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ASTHMA 



Doel van asthma behandeling 

1. Symptoom controle:  

• goede controle van symptomen  

• behouden van normaal activiteitsniveau 

 

2. Risico reductie: minimaal houden van: 

• risico op exacerbaties 

• gefixeerde luchtwegobstructie  

• nevenwerkingen van medicatie 



Worden deze behandeldoelen bereikt? 

- Grote populatie gebaseerde studies tonen aan dat 1 op 

2 asthma patiënten ongecontroleerd zijn 

 

- 46% in 1999  (Rabe 2000) 

- 50% in 2005 (Partridge 2006) 

- 54% in EU (Demoly 2012) 

- 46% in AUS (Reddel 2015)  

- 45% in EU (Price 2014) 
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Worden deze behandeldoelen bereikt? 

• > 70% van slecht gecontroleerde asthmatici beschouwen 

hun asthma als goed gecontroleerd 
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De situatie in België… 

Gecontroleerd 
28% 

Niet 
gecontroleerd 

72% 

Asthma R/ 

SABA   68% 

ICS low 27,6% 

    medium 39,9% 

 high 32,5% 

LABA  27% 

LTRA  39,1% 

Oral CS  4,2% 

  

81% 

N=1173 

EARTH study; Vandenplas et al. Allergy 2010 





Hoe kan het beter? 



ASSESS 

• Diagnose 

 

• Symptoomcontrole & risicofactoren (incl. LF) 

 

• Inhalatietechniek en compliantie 

 

• Patiënt voorkeur 
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ASSESS 

• Diagnose 

 

• Symptoomcontrole & risicofactoren (incl. LF) 
 Beoordeel symptoomcontrole over de voorbije 4 weken 

 Beoordeel risicofactoren voor slechte outcome (incl. lage LF) 

• Inhalatietechniek en compliantie 

 

• Patiënt voorkeur 

 



ASSESS 

Symptoomcontrole 

Symptoom controle         GOED              PARTIEEL   SLECHT 

In de voorbije 4 weken, had de patiënt 

 

 

• Asthma symptomen overdag  

      > 2x/week 

 

• Nachtelijk ontwaken tgv asthma 

 

• Nood aan reliever medicatie 

      > 2x/week 

 

• Beperkingen bij inspanningen tgv 

      asthma? 

 

 

 

  

4x neen 1-2x ja 3-4x ja 



ASSESS 

Risicofactoren 

Risicofactoren voor slechte asthma outcome 

Potentieel modifieerbare risicofactoren voor exacerbaties 

     -ongecontroleerde asthma symptomen 

     -hoge SABA nood (verhoogde mortaliteit zo >1 x 200 dosis device/maand) 

     -inadequaat ICS: niet voorgeschreven, slechte compliantie, slechte inhalatietechniek 

     -lage FEV1, vnl als < 60% pred 

     -majeure psychologische of socio-economische problemen 

     -expositie: sigarettenrook, allergenen,… 

     -co-morbiditeit: obesitas, rhinosinusitis,… 

     -sputum of bloedeosinofilie 

     - zwangerschap 

 

Andere majeure risicofactoren voor exacerbaties 

     -ooit intubatie of intensieve zorgen voor asthma 

     -1 of meer ernstige exacerbaties < 12 maanden 

Risicofactoren voor de ontwikkeling van gefixeerde luchtwegobstructie 

     -geen ICS 

     -exposities: roken, occupationeel,… 

     -lage baseline FEV1, chronisch mucus hypersecretie, bloed of sputumeosinofilie 

Risicofactoren voor nevenwerkingen op medicatie 

     -systemisch: frekwent OCS, hoge dosis of potente ICS,… 

     -lokaal: hoge dosis of potente ICS, inadequate inhalatietechniek 

 

 

 

Indien 1 van deze  

risicofactoren  

aanwezig, verhoogt  

het risico op  

exacerbaties ook al 

zijn de symptomen 

goed gecontroleerd 

 

 

 

 



ASSESS 

• Diagnose 

 

• Symptoomcontrole & risicofactoren (incl. LF) 

 

• Inhalatietechniek en compliantie 

   workshop 

• Patiënt voorkeur 

 



Hoeveel % van de patiënten gebruikt zijn (pMDI) 

puffer volledig correct? 

