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WAAROM INHALATIETHERAPIE?
• Snel effect
• Weinig systemische nevenwerkingen
• Veel lagere dosissen nodig
• Eénvoudig in toediening

LONGDEPOSITIE
= neerslaan van de medicatiepartikels in de longen
NIET in de maag, de mond, de keel,…
• Afhankelijk van:
•
•
•
•

Partikelgrootte
Impactie
Graad van obstructie
INHALATIETECHNIEK

LONGDEPOSITIE

goede depositie

minder goede
depositie

impactie

SOORTEN MEDICATIE
Soort medicatie

Werking

Courant gebruikte medicatie

Kortwerkende
luchtwegverwijders

•
•
•

Aeromir®, Atrovent®, Bricanyl®,
Duovent®, Novolizer salbutamol®,
Ventolin®

Openzetten luchtwegen
Werkt 4 tot 6 u
Extra puff bij kortademigheid

•
Langwerkende
luchtwegverwijders

Corticoïden

Openhouden + ondersteunen
luchtwegen
• Werkt 12u: gebruik 2 x dag
OF werkt 24u: gebruik 1x dag (Onbrez
en Spiriva)
•
•

Preventie zwelling + ontsteking
Werkt 12u: gebruik 2 x dag

•

Inuvair®, Seretide®, Symbicort®

•

Combinatie: openhouden +
ondersteunen luchtwegen EN
Preventie zwelling + ontsteking
Werkt 12u: gebruik 2 x dag

•

mucolytica, antibiotica, mycotica

Bisolvon®, Tobra®, AmfoB®

Combinatiepreparaten

Andere

Foradil®, Onbrez®, Oxis®,
Serevent®, Spiriva®

Beclophar®, Flixotide®,
Miflonide®, Novolizer
Budesonide®, Pulmicort®, Qvar®

CORRECTE INHALATIETECHNIEK
 Rechtzittende houding
 Schud of laad het toestel
 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator)
 Neem het mondstuk tussen de tanden en omsluit het goed met de
lippen
 Buig het hoofd licht achterover
 Adem in :
 Dosisaërosol: langzaam en diep
 Poederinhalator: snel en diep
 Houd de adem 5 à 10 sec. in en neem ondertussen de inhalator uit de
mond
 Adem rustig uit door de mond (nooit uitademen in de inhalator)
Na inhalatie van corticoïden: spoel de mond met water
(niet inslikken)

WELKE INHALATIESYSTEMEN?
Dosis-aerosol

Poederinhalator

Verneveling

DOSIS-AEROSOL
Zakverstuiver

Autohaler

Voordeel

Compact

Compact
Geen hand-ademcoördinatie
nodig

Nadeel

Hand-ademcoördinatie
Drijfgas
Geen dosisteller

Beperkte keuze medicatie
Drijfgas
Geen dosisteller

ZAKVERSTUIVER: TECHNIEK
1.
2.
3.
4.
5.

Neem een rechtzittende houding aan.
Neem de dop van het mondstuk.
Schud de dosis-aerosol krachtig gedurende enkele seconden.
Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit
het goed met de lippen.
6. Buig het hoofd licht achterover.
7. Begin langzaam en diep in te ademen en druk op hetzelfde
moment de dosisaërosol in. Blijf daarna verder inademen.
8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de
inhalator uit de mond.
9. Adem rustig uit door de mond.
10. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 9.
11. Plaats de dop terug op het mondstuk.
12. Spoel de mond met water (niet inslikken).

ZAKVERSTUIVER + VOORZETKAMER
Voorzetkamer

Voordeel

Nadeel

• Geen hand-ademcoördinatie nodig
• ↑ longdepositie
• ↓ lokale nevenwerkingen

• Reiniging
• Omvang

ZAKVERSTUIVER + VOORZETKAMER

VOORZETKAMER: TECHNIEK
1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Neem het dopje van het mondstuk van de dosis-aerosol.
3. Schud de dosis-aerosol krachtig gedurende enkele seconden
4. Sluit de dosis-aerosol aan op de voorzetkamer.
5. Neem het mondstuk van de voorzetkamer in de mond (tussen de tanden)
en omsluit het goed met de lippen.
6. Buig het hoofd licht achterover.
7. Adem rustig en volledig uit en stop met ademen.
8. Verstuif één puf in de voorzetkamer.
9. Adem nu pas langzaam en diep in (binnen de 10 seconden na het
verstuiven van de puf).
10.Houd de adem 5 à 10 seconden in.
11.Adem rustig uit door de mond.
12.Adem nog 4 tot 5 maal rustig in en uit door de voorzetkamer.
13.Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 12.
14.Verwijder de dosisaërosol en plaats het dopje terug op het mondstuk van
de inhalator.
15.Spoel de mond met water (niet inslikken).

