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Stappenplan resultaatafspraak verminderen (onterecht) inhalatiecorticosteroïden (ICS) 
Een van de belangrijkste doelen voor de keten COPD voor 2018-2019 is het terugdringen van het 
onterechte gebruik van ICS. Het doel is dat op 1 januari 2019 maximaal 50% van de COPD-patiënten 
in de keten een ICS  gebruiken (dit is inclusief de ACOS-patiënten) en op 1 januari 2020 maximaal 
45%  
Belangrijk is om de ACOS-patiënten goed geregistreerd te hebben, omdat wij ervan uit zijn gegaan 
dat het aantal ACOS-patiënten zo’n 30% van de totale populatie omvat. Mocht dit percentage hoger 
uitvallen, dan kunnen we beargumenteerd ook aangeven dat ons totale percentage ICS-gebruikers 
ook hoger zal komen te liggen. 
Om er voor te zorgen dat we het percentage ICS-gebruikers substantieel verminderen zijn de 
volgende stappen van belang: 
 
1. Diagnose Astma?  
Bekijk bij elke patiënt of er gelijktijdig sprake is van astma: 

 Astma gediagnosticeerd bij patiënt < 40 jaar? 

 Familiegeschiedenis van astma? 

 Atopie of allergische rhinitis aanwezig? 

 Geen persisterende luchtwegobstructie na bronchusverwijding bij patiënt > 40 jaar? 

 FEV1/FVC < 5e percentiel/lower limit, z-score <-1,64? 
Reversibiliteit FEV1 ≥ 12% en ≥ 200 ml t.o.v. waarde vóór bronchusverwijding? 

 
≥ 1 x ja: overweeg astma: dus niet afbouwen van ICS en maak de ICPC-code R96 aan naast de al 
bestaande ICPC-code R95. 
 
2. Sprake van COPD longaanval afgelopen jaar?  
Waren er in het afgelopen jaar: 

 ≥ 2 longaanvallen (waarvoor corticosteroïden en/of antibiotica is voorgeschreven) of; 

 ≥ 1 ernstige longaanval (leidend tot ziekenhuisopname)? 
 

≥ 1 x ja = patiënt met frequente longaanvallen: dus ook niet afbouwen met ICS. 
 
3. Alle overige patiënten kunnen dus stoppen met het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. 
Stopgesprek ICS  
1. Begin met het stop-gesprek waarin je het belang uitlegt van het stoppen met ICS:  

a. Dat er volgens de recente wetenschap geen reden is om ICS te continueren i.v.m. kans 
op bijwerkingen zoals pneumonie en osteoporose. 

b. Dat doorgaan met ICS niet zinvol is op basis van de COPD-diagnose en de ernst van de 
COPD. Belangrijker is om zelf te monitoren hoe het gaat. 

c. Dat klachten juist lijken te verergeren door langdurig ICS-gebruik. 
2. Bespreek het belang van monitoren van klachten en geef het longaanvalplan en COPD folder 

schema afbouwen ICS (website KZWF) mee.  
3. Plan een vervolgafspraak in voor over 4-6 weken. 
4. Vraag tijdens vervolgafspraak of er klachten zijn. 

a.  Indien er klachten zijn, controleer dan de inhalatietechniek en therapietrouw. Ga ook na 
of de niet-medicamenteuze behandeling optimaal is, herbeoordeel of er sprake is van de 
diagnose astma. Maak als er klachten zijn een herhaalafspraak na 6 weken. 

b. Indien er geen klachten zijn: maak een vervolgafspraak over 6 maanden, continueer 
longaanvalplan en behandel volgens de NHG-richtlijn. 


