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Bewegen op recept?
We weten allemaal dat regelmatig inten-

sief bewegen een positief effect heeft op 

de gezondheid en het algemeen functio-

neren. Maar ook dat een groot aantal van 

ons te weinig beweegt. In Spanje is een 

grootschalig onderzoek gedaan naar de 

invloed van het voorschrijven van licha-

melijke activiteit door huisartsen op het 

bewegingsgedrag van hun patiënten. Elke 

aan het onderzoek deelnemende huisart-

senpraktijk screende een aselect gekozen 

groep patiënten en nodigde lichamelijk 

inactieve patiënten in de leeftijd van 20 

tot 80 jaar uit voor deelname. Randomi-

satie vond plaats op huisartsenniveau. 

De huisartsen in de controlegroep boden 

de normale zorg aan hun patiënten. De 

intensieve variant, waaraan alleen patiën-

ten die daar interesse in hadden deelna-

men, omvatte een voorlichtingsbijeen-

komst van een kwartier waarbij de deel-

nemers een doel vaststelden en men een 

gedetailleerd plan uitstippelde. Uit het 

onderzoek bleek dat als huisartsen hun 

patiënten niet alleen adviseren maar ook 

voorschrijven meer te bewegen, inclusief 

een plan van aanpak, de lichamelijke acti-

viteit van deze patiënten toeneemt.

Hoewel het resultaat voor de totale groep 

niet groot was (18 minuten per week meer 

matige of intensieve beweging dan de 

controlegroep), bedroeg dit bij de groep 

patiënten ouder dan 50 jaar ruim een 

halfuur, en wanneer deze groep behalve 

advies ook een gedetailleerd bewegings-

plan kreeg voorgeschreven, zelfs ruim een 

Inhalatiecorticosteroïden bij COPD: 
pro en contra, wikken en wegen
Longarts Dirkje Postma (Groningen, pro) 

en allesweter op longgebied Peter Barnes 

(Londen, contra) kruisten in de European 

Respiratory Journal de degens over evi-

dence based gebruik van inhalatiecortico-

steroïden (ICS) bij COPD. In de tachti-

ger jaren werden ICS op ‘niet-orthodoxe 

wijze’ geïntroduceerd bij de behandeling 

van COPD. Patiënten blijken naast hun 

chronische luchtwegobstructie vaak ook 

last te hebben van reversibele klachten 

en bronchiale hyperreactiviteit, hoewel 

beide laatste fenomenen voorheen leken 

voorbehouden aan astmapatiënten. In 

de recente GLUCOLD-trial bleken ICS 

bij COPD-patiënten te werken. Men ver-

woordde het effect als ‘minder specta-

culair dan bij astma, maar klinisch rele-

vant’.

De meeste onderzoeken in de laatste 

twee decennia naar het effect van ICS bij 

COPD waren echter negatief. Ze werden 

pas enigszins positief na toevoeging van 

langwerkende luchtwegverwijders aan de 

ICS. Het eventueel gunstige effect van 

ICS zou berusten op de werkzaamheid 

van ICS op één van de drie componenten 

van COPD te weten: emfyseem, chronisch 

productieve hoest en ‘small airways disease’ 

(wat dat laatste ook moge betekenen). De 

voor- en tegenstander van ICS-gebruik 

bij COPD vonden elkaar in de noodzaak 

van ‘personalized medicine’ en het herkennen 

van ‘COPD-subtypes’, woorden die doen 

denken aan de momenteel in de astma-

literatuur veelgebezigde term ‘klinisch 

fenotype.

Moeten wij nu - om ons te verantwoorden 

voor het voorschrijven van ICS bij COPD 

- weer terug naar ‘astma met persiste-

rende luchtwegobstructie’ uit de vorige 

NHG-Standaard? Of moeten wij nog een 

stapje verder terug naar CARA uit de zes-

tiger jaren: de Chronische Aspecifieke 

Respiratoire Aandoeningen, ofwel astma, 

chronische bronchitis en emfyseem, 

waarbij idealiter eerst werd gedefinieerd 

en daarna pas behandeld?

Twee dingen zijn nu zeker: langwerkende 

luchtwegverwijders (LABA) hebben effect 

bij COPD, en het eraan toevoegen van ICS 

bij COPD blijft een ‘proefbehandeling’.
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uur. De subgroepanalyses waren, zoals 

dat hoort, vooraf gepland.

Er kunnen uiteraard kanttekeningen wor-

den geplaatst bij de betrouwbaarheid van 

zelfgerapporteerde lichamelijke activiteit 

als primaire uitkomstmaat, en men vond 

geen effecten op secundaire uitkomstma-

ten. Voorts is het de vraag hoeveel huis-

artsen het tot hun taak rekenen om het 

bewegingsgedrag van patiënten te stimu-

leren. Dit artikel geeft in elk geval hoop.
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