AUTOHALER: TECHNIEK
1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Neem de dop van het mondstuk door het lipje aan de
achterzijde naar beneden te trekken.
3. Schud de dosis-aerosol krachtig gedurende enkele seconden
4. Houd de Autohaler® rechtop. Duw de hefboom bovenaan het
toestel naar boven. De Autohaler® is nu geladen.
5. Blijf de Autohaler® rechtop houden en zorg dat uw hand de
inhaalopening aan de onderzijde niet afsluit.
6. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

7. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit
het goed met de lippen.
8. Buig het hoofd licht achterover.
9. Adem langzaam en diep in, zodat u een “klik” hoort die
aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen.

AUTOHALER: TECHNIEK
10. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de
inhalator uit de mond.
11. Adem rustig uit door de mond.
12. Breng de hefboom terug naar beneden
13. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 12.
14. Plaats de dop terug op het mondstuk.
15. Spoel de mond met water (niet inslikken).

AANBEVELINGEN:

ZAKVERSTUIVER EN AUTOHALER
•

Adem nooit uit in de dosis-aerosol.

•

De dosisaërosol is leeg:
•

Indien er zichtbaar niets meer vrijkomt bij het verstuiven in
de lucht of tegen een spiegel.

•

Teller op nul staat

•

Nieuw apparaat of als het gedurende twee weken of
meer niet gebruikt werd, verstuif dan twee dosissen
in de lucht.

•

Bewaar de dosis-aerosol op een droge en koele
plaats.

AANBEVELINGEN:

EERSTE GEBRUIK AUTOHALER
1.

Neem de dop van het mondstuk door het lipje aan de
achterzijde naar beneden te trekken.

2.

Houd de Autohaler® rechtop. Duw de hefboom bovenaan
het toestel naar boven.

3.

Richt de opening van het mondstuk van u weg, zodat het
vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven.
Om een eerste dosis vrij te maken, duw het schuifje
onderaan het toestel in de richting van de pijl.

4.
5.

Duw de hefboom terug naar beneden.

6.

Herhaal de stappen 2 en 3 om een tweede dosis vrij te
maken.

7.

Nadat een tweede dosis is vrijgekomen duwt u de
hefboom opnieuw naar beneden. De Autohaler® is nu
klaar voor gebruik.

AANBEVELINGEN:

EERSTE GEBRUIK + REINIGEN VOORZETKAMER
1. Haal de verschillende onderdelen van de voorzetkamer uit elkaar.
2. Leg de onderdelen in een kom met water en een scheut
afwasmiddel. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig
ondergedompeld zijn.
3. Laat de onderdelen, ondergedompeld, weken gedurende 30
minuten.
4. Haal de onderdelen uit de kom. Schud de inhalatiekamer om
overtollig zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van de klep.
5. Laat de onderdelen drogen op een zuivere doek gedurende
minstens 6 uur. (best „ s avonds na de laatste inhalatie)
6. NIET afspoelen!!
7. NIET afdrogen met een doek!!
8. Plaats de droge onderdelen opnieuw in elkaar.
9. Herhaal deze procedure éénmaal per week en bij het eerste
gebruik van een nieuwe voorzetkamer.

VERNEVELING
VOORDELEN
• (geen hand-ademcoördinatie vereist)
• (effectief bij lage inspiratoire flow)

• mogelijkheid om hoge dosissen te
vernevelen
• mogelijkheid om meerdere

medicamenten gelijktijdig te vernevelen
• mogelijkheid om medicatie te vernevelen
die niet beschikbaar is in dosisaërosol of
poederinhalator (cfr. antibiotica)

VERNEVELING: NADELEN
• tijdrovend

↓ therapietrouw

• slecht onderhoud

contaminatie / variabele output

• hoge kostprijs
• omvang apparatuur
• afhankelijk van energiebron / ev. zorgverlener
• merendeel van de medicatie bereikt nooit de longen wegens:
• residueel volume in potje
• verlies tijdens expiratie
• te kleine of te grote partikels
• geluidshinder

VERNEVELING: INDICATIE
Dosisaërosol en poederinhalator versus vernevelaar:
= efficiëntie
↓ nadelen
Verneveling ENKEL gebruiken INDIEN

• Medicatie enkel beschikbaar in vernevelvloeistof (bv Histamine)
• Patiënt niet in staat om dosis-aerosol of poederinhalator te
gebruiken (ook niet met hulp!) (vb. kind, acute situatie)
• Taaie fluimen/ sputa
• Toediening van grote hoeveelheden medicatie
• Inhalatietherapie slechts tijdelijk noodzakelijk (vb. postoperatief)
• Trachea-opening

VERNEVELING: AANBEVELINGEN
•

Gebruik in principe enkel perslucht (CO2-retentie)
Zuurstof enkel op doktersvoorschrift (vb. astma-opstoot)

•

Startvolume: 4 ml (1 ml = 20 druppels)
Ev. aanlengen met fysiologische oplossing

•

Gebruik bij voorkeur pijpje i.p.v. masker

VERNEVELING: AANBEVELINGEN
• Vul het vernevelpotje vlak voor start van verneveling
• Gebruik bij voorkeur mono dosis
• Gasdebiet: 6-8 liter
• Optimale vernevelingstijd: 10 minuten
• Antibiotica / toxische medicatie

• ZH: filter
• Thuis: verluchten + masker

VERNEVELING:

ONDERHOUD ZIEKENHUIS
Na elk gebruik:

1.
2.