 

• A) 11% 

 

• B) 33% 

 

• C) 55% 

 

• D) 77% 

 

• E) 99% 



Hoeveel % van de patiënten gebruikt zijn (pMDI) 
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Step 1: dop van het mondstuk nemen 

Step 2: dosisaerosol schudden  

Step 3: inhaler rechtop houden 

Step 4: traag uitademen 

Step 5: mondstuk in mond nemen 

Step 6: puffer activeren bij begin inhalatie 

Step 7: traag en diep inademen 

Step 8: adem minstens 10 sec houden 

Step 9: traag uitademen 

‘Over 50% of subjects performed ≤5 steps 
correctly and only 3 subjects (11%) could 

perform all steps correctly’ 

n=28 



Hoeveel % van de patiënten kreeg uitleg over het 

correct gebruik van zijn inhalator? 

 

• A) 10% 

 

• B) 40% 

 

• C) 70% 

 

• D) 90% 
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ADJUST TREATMENT 



Welke medicatie? 

Reliever medicatie Controller 

medicatie 

Add-on medicatie 

- elke patiënt 

- zo nodig 

 

- bij breakthrough symptomen 

- preventief voor inspanningen 

 

-barometer voor asthma 

 controle 

 

 

 

- meeste (alle?) patiënten 

- onderhoudsbehandeling 

 

-reductie LW inflammatie 

-controle van symptomen 

-reductie risico exacerbaties 

-reductie afname longfunctie 

 

-hoeksteen van asthma 

behandeling 

 

 

 

 

-bij persisterende S/  

ondanks optimale R/ en  

R/ van alle risicofactoren 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe starten bij nieuwe diagnose? 

• Start vroegtijdig met controller medicatie 

• zo snel mogelijk na D/ asthma 

 

• Indicatie for opstarten van lage dosis ICS indien: 

• Asthma symptomen > 2x/maand  

• Ontwaken tgv asthma > 1x/maand  

• Asthma symptomen + risico factor voor exacerbatie 

 

• Overweeg te starten bij hogere stap indien: 

• Dagelijks hinderlijke asthma symptomen 

• Ontwaken tgv asthma ≥ 1 x/week zeker zo RF voor exacerbatie  

 

• Indien eerste presentatie = exacerbatie 

• Korte kuur orale steroiden 

• Start controller medicatie vb hoge dosis ICS or medium dosis ICS/LABA 



Stapsgewijze behandeling van asthma 



Stap 1: kortwerkend beta-mimeticum (SABA) zo 

nodig 



Stap 1: reliever medicatie zo nodig 

• Voorkeur: SABA zo nodig 

• SABAs zijn zeer efficiënt in de aanpak van asthma symptomen 

• Maar… er is onvoldoende evidentie mbt tot de veiligheid van 

SABA in monotherapie bij asthma 

• Deze optie is voorbehouden voor patiënten met: 

• weinig frekwente en kortstondige symptomen (< 2x/maand)  

• zonder risicofactoren voor exacerbaties 

 

• Alternatief: lage dosis ICS in onderhoud 

• Te overwegen bij patiënten met risicofactoren voor exacerbaties 

 



Stap 2: lage dosis ICS + SABA zo nodig 



Stap 2: lage dosis ICS + SABA zo nodig 

• Voorkeur: onderhoudsR/ lage dosis ICS + SABA zo nodig 

 

• Lage dosis ICS reduceert symptomen, risico op exacerbaties en 
asthma gerelateerde hospitalisaties/overlijdens  

 

• Andere opties: 

 

• Leukotrieen receptor antagonist (LTRA) + SABA zo nodig 

• Minder efficiënt dan lage dosis ICS 

• Optie voor patiënten met asthma en allergische rhinitis of indien patiënt 
geen ICS zal gebruiken (intolerantie, compliantie)  

• Intermittent ICS + SABA zo nodig voor seizoensgebonden asthma 
klachten zonder tussentijdse symptomen 

