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De achtergrond waartegen het zorg-
pad inhalatiemedicatie tot stand is 
 gekomen, zal logisch klinken voor 
 iedereen die beroepsmatig betrokken 
is bij het onderwerp. “Er gaat veel mis”,
zegt Lidewij Sekhuis, projectleider bij 
Long Alliantie Nederland (LAN). “Er is 
sprake van een veelheid aan mate-
rialen en medicijnen die bij inhalatie 
kunnen worden gebruikt door mensen 
met astma of COPD. Goed inhaleren 
luistert nauw en het is daardoor moei-
lijk om het goed te doen. Dat vereist 
duidelijke instructie, en daarbij ont-
breekt het aan afstemming tussen de 
professionals die hierbij betrokken zijn.
Daardoor is de instructie vaak niet 
eenduidig.”
Om aan deze problemen tegemoet te 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

Sekhuis heeft vaker bijgedragen aan 
zorgpadontwikkeling. “De werkwijze 
daarbij is altijd hetzelfde”, zegt ze. 
“Het is een proces waarbij alle partijen
betrokken zijn die met het onderwerp 
te maken hebben, in dit geval dus alle 
professionals die een rol spelen bij de 
inhalatie voor patiënten met astma of 
COPD.”
Marjoleine Albarda, longverpleegkun-
dige en stafmedewerker astma/COPD 
bij zorggroep PoZoB, vult aan: “Wij 
hebben vanuit de praktijk aangegeven
dat er veel misgaat en dat met betere 
kwaliteit van deze zorg veel longaan-
vallen van patiënten te voorkomen zijn.
De cijfers laten zien dat de inhalatie 
in pakweg 70% van de gevallen niet 
goed gaat. De inhalatiemedicatie 
scoort ook erg hoog in therapieontrouw.
Vaak blijft dit onbewust. Patiënten 
hebben bijvoorbeeld het idee dat ze 
niet hoeven te puffen in periodes 

komen, heeft LAN al eerder protocollen
ontwikkeld voor inhalatie-instructie. 
“Maar dat alleen is niet genoeg”, 
zegt Sekhuis. “Je moet zorgen dat het 
in de praktijk gebeurt, dat het wordt 
herhaald en dat de betrokken profes-
sionals van elkaar weten wat ze doen,
zodat de therapietrouw van de patiënt 
gericht kan worden verbeterd.”

BEHANDEL ING

In de zorg voor de ruim een miljoen mensen in Nederland met astma of COPD bestaat veel 
ruimte voor verbetering. De therapietrouw bij deze patiënten is erg laag, met alle gezond-
heidsproblemen van dien. Vier proeftuinregio’s testen nu het zorgpad inhalatiemedicatie 
dat Long Alliantie Nederland heeft ontwikkeld, als basis voor een toolbox die vervolgens 
landelijke implementatie van dit zorgpad moet faciliteren.

ZORGPAD INHALATIEMEDICATIE 
MOET DE THERAPIETROUW VAN 
PATIËNTEN VERBETEREN

Het zorgpad inhalatiemedicatie gaat 
niet alleen over de inhalatie-instructie, 
maar beschrijft alle stappen die 
 essentieel zijn voor de patiënt om de 
ziekte onder controle te krijgen
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waarin het goed met ze gaat. Of ze 
inhaleren niet op de correcte manier 
zonder zich hiervan bewust te zijn.”

ONDERLINGE AFSPRAKEN NODIG

Therapietrouw en inhalatietechniek 
verbeteren zijn dus de belangrijkste 
doelen die met het zorgpad inhalatie-
medicatie moeten worden bereikt. 
“Dat doel bereik je niet door alleen de
patiënt aan te spreken”, zegt Sekhuis, 
“je moet ook de professional hierbij 
betrekken. Vaak weet de ene profes-
sional niet wat de andere doet. Dus 
zet het zorgpad heel nauwkeurig alle 
stappen in het proces op een rij, met de
boodschap: maak onderling afspra ken
over wie in welke stap wat doet.”
Heel hard nodig, erkent Albarda. 
Ze zegt: “We zien toch vaak dat de 
ene professional denkt: ‘Dat doet de 
ander wel.’ Dan gebeuren dingen dus 
niet of in ieder geval niet goed. Dit 
probleem oplossen vergt echt heldere 

afspraken. Niet alleen over wie wat 
doet, maar ook hoe, om te waarborgen
dat informatie op dezelfde manier 
wordt verstrekt. En afspraken over wie 
welke controles doet.” Sekhuis vult aan:
“En elkaar scherp houden. Valt je als 
apotheker iets op bijvoorbeeld, neem 
dan contact op met de huisarts of 
poh’er.” Albarda: “In onze regio 
 gebeurt dit al. De apotheker neemt 
bijvoorbeeld contact op met de voor-
schrijver als iets is voorgeschreven 
buiten het formularium zonder dat 
daarbij is vermeld waarom.”
Een probleem in goede afstemming is 
wel de privacy. Een apotheker bijvoor-
beeld heeft geen inzage in waarom 
iets is voorgeschreven. “Geef dan maar
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eens goede instructie”, zegt Albarda. 
“Verder hebben alle partijen andere 
systemen, die veelal niet compatible
zijn. Dat lost dit zorgpad niet op, 
maar geeft wel aanleiding het erover 
te hebben.” 

ALLE STAPPEN DOORLOPEN

Het zorgpad inhalatiemedicatie gaat 
niet alleen over de inhalatie-instructie, 
maar beschrijft alle stappen die essen-
tieel zijn voor de patiënt om de ziekte 
onder controle te krijgen: diagnose, 
uitleg daarover en over behandel-
doelen, medicamenteus beleid en 
voorschrijven, instructie, eerste uitgifte 
plus check inhalator en medicatie, 
en  follow-up. 

