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Inhalatietherapie:
Puffen of vernevelen



Inhoud

• Longdepositie

• Zakverstuiver (pMDI) + droogpoeder inhalator (DPI) 

+ verneveling
– Voor- en nadelen

– Techniek

• Educatie inhalatietherapie: strategie

• Take home messages





Waarom inhalatietherapie?

 Snel effect

 Weinig systemische nevenwerkingen

 Veel lagere dosissen nodig

 Eenvoudig en intuïtief in toediening



Film dr House



50-70% van de chronische patiënten die geneesmiddelen gebruiken breekt voortijdig 

zijn behandeling af, zelfs al kort na aanvang van de therapie 

Therapie(on)trouw

(Herings RCM, Chronische farmacotherapie voortgezet. Utrecht: PHARMO instituut, 2002.)



goede depositie minder goede 

depositie

impactie

Longdepositie



Longdepositie

Welke factoren spelen een rol?

1. Aerosoleigenschappen

2. Patiëntfactoren



Longdepositie (aerosoleigenschappen)

1. Partikelgrootte



Longdepositie (aerosoleigenschappen)

2. Impactie (afh. van flowsnelheid)

3. Sedimentatie

Voshaar T. Therapie mit Aerosolen. 2005. 

Uni-Med: Bremen



1. Inademingssnelheid

• Laag voor een zakverstuiver of verneveling

• Hoog voor een droogpoeder inhalator

• Ademhalingspauze 

2. Leeftijd

3. Luchtwegobstructie

4. Device (therapietrouw/ foute inhalatietechniek)

Longdepositie (patiëntfactoren)



Werking inhalatiemedicatie
Soort medicatie Werking Courant gebruikte medicatie

Kortwerkende

luchtwegverwijders 
(SABA, SAAC, SABA/SAAC combination)

• Openzetten luchtwegen

• Werkt 4 tot 6 u

• Extra puff bij kortademigheid

Airomir®, Atrovent®, Bricanyl®, 

Duovent®, Novolizer Salbutamol®, 

Ventolin®, …

Langwerkende

luchtwegverwijders
(LABA, LAAC, LAMA, LAMA/LABA, 

uLABA)

• Openhouden + ondersteunen 

luchtwegen

• Werkt 12u: gebruik 2 x dag 

OF werkt 24u: gebruik 1x dag

Anoro®, Bretaris Genuair®, Foradil®, 

Formagal®, Formoair®, Formoterol®, 

Novolizer,Onbrez®, Oxis®, Seebri®, 

Serevent®, Spiriva®, Ultibro®, Duaklir

Genuair®, Spiolto® , Indacaterol® , 

Olodaterol® , Salmeterol®, ...

Corticoïden
(ICS)

• Preventie zwelling + ontsteking

• Werkt 12u: gebruik 2 x dag 

Alvesco ®, Beclophar®, Flixotide®, 

Miflonide®, Novolizer Budesonide®, 

Pulmicort®, Qvar®, Ecobec®, ...

Combinatiepreparaten
(LABA/ICS), (LABA/LAMA)

(LABA/LAMA/ICS)

• Combinatie: openhouden + 

ondersteunen luchtwegen EN 

Preventie zwelling + ontsteking

• Werkt 12u: gebruik 2 x dag

Flutiform®, Inuvair®, Relvar®

Seretide®, Symbicort®, Trimbow®,...

Andere • Mucolytica, antibiotica, mycotica Bisolvon®, Tobra®, AmfoB®, ...



Type inhalatoren

Dosis-aerosol
(± voorzetkamer)

Poederinhalator Verneveling



Dosis-aerosol

Handgestuurde Ademhalingsgestuurde

Zakverstuiver en Respimat® Autohaler® en Easi-Breathe®

Voordeel Compact Compact

Geen hand-ademcoördinatie nodig

Nadeel Hand-ademcoördinatie

Drijfgas (koude effect)

Soms dosisteller

Beperkte keuze medicatie

Drijfgas (koude effect)

Geen dosisteller
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Easi-Breathe

Handgestuurde Ademhalingsgestuurde



Voorzetkamer

Voordeel

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

• Opgewarmd inhalatiegas

Nadeel
• Reiniging

• Elektrostatisch soms

• Omvang

Zakverstuiver + voorzetkamer



Zakverstuiver + 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.

AANBEVELINGEN:
eerste gebruik en reinigen plastiek voorzetkamer



A2A spacer Mondstuk/masker, uitschuifbaar, 

elektrostatisch
€ 25 - €35

Ablespacer Mondstuk/masker, universeel, 

fluitsignaal, elektrostatisch, 

vaatwasser

€ 20

Aerochamber 

plus

Antistatisch, mondstuk/ masker, baby 

(0-18m), kinderen(jongens/meisjes)/ 

volwassenen, universeel, vaatwasser

€ 25- € 40

Babyhaler Masker, vast insteekpunt, 

elektrostatisch
€ 30

Optichamber Mondstuk/ masker, antistatisch, 

universeel, fluitsignaal, vaatwasser
€ 27

Volumatic Enkel mondstuk, elektrostatisch € 12

Vortex Antistatisch, mondstuk/masker, 

vaatwasser
€ 30

Zakverstuiver + voorzetkamer



BCFI: Doseeraerosol

• Voor elk geneesmiddel is bij zuigelingen, jonge kinderen en 

ouderen het gebruik van een doseeraërosol met een 

voorzetkamer te verkiezen. 

Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt meestal ook een masker

gebruikt.

• Voor inhalatiecorticosteroïden in doseeraërosol is bij alle 

patiënten een voorzetkamer aangewezen (met uitzondering 

van het Autohalersysteem).



Droogpoederinhalatoren

Multidose

Unitdose

Diskus® Turbuhaler®

Novolizer®/ Genuair® Nexthaler® Ellipta®

Easyhaler®

Aërolizer® Handihaler® Breezhaler®



Diskus

Turbohaler

Easihaler

Multidose DPI



Novolizer/ Genuair

Nexthaler

Ellipta

Multidose DPI



Unitdose DPI

Aerolizer

Handihaler

Breezhaler



Droogpoederinhalatoren

Droogpoederinhalatoren

Voordeel

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

• 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 



BCFI: poederinhalator

• Bij kinderen jonger dan 5 jaar en bij patiënten met een sterk 

afgenomen inhalatiekracht wordt poederinhalatie niet 

aanbevolen.

• Bij de anderen is poederinhalatie een goed alternatief voor de 

doseeraërosol met voorzetkamer.



Verneveling: voordelen

• (geen hand-ademcoördinatie vereist)

• (effectief bij lage inspiratoire flow)

• mogelijkheid om 

• hoge dosissen te vernevelen

• meerdere medicamenten gelijktijdig te 

vernevelen 

• medicatie te vernevelen die niet 

beschikbaar is in dosisaërosol of 

poederinhalator (cfr. antibiotica)



• Tijdrovend   -> ↓ therapietrouw

• Slecht onderhoud -> contaminatie / variabele output

• Merendeel van de medicatie bereikt nooit de longen wegens:

– Residueel volume in potje

– Verlies tijdens expiratie 

– Te grote partikels

– Inademen via de neus (masker)

– Passieve vorm van inhalatie

• Hoge kostprijs

• Omvang apparatuur

• Afhankelijk van energiebron / ev. zorgverlener

• Geluidshinder

Verneveling: nadelen



Verneveling: indicatie

– Medicatie enkel beschikbaar in vernevelvloeistof (bv Tobra)

– 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?

Dosisaërosol en poederinhalator versus vernevelaar

= efficiëntie, maar ↓ nadelen 

Verneveling ENKEL gebruiken INDIEN



Verneveling: aandachtspunten

• Startvolume: 4 ml (1 ml = 20 druppels)

Ev. aanlengen met fysiologische oplossing

• Gebruik bij voorkeur pijpje i.p.v. masker

• Gebruik bij voorkeur monodosis

• Perslucht debiet: 6-8 liter/min

• Optimale vernevelingstijd: 10 minuten

• Antibiotica / toxische medicatie

– ZH: filter

– Thuis: verluchten



Na elk gebruik: ontsmetten

1. Trek niet steriele handschoenen aan.

2. Ledig het reservoir in een nierbekken.

3. Haal de verschillende onderdelen uit elkaar en ontsmet ze met  

alcoholische oplossing bv. Hydral 70

4. Bewaar de onderdelen apart in een proper recipiënt tot de 

volgende toediening.

5. Verwijder de handschoenen en wrijf de handen in met 

handalcohol.

CAVE ontsmettingsmiddel NIET zichtbaar bij patiënt plaatsen!

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

Verneveling: onderhoud ziekenhuis



• 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

Verneveling: onderhoud thuis



BCFI: Verneveling

• Om een efficiënte verneveling te bewerkstelligen wordt best een 

totaal volume van 3 à 4 ml gebruikt, eventueel door aan te lengen 

met fysiologische zoutoplossing.

• De intrapulmonale depositie is met de vernevelaar lager dan met 

een doseeraërosol met voorzetkamer; chronisch gebruik van een 

vernevelaar is alleen aangewezen wanneer correct gebruik van een 

doseeraërosol met voorzetkamer niet mogelijk is.

• Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk contact is van de 

ogen met bronchodilatoren, gezien het risico van een 

glaucoomaanval bij patiënten met gesloten-hoekglaucoom.

• Reinigen van de vernevelaar is belangrijk, gezien contaminatie met 

Gram-negatieve bacteriën zoals pseudomonas mogelijk is.