• Begin ICS bij start symptomen tot 4 weken na einde pollenseizoen 



Stap 3: één of twee controllers + reliever 

inhalator zo nodig 



Stap 3: één of twee controllers + reliever 

inhalator zo nodig 

• Alvorens step-up te overwegen: 
 

• Bevestig diagnose, controleer inhalatietechniek en compliance 
 

• Voorkeur:  
 

• Onderhoudsbehandeling: combinatie lage dosis ICS/LABA + SABA zo 
nodig 

• Indien combinatiepreparaat = lage dosis ICS/formoterol kan dit ook 
als reliever gebruikt worden 

• Toevoegen van LABA reduceert S/ en exacerbaties, verbetert FEV1, 
en laat toe een lage dosis ICS aan te houden 
 

• Andere opties: 

 
• Medium/hoge dosis ICS of lage dosis ICS + LTRA (of + theophylline) 

 



Stap 4: één of twee controllers + reliever 

medicatie zo nodig 



Stap 4: één of twee controllers + reliever 

medicatie zo nodig 

• Alvorens step-up te overwegen:  
 

• Controleer inhalatietechniek en compliance  
 

• Voorkeur: 
 

• Combinatie lage dosis ICS/formoterol als maintenance en reliever 

• OF combinatie medium dosis ICS/LABA + SABA zo nodig 
 

• Andere opties: 
 

• Tiotropium soft-mist inhaler als add-on bij patiënten met exacerbaties 
(nog niet terugbetaald) 

• Trial met hoge dosis combinatie ICS/LABA (maar weinig extra benefit 
en verhoogd risico op nevenwerkingen)  

• Verhoog doseringsfrekwentie (igv budesonide-bevattende inhalator) 

• Voeg LTRA of lage dosis theophylline toe 
 



Stap 5: add-on therapie  



Stap 5: add-on therapie 

• Voorkeur 

 

• Verwijs naar specialist (na controle inhalatietechniek en compliantie) 

• Voeg omalizumab (anti-IgE) toe bij matig of ernstig allergisch asthma 

 

• Alternatieve add-on therapie: 

 

• Tiotropium: bij voorgeschiedenis van exacerbaties: reduceert 

exacerbaties 

• Sputum-guided R/: enkel in gespecialiseerde centra: reduceert 

exacerbaties en/of corticosteroid gebruik 

• Voeg lage dosis orale steroiden toe (≤7.5mg/day prednisone 
equivalent): cave side-effects 

 



REVIEW RESPONSE 



Beoordeling van respons 

• Wanneer? 

 

• 1-3 maanden na start behandeling dan q3-12m  

• Tijdens zwangerschap, om de 4-6 weken 

• Na exacerbatie, < 1 week 

 



• Goed/partieel/niet gecontroleerd Asthma controle? 

• 4 C’s: Choose-Check-Correct-Confirm 

• Geschreven asthma actieplan 
Inhalatietechniek/compliantie? 

• roken, beta-blockers, NSAIDs, allergeen 
blootstelling 

Risicofactoren? 

• rhinitis, obesitas, GERD, depressie/angst 

 
Co-morbiditeiten? 

 

• Aangehouden step-up, 2-3 maanden bij slechte asthma-
controle 

• Tijdelijke step-up, vb 1-2 weken, vb bij virale infectie of 
allergie 

• Dagelijkse aanpassing, bij pat onder MART 

Step-up? 

• Indien goede controle gedurende 3 maanden Step-down? 
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Inhalatietechniek/compliantie 

Choose 

• Kies een device aangepast aan patiënt (arthritis, vaardigheden pat, kostprijs). 

Overweeg spacer. 