Weggooien (lf)
Ontsmetten (gehospitaliseerde pat)
•

Trek niet steriele handschoenen aan.

•
•
•

Ledig het reservoir in een nierbekken.
Haal de verschillende onderdelen uit elkaar en ontsmet ze met
alcoholische oplossing vb. Hydral 70
Bewaar de onderdelen apart in een proper recipiënt tot de volgende

•

toediening.
Verwijder de handschoenen en wrijf de handen in met handalcohol.

Wekelijks: vervangen (dagelijks i.g.v. kunstmatige
luchtweg of muco)

VERNEVELING:
ONDERHOUD THUIS

• Onderhoud pijpje/masker en potje
• minstens 1x dag reinigen met water + detergent
• 1 x week ontsmetten (eerst reinigen)
5-10 min. koken in water; 30 min. vaatwasser
• vervangen om de 3 maanden

Muco: reinigen na elk gebruik, dagelijks ontsmetten
• Vervangen filter toestel: cfr. voorschriften fabrikant
• Nakijken toestel: 1x per jaar door fabrikant

LOKALE NEVENWERKINGEN
• mondcandidiase t.g.v. inhalatiecorticoïden
• heesheid t.g.v. inhalatiecorticoïden

• hoestbuien t.g.v. drijfgas
• oogirritatie bij gebruik van masker

Preventie:
• spoelen met water (niet inslikken)
• inhalatiekamer of spacer
• poederinhalator
• pijpje i.p.v. masker; masker goed afsluiten

EDUCATIE



Incorrecte techniek: 30 – 50%



Over- en onderdosering



Elke patiënt dient geëvalueerd en geëduceerd te worden
bij elke hospitalisatie!

FILM DR HOUSE

EDUCATIE
• Gebruik „Mensentaal‟
-> vermijdt vakjargon (bv oropharyngeale zone = keel)
• Kennis omtrent de therapie en pathologie
• Welke medicatie te gebruiken bij kortademigheid?

• Verschillende devices eisen verschillende handelingen
• Informatie over de inhalator: leeg, onderhoud, vervangen

• Hoe nevenwerkingen voorkomen?
• Gebruik demotoestellen, beeldmateriaal
(www.inhalatietherapie.be), checklist, folders (www.bvpvsbip.be)...
• Blijven herhalen en motiveren!

DROOGPOEDERINHALATOREN

multi-dose
Diskus®

Turbuhaler®

Novolizer®

unit-dose
Handihaler®

Aërolizer®

Breezhaler®

DROOGPOEDERINHALATOREN
Droogpoederinhalatoren
• Geen hand-ademcoördinatie nodig
• ↑ longdepositie
• ↓ lokale nevenwerkingen

Voordeel

• feedbackmechanismen: smaak, trillen
• geen drijfgas
• compact

Nadeel

• snelle en diepe inademing
• uitademen in de inhalator maakt het poeder vochtig

=> poeder kleeft aan de wand en wordt niet geïnhaleerd
• meestal géén gevoel van verstuiving

DISKUS®: TECHNIEK
1.

Neem een rechtzittende houding aan.

2.

Open de Diskus®.

3.

Laad de Diskus® éénmaal door de laadhendel naar achter te
brengen. U hoort een “klik”.

4.

Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

5.

Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en
omsluit het goed met de lippen.

6.

Buig het hoofd licht achterover.

7.

Adem snel en diep in.

8.

Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem terwijl de
inhalator uit de mond.

9.

Adem rustig uit door de mond.

10. Sluit de Diskus® door het mobiele deel naar voor te brengen.
11. Spoel de mond met water (niet inslikken).

TURBOHALER®: TECHNIEK
1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Verwijder de beschermkap.

3. Houd de Turbuhaler® rechtop.
4. Laad de Turbuhaler® éénmaal: draai het gekartelde wieltje onderaan
helemaal rechtsom en draai vervolgens het wieltje terug tot u de “klik” hoort.
De dosis staat nu klaar.
5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met
de lippen.
7. Buig het hoofd licht achterover.
8. Adem snel en diep in.
9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de
mond.
10. Adem rustig uit door de mond.
11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 10.
12. Plaats na gebruik de beschermkap terug op de Turbuhaler®.
13. Spoel de mond met water (niet inslikken).

