
Ketenzorg West-Friesland (KZWF) is niet aansprakelijk voor de (in)directe schade volgend uit het gebruik van dit 
afbouwschema ICS. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het KZWF worden gedupliceerd. 

 
Afbouwen ICS 
 
Onderbouwing voor het afbouwen van ICS heeft met name te maken met de bijwerkingen van het 

gebruik van ICS bij COPD patiënten zoals orofaryngeale candidiasis, zere keel, heesheid, rhinitis, 
bovenste luchtweginfecties, blauwe plekken, hyperglycemie en pneumonie.  
De voorkeur is om in het voorjaar hiermee te starten, zodat de meeste virussen uit de lucht zijn.  
De meeste onderzoeken raden aan om de inhalatiecorticosteroiden af te bouwen in 3 stappen in 12 
weken.  
Geef duidelijke instructie aan de patiënt over de reden van afbouwen, het verloop, het gebruik van 
een eventuele extra luchtwegverwijder, contactmomenten en wat te doen bij exacerbaties.  
 

Afbouwschema ICS  
1. Halveer de avond dosis ICS gedurende 5 weken.*  
2. Na 5 weken dosis ICS bij de ochtend verminderen voor eenzelfde periode (2x daags 

gehalveerde dosis). 
3. Vanaf week 9 avonddosering wederom halveren.  
4. Na 12 weken stoppen met ICS. 
5. Vul het afbouwschema in de patiëntenbrief (onderaan het protocol) en geef deze mee aan de 

patiënt.  
 
Een voorbeeld: 

- Mevrouw de Bruin, 53 jaar, gebruikt al 10 jaar Seretide diskus 50/500 2 maal per dag en zo 
nodig  Ventolin (ook via diskus). Zij komt nu voor de jaarcontrole bij u en zij vertelt helemaal 
geen klachten te hebben. Zij voelt na overleg met u wel wat voor het afbouwen van de 
Seretide.  

- U schrijft in plaats van de Seretide diskus een diskus Salmeterol 50 mcg en een diskus 
Fluticason 250 mcg voor.  
 
U maakt het volgende Fluticason afbouwschema voor haar: 

 ‘s Morgens ‘s Avonds 

Start week 1 500 mcg (= 2 x 250 mcg) 250 mcg * 

Start week 5 250 mcg 250 mcg 

Start week 9 250 mcg  0 mcg 

Einde week 12 0 mcg 0 mcg 

 
*Er is weinig beschreven over welke dosis (de ochtend of avond) je het beste als eerst af kunt 
bouwen. Laat dit afhangen van je eigen gevoel en de wens van de patiënt.  
 
Mocht de patiënt nu niet uitkomen met alleen de Salbutamol en Salmeterol (SABA en LABA), dan is 
het advies om niet te herstarten met een ICS, maar eerst een antcholinergica (LAMA) toe te voegen. 
Mocht dit bevallen, dan kan je eventueel van de LABA en LAMA een combinatiepreparaat maken om 
zo de therapietrouw te bevorderen ( en een combinatiepreparaat is goedkoper dan twee losse 
preparaten). 

 
 