• Vermijd verschillende type inhalers 

Check 

• Controleer techniek bij elke gelegenheid – “Kan u mij tonen hoe u uw inhaler 

gebruikt?”  
• Identificeer fouten evt. met device-specifieke check-list 

Correct 

• Geef een fysische demonstratie van het correct gebruik van een inhaler  

• Controleer opnieuw (tot 2-3x) 

• Controleer bij herhaling 

Confirm 

• Bevestig het correct gebruik 



Geschreven asthma actieplan 
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COPD 

 



Doel van COPD behandeling 

 

• Verminderen van symptomen 

• Verbeteren van inspanningstolerantie 

• Verbeteren van gezondheidsstatus 

 

• Voorkomen van ziekteprogressie 

• Voorkomen en behandelen van excarbaties 

• Verminderen van mortaliteit 

 



The simple ‘old’ approach (< 2011) 

FEV1 

Symptomen Behandeling 



COPD: GOLD stadia 

• Stage I: Mild  FEV1/FVC < 0,70 

    FEV1 ≥ 80% pred 

 

• Stage II: Matig   FEV1/FVC < 0,70 

     50% ≤ FEV1 < 80% pred 

 

• Stage III: Ernstig  FEV1/FVC < 0,70 

    30% ≤ FEV1 < 50% pred 

 

• Stage IV: Zeer ernstig FEV1/FVC < 0,70 

     FEV1 < 30% pred 



COPD therapie neemt toe met de tijd  



Probleem met ‘oude’ richtlijnen: 

 

• FEV1 is geen merker van ziekteprogressie 

 

• Levenskwaliteit is slecht gerelateerd met FEV1 

 

• Exacerbaties beïnvloeden ziekteverloop 

 

• Co-morbiditeiten bepalen symptomen en prognose 



Probleem met ‘oude’ richtlijnen: 

• FEV1 is geen merker van ziekteprogressie 

 



Probleem met ‘oude’ richtlijnen: 

• Levenskwaliteit is slecht gerelateerd met FEV1 

 

Rennard et al. ERJ 2002 
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Probleem met ‘oude’ richtlijnen: 

• Exacerbaties beïnvloeden ziekteverloop 

 

Anzueto et al. 2006 



Probleem met ‘oude’ richtlijnen: 

• Co-morbiditeiten bepalen symptomen en prognose 

Decramer et al. Lancet 2012 



The complex ‘new’ approach 

Exacerbations 

FEV1 
Comorbidit

y 

Symptoms 

Treatment 



Combined ASSESSment of COPD 

A 
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CAT < 10 CAT ≥ 10  Symptomen 
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ASSESS COPD co-morbiditeiten 

• Cardiovasculair 

• Osteoporose 

• Angst en depressie 

• Diabetes 

• Longkanker 

• Bronchiectasieën 

 



Niet-farmacologische behandeling 

Patient 

Groep 

Essentieel Aanbevolen Afhankelijk van 

lokale  

richtlijnen 

 

A 

Rookstop (evt. 

medicamenteuze 

ondersteuning) 

Fysische activiteit 

Griep vaccin 

Pneumococcen 

vaccin 

B, C, D 

Rookstop (evt. 

medicamenteuze 

ondersteuning) 

Respiratoire revalidatie 

Fysische activiteit 

Griep vaccin 

Pneumococcen 

vaccin 



Respiratoire revalidatie!!! 



Farmacologische behandeling 



Farmacologische behandeling 

Beta2-agonisten 

      Short-acting beta2-agonists (SABA): Ventolin, Salbutamol,… 

      Long-acting beta2-agonists (LABA): Onbrez, Serevent, Foradil, Oxis… 

   
Anticholinergica (antimuscarinica) 

      Short-acting anticholinergics (SAMA): Atrovent 

      Long-acting anticholinergics (LAMA): Spiriva, Seebri, Bretaris, Incruse 

 
Combinatie-preparaten 

       SABA/SAMA: Duovent  

       LABA/LAMA: Ultibro, Anoro, Spiolto 

       LABA/ICS: Seretide, Symbicort, Relvar,… 

    

Systemische corticosteroiden 

      Varia: methylxanthines, Phosphodiesterase-4 inhibitoren 



Behandeling COPD cfr GOLD 

Groep A 

Patiënt 

groep 

 

Aanbevolen 1ste 

keuze 

 

A SABA prn 

of 

SAMA prn  

 

 

 

 

    SABA 

 

 

 

 

SAMA 

Patiënt 

groep 

 

Alternatieve keuze 

 