NOVOLIZER: TECHNIEK (1)
1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Neem de dop van het mondstuk door aan weerszijden op de
geribbelde delen te duwen.
3. Houd de Novolizer® horizontaal. Druk de rode drukknop volledig
in: u hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert
van rood naar groen. De Novolizer® is nu klaar voor gebruik.
4. Blijf de Novolizer® horizontaal houden.
5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het
goed met de lippen.
7. Buig het hoofd licht achterover.
8. Adem snel en diep in, zodat u een “klik” hoort die aangeeft dat de
dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen. Bij correcte inhalatie
verandert de kleur van het controlevenster van groen naar
rood.

NOVOLIZER®: TECHNIEK (2)
9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de
inhalator uit de mond.
10. Adem rustig uit door de mond.
11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot
10.

12. Plaats de dop terug op het mondstuk.
13. Spoel de mond met water (niet inslikken).

NOVOLIZER®: EERSTE GEBRUIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neem de Novolizer® uit de plastic verpakking.
Houd het toestel horizontaal.
Bovenaan de Novolizer® bevindt zich een klepje. Duw op de
geribbelde delen, schuif het klepje naar voor en til het op.
Verwijder de beschermfolie van het potje met de vulling.
Neem de vulling uit het potje en plaats het in de inhalator (met
de dosisteller naar het mondstuk gericht).
Plaats het klepje terug op de Novolizer® en klik het vast (door
het naar achter te schuiven).
De Novolizer ® is nu klaar voor gebruik.

Aandachtspunten:
Het potje met de vulling mag pas vlak voor gebruik geopend
worden!! (houdbaarheid)
Het patroon mag maximum 6 maanden na openen gebruikt
worden.

AANBEVELINGEN:

MULTIDOSE POEDERINHALATOREN
•

Adem nooit uit in de poederinhalator

•

De poederinhalator is leeg:.

•

•

Teller op nul staat

•

of

Bewaar op een droge en koele plaats.

HANDIHALER®: TECHNIEK
1.

Open de beschermkap + open het mondstuk.

2.

Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene
opening.

3.

Sluit het mondstuk. Laat de beschermkap open.

4.

Houd de Handihaler® rechtop en druk de groene knop volledig in. De capsule wordt
doorprikt.

5.

Neem een rechtzittende houding aan.

6.

Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

7.

Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

8.

Buig het hoofd licht achterover.

9.

Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.

10.

Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.

11.

Adem rustig uit door de mond.

12.

Herhaal stap 7 tot 12. De capsule is dan volledig leeg.

13.

Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Klap het mondstuk +de
beschermkap dicht.

14.

Spoel de mond met water (niet inslikken).

AEROLIZER®: TECHNIEK
1.
2.
3.

Verwijder de beschermkap.
Houd de Aërolizer® rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het
onderste deel van de inhalator vasthoudt.
Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene
opening.

4.

Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).

5.

Houd de Aërolizer® rechtop en druk beide blauwe knoppen volledig en gelijktijdig in.
De capsule wordt doorprikt.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Neem een rechtzittende houding aan.
Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
Buig het hoofd licht achterover.
Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.
Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
Adem rustig uit door de mond.
Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken.
Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Draai het mondstuk terug dicht en
plaats de beschermkap terug.
Spoel de mond met water (niet inslikken).

15.

BREEZHALER®: TECHNIEK
1.
2.
3.

Verwijder de beschermkap.
Houd de Breezhaler® rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het
onderste deel van de inhalator vasthoudt.
Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene opening.

4.

Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).

5.

Houd de Aërolizer® rechtop en druk beide blauwe knoppen volledig en gelijktijdig in.
De capsule wordt doorprikt.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Neem een rechtzittende houding aan.
Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
Buig het hoofd licht achterover.
Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.
Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
Adem rustig uit door de mond.
Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken.
Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Draai het mondstuk terug dicht en
plaats de beschermkap terug.
Spoel de mond met water (niet inslikken).

15.

AANBEVELINGEN:

UNITDOSE POEDERINHALATOREN
•

Vervang de inhalator als de verpakking leeg is. Bij elke
nieuwe verpakking is een gratis inhalator ingesloten.
• Educatie patiënt: een dosis-aërosol, diskus ® of
turbohaler ® wordt eveneens weggeworpen als de
verpakking leeg is.

•

Bewaar de inhalator en de verpakking op een droge en
koele plaats.
Adem nooit uit in de inhalator.

•

REFERENTIES: EVIDENCE BASED TEKSTBOEK
Cathy Lodewijckx, UZ Leuven
Daniel Schuermans, UZ Brussel
www.bvpv-sbip.be

