
Droog Poeder Inhalator (DPI) Ademgestuurde  
Dosisaerosol (pMDI)

Dosisaerosol (pMDI)  
met voorzetkamer

Medium 50-60L/min
Medium high 35-60L/min Medium low 30-60L/min Low 20-60L/min Low 20-60L/min

SA
BA Salbutamol  

novolizer 
zn 100 - max 1600

Ventolin 
(Salbutamol)
diskus
zn 200 - max 800

Salbutamol 
redihaler 
zn 100 - max 800

Salbutamol 
dosisaerosol
zn 100 - max 800

IC
S Budesonide 

novolizer
2dd 200 - max 1600

Flixotide 
(Fluticason)
diskus
2dd 100 - max 1000

Qvar
(Beclometason)
redihaler
2dd 100 - max 800

Alvesco
(Ciclesonide)
dosisaerosol
1 dd 80 - max 640

Beclometason 
dosisaerosol
2dd 200 - max 1000

IC
S/

LA
BA Foster * en ** 

(Beclometason/
Formoterol)
nexthaler 
2dd 100/6 - max 800/24

Relvar *** 
(Fluticasonfuroaat/
Vilanterol)
ellipta
1dd 92/22 - max 184/22

Foster *
(Beclometason/
Formoterol)
dosisaerosol
2dd 100/6 - max 800/24

Stap 1 (optioneel)
SABA of ICS-formoterol 
zo nodig

Stap 2
ICS

Stap 3
Lage dosis ICS/
LABA

Stap 4
Intermediaire tot  
hogere dosis ICS/LABA

Stap 5
Verwijzing
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Lage dosis ICS-formoterol 
zo nodig bij klachten.
Of meteen stap 2

Lage dosis ICS of lage 
dosis ICS-formoterol 
zo nodig bij klachten.

Lage dosis ICS + LABA 
of intermediaire dosis 
ICS (zonder LABA)

Intermediaire tot (tijdelijk) 
hogere dosis ICS + LABA 
of hogere dosis ICS  
(zonder LABA).
Overweeg stap 5

Verwijzing  
longarts
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Bij gebruik ICS-formoterol: extra inhalatie lage dosering ICS-formoterol (maximaal 8 inh/dag) of aanvullend SABA
Anders: SABA

* Dosering 100/6 kan ook in een ‘SMART’ 
behandeling worden toegepast; 
hierbij gebruikt de patiënt voor 
onderhoudstherapie en rescuemedicatie 
dezelfde inhalator.

** Voldoet niet aan de eisen van eenheid 
in device binnen astma maar i.v.m. 
vergelijkbare inhalatietechniek en 
inhalatieweerstand is gekozen voor de 
nexthaler.

*** Voldoet niet aan de eisen van eenheid 
in device binnen astma maar door de 
1x daagse dosering is gekozen voor de 
ellipta. Combineer in dat geval met de 
salbutamol diskus i.v.m. vergelijkbare 
inhalatietechniek en inhalatieweerstand.

Astma

Transmuraal Formularium Astma & COPD 

3

Stappenplan inhalatiemedicatie (gebruik hiervoor het EVS)
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