Marjoleine Albarda: “We merken dat 
patiënten soms dingen anders ervaren 
dan de professionals”
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het zorgpad. Maar het was mooi om 
te zien dat ondanks deze tegenslag 
iedereen zich hard bleef maken voor 
het proces. De toolbox zal de andere 
regio’s gericht helpen om de implemen-
tatie zelf ter hand te nemen. Zo zullen 
er hulpmiddelen zijn hoe je als regio 
het landelijk zorgpad kan vertalen naar
de regionale wensen. En materialen 
die professionals zelf kunnen gebrui-
ken om de zorg aan en therapietrouw 
van patiënten in de dagelijkse praktijk 
te verbeteren.”

SCHOLING

Scholing van professionals is een 
 belangrijk onderdeel van het imple-
mentatieproces, benadrukt Sekhuis. 
“Daarom zijn we nu in de pilotregio’s 
aan het uittesten welke onderdelen 
precies in die scholing zouden moeten 
zitten”, vertelt ze. “Oefenen met de 
devices uit het formularium (maar ook 
andere devices) is daarbij een belang-
rijk onderdeel. Maar ook aandacht 
schenken aan de onderlinge werk-
afspraken is daarbij van belang. We 
zijn dan ook groot voorstander van 
het multidisciplinair scholen, zodat 
medewerkers van onder andere apo-
theek, huisartsenpraktijk en ziekenhuis 
elkaar leren kennen en weten wat ze 
aan elkaar hebben. Over al deze 
 zaken leren we heel veel van de kop-
lopers. Maar niet alleen van hen, want
er is ook kennis van andere partijen. 
Al meer regio’s zijn immers bezig met 
verbetering van deze zorg en hun 
 input is ook welkom voor de kennis die
we uiteindelijk in de toolbox willen 
aanreiken. Die toolbox moet echt van 
iedereen zijn.” ●

zorgverleners. Na iedere ronde bren-
gen we verslag uit. De analyse van de 
tweede ronde is nu net gestart.”
Hoewel het nog te vroeg is om defi ni-
tieve lessen uit het proces te trekken, 
kan Albarda (haar regio is een van de
vier projectregio’s) al wel zeggen dat 
het niet-compatible zijn van de infor-
matiesystemen die de verschillende 
professionals gebruiken een knelpunt 
blijft. Dit blijft een aandachtspunt in 
het vervolgtraject, stelt Albarda. Maar 
ze beseft ook dat het binnen dit project
niet zal worden opgelost. Het is een 
knelpunt bij alle domeinoverstijgende 
projecten. “Ook merken we dat patiën-
ten soms dingen anders ervaren dan 
de professionals”, zegt ze, “dat ze 
weinig hebben meegekregen van wat 
hen is uitgelegd bijvoorbeeld. Positief 
is dat je steeds meer het gevoel krijgt 
dat je met zijn allen om de patiënt 
heen staat. De zorg wordt steeds meer
één geheel. In het vervolgtraject gaan 
we meer aandacht geven aan de 
vraag waaraan de patiënt behoefte 
heeft.”

DIGITALE TOOBOX

De kennis die in de koploperregio’s 
wordt opgedaan moet leiden tot een 
digitale toolbox. Hiermee wil LAN de 
landelijke opschaling en regionale 
 implementatie van het zorgpad inhala-
tiemedicatie bevorderen. “De corona-
crisis vormde natuurlijk wel een hinder-
nis”, vertelt Sekhuis. “Voor een goede 
inhalatie-instructie moet je bij elkaar 
zitten, om het voor te doen voor de 
patiënt. Dit kan niet op afstand. En 
voor een regionaal projectteam is het 
ook lastig om de focus te behouden 
bij de opstart en implementatie van 

Na het opstellen van het zorgpad 
in 2019 zijn vier koploperregio’s 
 benoemd. Twee die al heel actief zijn 
op dit onderwerp en twee die nog meer
aan het begin staan. Deze regio’s 
worden gevolgd en ondersteund bij 
de implementatie van het zorgpad 
 inhalatiemedicatie. “Voorwaarden 
waren toepassing van het formularium 
en een transmurale aanpak”, zegt 
Sekhuis, “met minimaal participatie van
ziekenhuis, zorggroep en apotheek.”
Albarda: “Wij zorgen er ook voor 
nauwe betrokkenheid van alle afzon-
derlijke huisartsen te creëren, door 
ze gedurende het proces veelvuldig te 
 informeren. En de thuiszorg wordt 
meegenomen in het proces.” Alle 
 partijen moeten worden geschoold. 
“Je moet bij elkaar gaan zitten en 
 bespreken wat er in de regio gebeurt”,
zegt ze. “Dan leer je elkaar ook 
 me teen kennen.” Het voordeel van dat 
laatste, vult Sekhuis aan, is dat het 
een veel breder effect heeft. “Je weet 
elkaar ook makkelijker te vinden voor 
andere zaken”, zegt ze.

ACTIEONDERZOEK

Het proces in de vier koploperregio’s 
verloopt in vier ronden. “Het is echt 
actieonderzoek”, legt Sekhuis uit. 
“We werken met vragenlijsten voor de 
patiënten over de zorg die zij hebben 
gehad, om een indicatie te krijgen of 
het zorgpad ook wordt uitgevoerd. 
Ook houden we interviews met de 

Lidewij Sekhuis: “We zijn groot 
 voorstander van het multidisciplinair 
scholen”


