEV 1 van 84 procent van de voor
spelde waarde behandeld met 2 dd 400 
meg of 2 dd 100 meg budesonide. Hierbij 
bleek dat de hoog-gedoseerde groep een 
snellere verbetering kreeg van de bronchi
ale hyperreactiviteit dan de laag-gedo
seerde groep. Maar ook in dit onderzoek 
was er geen verschil in de snelheid en mate 
waarin de symptomen verbeterden. Bij pa
tiënten met ernstig astma blijkt ook op 
symptoomniveau een duidelijke dosis-ef
fectrelatie te bestaan, 16 terwijl dit bij pa
tiënten met een lichte vorm van astma veel 
minder goed kan worden aangetoond. 8 

Deze onderzoeken laten zien dat de dosis
effectrelatie van inhalatiecorticosteroïden 
met betrekking tot symptomen en verbete
ring van longfunctie afhankelijk is van de 
ernst van de astma. Bij lichte vormen van 
astma, zoals we die in de huisartspraktijk 
in het beginstadium vaak zien, verdwijnt 
de dosis-effectrelatie al bij relatief lage 
doses. Het verbeteren van de bronchiale 
hyperreactiviteit lijkt wel dosis-afhanke
lijk te zijn, ook bij mild astma. 
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