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Nederlandse richtlijnen
heden en verleden



Astma anno 2007



Nederlandse richtlijn

• Huisarts&wetenschap 
2006; 49: 557-72

• www.nhg.artsennet.nl



Wereldwijde richtlijn

Global strategy for asthma 
management and 
prevention (2006)

1995 1e GINA-richtlijn

www.ginasthma.org



Veranderingen GINA

1995
• Classificatiesysteem o.b.v. ziekte-ernst 

(frequentie van klachten)

- mild intermitterend astma
- mild/matig/ernstig persisterend astma 



Classificatie op ernst

GINA 1995

• wisseling klachten in de tijd
• invloed van medicatie op klachten



Veranderingen GINA

GINA 2006
• Classificatiesysteem o.b.v. mate van 

astmacontrole

- volledige controle
- gedeeltelijke controle
- slechte controle



Classificatie op controle

GINA 2006
• Controlescore bestaat uit:

- symptomen overdag - gebruik B2
- nachtelijke klachten - beperkingen act.
- longfunctie (FEV1) - exacerbaties

• Mate van controle bepaald ophogen/afbouwen Rx



GINA- kinderen



Kanttekeningen GINA 2006

• Geen onderscheid tussen kinderen vanaf 6 jaar en 
volwassenen

• Plaats langwerkend Beta2 bij kinderen blijft 
vooralsnog onduidelijk

• LTRA geen gelijkwaardig alternatief voor ICS



Astma- Therapie
richtlijnen kindergeneeskunde

z.n. kortwerkend ß2-sympathicomimeticum
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Figuur 1:  stappenplan astmabehandeling bij kinderen. ICS: inhalatiecorticosteroid; L ß2-s: 
                langwerkend ß2-sympathicomimeticum; * bij  gebleken gunstig effect van Lß2-S 
                verdient een combinatiepreparaat de voorkeur; LTRA: leukotriënenreceptorantagonist .   NTvG 2003;147;1905



NHG-standaard 2006



Wijzigingen NHG-standaard

T.o.v. 1998
• leeftijd 0-16 jaar
• volzitten en recidiverend hoesten geen onderdeel 

meer van symptoomdiagnose astma 



Symptoomdiagnose astma (NHG)

• Kinderen tot 6 jaar
recidiverend piepen al dan niet met hoesten 

• Hoesten alleen wijst onvoldoende op astma



Wijzigingen NHG-standaard

• leeftijd 0-16 jaar
• volzitten en recidiverend hoesten geen onderdeel 

meer van symptoomdiagnose astma 
• Vanaf 6 jaar is spirometrie haalbaar en superieur 

aan piekstroommeting



Wijzigingen NHG-standaard

• leeftijd 0-16 jaar
• volzitten en recidiverend hoesten geen onderdeel 

meer van symptoomdiagnose astma 
• Vanaf 6 jaar is spirometrie haalbaar en superieur 

aan piekstroommeting
• Allergieonderzoek onder de 6 jaar kan bijdragen 

aan de diagnose astma



Wijzigingen NHG-standaard 
Rx

• Allergeenwerende hoezen alleen zinvol in totaal 
pakket aan maatregelen

• Cromoglycinezuur geen plaats meer



Wanneer verwijzing/consultatie?



Landelijke transmurale afspraken

• Afspraken over samenspel 
1e en 2e lijn

• 1998 NHG-SKL



NHG-standaard 2006
verwijzing/consultatie

• Diagnostische problemen (DD)
• Geen of onvoldoende verbetering op Rx
• Ernstig  instabiel astma



NHG-standaard
gedeelde zorg HA-KA

• < 1 jr met ICS



NHG-standaard
gedeelde zorg HA-KA

• < 1 jr met ICS
• > 6 jr met klachten met ICS onderhoud van:

- 400 ug/dg Budesonide
- 250 ug/dg Fluticason
- 200 ug/dg Beclomethason extra fijn 



NHG-standaard
gedeelde zorg HA-KA

• < 1 jr met ICS
• > 6 jr met klachten met ICS onderhoud van:

- 400 ug/dg Budesonide
- 250 ug/dg Fluticason
- 200 ug/dg Beclomethason extra fijn 

• In afgelopen jaar meer dan 1 opname of 
predniso(lo)nkuur ivm astma 



Conclusies

• ICS blijft de 1e keus bij een 
onderhoudsbehandeling

• Afstemming en implementatie van richtlijnen 
leidt tot een nog betere zorg

• Betere zorg wordt niet bereikt door ..





www.astmafonds.nl

VRAGEN??