A LAMA 

of 

LABA 

of  

SABA+SAMA 

  

 

 

 

                              LAMA 

 

 

 

                              LABA 



Behandeling COPD cfr GOLD 

Groep B 

Patiënt 

groep 

 

Aanbevolen 1ste 

keuze 

 

B LAMA 

of 

LABA 

Patiënt 

groep 

 

Alternatieve keuze 

 

B LAMA + LABA 

 

 

 

                                LABA 

 

 

 

     LAMA 

 

 

 

            LAMA + LABA 



Behandeling COPD cfr GOLD 

Groep C 

Patiënt 

groep 

 

Aanbevolen 1ste 

keuze 

 

C ICS+LABA 

of 

LAMA 

Patiënt 

groep 

 

Alternatieve keuze 

 

C LAMA+LABA 

of 

(LABA + anti-PDE4) 

(LAMA + anti-PDE4) 

 

 

 

     LAMA 

 

 

 

        LAMA + LABA 

 

 

 

    ICS+LABA 



Behandeling COPD cfr GOLD 

Groep D 

Patiënt 

groep 

 

Aanbevolen 1ste 

keuze 

 

D ICS+LABA 

en/of 

LAMA 

 

 

 

      LAMA 

 

 

 

       LAMA + LABA 

 

 

 

   ICS+LABA 

 

 

 

                ICS 





Zuurstof 



Zuurstof: evidentie? 

-NOTT-trial 

  -COT: continuous O2, mean 17.7±4.8u/d 

  -NOT: nocturnal O2, mean 12.0±2.5/d  

-MRC 
  -O2 15u/d vs geen O2 

  -3y survival: 55% vs 33% 

(O2 15u/d) 

(O2 17,7u/d) 



Zuurstof: evidentie? 

KCE- 2011 



Chronische zuurstof < conventie 

Wie? 

• Vaste concentrator 
• PaO2 < 55 mmHg, 2 metingen < 15d > of < 3m> en niet > 6m tussen 2 

metingen 

• 55 mmHg < PaO2 < 60 mmHg én Hct ≥ 55% of PAPsyst ≥ 45 mmHg 

• Proeftherapie toont significante stijging van PaO2 en geen toename van 
PaCO2 

• ROOKSTOP!! 

 

• Vaste concentrator met vulcompressor 
• Idem vaste én 30 min per dag buitenshuis 

 

• Vaste en draagbare concentrator 
• Idem vaste én ≥ 3u per dag buitenshuis 

 

• Vloeibare zuurstof 
• Idem vaste én O2 debiet ≥ 4l/min 



O2-modaliteiten 

Vaste oxyconcentrator 

-Produceert O2 obv omgevingslucht (scheidt stikstof van zuurstof) 

-Apparaat van 20-30 kg 

-Werkt enkel op elektriciteit (geen batterij) 

-Back-up gasfles 

-Betrouwbaar debiet tot max 4l/min 

-Niet geruisloos 
 



O2-modaliteiten 

Vaste oxyconcentrator + vulcompressor 

-Patïnten die meer dan 30 min/dag buitenhuis actief zijn.  

-Gasfles 

     -met spaarventiel 

     -2 uur vultijd 

-Betrouwbaar debiet tot 3l/min 
 



O2-modaliteiten 

Vaste + draagbare oxyconcentrator 

- >3 uur/dag buitenhuis actief (professioneel, socio-cultureel of familiaal)  

-Betrouwbaar debiet tot max 3 liter/min  

-Beperkte autonomie (3-6u) – afhankelijk van batterij, grootte toestel  

-Oplaadbaar (vb in wagen/netstroom)/reserve batterij  



O2-modaliteiten 

Vloeibare zuurstof 

-Patïnten die continu debiet ≥ 4 liter/min nodig hebben  

-Hogere debieten mogelijk  

-Zuurstof afgekoeld tot -183°C  

-Stationaire (40l) + draagbare container  

-Geen elektriciteitsverbruik  
 



Andere behandelopties 

 

 

• Longvolume reductie 

chirurgie 

 

• Bullectomie 

 

• Longtransplantatie  

 

 