Correcte inhalatietechniek

 Rechtzittende houding

 Schud, laad of vul 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

 Verneveling: langzaam en diep

 Houd de adem 5 à 10 sec. in 

 Adem rustig uit door de mond

Na inhalatie van corticoïden: spoel de mond met water 

(niet inslikken)

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee.GIF&imgrefurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee_und_Ziel/idee_und_ziel.html&h=432&w=306&sz=5&hl=nl&start=8&tbnid=K41Y4TGrzE-NiM:&tbnh=126&tbnw=89&prev=/images?q=idee&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee.GIF&imgrefurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee_und_Ziel/idee_und_ziel.html&h=432&w=306&sz=5&hl=nl&start=8&tbnid=K41Y4TGrzE-NiM:&tbnh=126&tbnw=89&prev=/images?q=idee&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G


• 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

Lokale nevenwerkingen

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee.GIF&imgrefurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee_und_Ziel/idee_und_ziel.html&h=432&w=306&sz=5&hl=nl&start=8&tbnid=K41Y4TGrzE-NiM:&tbnh=126&tbnw=89&prev=/images?q=idee&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee.GIF&imgrefurl=http://www.doktoranden-netz.de/Idee_und_Ziel/idee_und_ziel.html&h=432&w=306&sz=5&hl=nl&start=8&tbnid=K41Y4TGrzE-NiM:&tbnh=126&tbnw=89&prev=/images?q=idee&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G


Aandachtspunten

• Mondstuk tussen de tanden en omsluiten met de 

lippen.

• Adem voldoende vasthouden na inhalatie.

• Mond altijd spoelen na inhalatietherapie en zeker na 

gebruik van inhalatiecorticoïden.

• Unit-dose preparaten: 2 keer inhaleren om de 

capsule leeg te krijgen.





Educatie Inhalatietherapie: strategie

CONTROLEREN / EVALUEREN: medicatie, inhalator en techniek 

DEMONSTREREN en OEFENEN: gebruik placebo

Voorzie zo nodig toezicht of hulp (familie/thuisverpleging)

http://www.bvpv-sbip.be -> richtlijnen -> werkdocumenten -> inhalatietherapie -> evaluatieformulieren

http://www.bvpv-sbip.be/


 INFORMEREN: mondeling, schriftelijk

o https://www.bvpv-sbip.be/wp-

content/uploads/2018/08/inhalatietherapie-versie-2018.pdf

Educatie Inhalatietherapie: strategie

https://www.bvpv-sbip.be/wp-content/uploads/2018/08/inhalatietherapie-versie-2018.pdf


http://www.bvpv-sbip.be/publicaties/inhalatiefilmpjes/



MyPuff
• Wat is MyPuff

MyPuff is gratis en eenvoudig in gebruik. Met deze app

kunnen patiënten intuïtief hun inhalator terugvinden om 

vervolgens stap voor stap via een overzichtelijke video 

en/of document de juiste inhalatietechniek onder de knie 

te krijgen. 

Om de juiste inhalator te vinden beschikt de app over 

eenvoudige vorm- en kleurfilters.

Daarnaast kan de gebruiker eveneens doorheen alle 

inhalatoren swipen die beschikbaar zijn op de Belgische 

markt. 

Bovendien is het mogelijk om een inhalator toe te 

voegen aan uw favorieten zodat u snel toegang krijgt tot 

de nodige informatie.

Hoofdkenmerken

- Inhalatietechnieken

- Kleur- en vormfilter om de gewenste inhalator te vinden

- Verklarende video per inhalator

- PDF documenten met uitleg per inhalator

- Mogelijkheid om een inhalator toe te voegen aan uw 

favorieten

- Beschikbaar in het Nederlands en Frans

• Gelieve er rekening mee te houden dat de app 

momenteel enkel beschikbaar is in België.



Film: Kirsten geeft educatie aan pat.



Take home messages!



Welke factoren spelen een rol bij de keuze van de 

inhalator?

1. Hand- ademcoördinatie

2. Inspiratoir kracht

3. Individuele situatie + voorkeur device patiënt



1. Zo snel mogelijk

2. Gematigd snel

3. Eerder traag (3 tot 5 seconden)

4. Zo traag mogelijk

Moet een patiënt snel of traag inademen bij 

gebruik van een dosisaerosol?



1. Een voorzetkamer aan de dosisaerosol toevoegen

2. Overschakelen op een ademhalingsgestuurde

dosisaerosol

3. Overschakelen op een droogpoederinhalator

4. Overschakelen op een vernevelaar

Hoe hand-ademcoördinatieproblemen 

met dosisaerosol vermijden ?



• Inhalatietherapie is niet eenvoudig!

• Houd rekening met mogelijkheden van de patiënt. 

(inhalatietechniek, voorkeur, therapietrouw, leeftijd, 

comorbidities...) 

• Kies de juiste inhalator. (voor- en nadelen afwegen) 

Gebruik van verschillende toestellen brengt patiënt in de 

war. 

• Eénmalige educatie is niet genoeg. Herhaal, herhaal,…

• Maak gebruik van folders, video’s en controleformulieren.

(controleren, informeren en demonstreren)

Besluit



Referenties: 

Evidence based tekstboek

Cathy Lodewijckx, UZ Leuven

Daniel Schuermans, UZ Brussel


