
 

Memofiche Gesprek 1  

Doel en werking van het geneesmiddel 
• Uitleg over de aandoening astma - Chronische ontsteking die gepaard gaat met: 

- lokale ontsteking in de longen met een verdikking van de wand van de luchtwegen en slijmvorming als gevolg 
- vernauwing van de diameter van de luchtwegen (= bronchoconstrictie) 
- hyperreactiviteit van de luchtwegen 

• Uitleg over de behandeling in functie van de medicatiehistoriek en de geneesmiddelen die de patiënt meebracht: 
- Verschil uit tussen noodmedicatie en onderhoudsbehandeling 
- Rol van het geneesmiddel in de behandeling: 

 Inhalatiecortico’s remmen de chronische ontsteking  
 Benadruk het belang om de behandeling verder te zetten, ook al zijn er geen symptomen  
 Noodmedicatie verlicht de bronchoconstrictie 
 Benadruk de noodzaak om noodmedicatie altijd bij zich te houden 

 
Gebruik van het geneesmiddel 
• Posologie 
• Benadruk dat het geneesmiddel slechts na 1 week optimaal effect heeft 
• Wat bij een vergeten dosis? 
• Wat bij een astma-aanval: hoger gebruik SABA (2 à 4 puffs alle 20 minuten gedurende het eerste uur) in afwachting van de 
komst van de arts 
 
Inhalatietechniek 
• Belang van een goede inhalatietechniek (voldoende geneesmiddel en minder bijwerkingen) 
• Demonstreer zelf 
• Laat patiënt demonstreren en geef feedback. Evalueer of het inhalatietoestel geschikt is voor de patiënt  
• Bijkomende informatie: 

- Niet vergeten de dop van de inhalator te verwijderen 
- Dosis-aërosol: schudden voor het gebruik 
- Toestel voorbereiden bij een eerste gebruik  
- Geneesmiddel proef je niet altijd 
- De mond spoelen na het inhaleren van een corticoïd (niet inslikken ) 
- Aantal resterende dosissen controleren 
- Reinigen en bewaren van inhalator 

 
Therapietrouw 
• Belang van een goede therapietrouw (zelfs indien geen symptomen) 
• Informeer de patiënt over de alarmsymptomen 

- Toename van exacerbaties  
- Nachtelijk ontwaken  
- Gebruik van noodmedicatie > 2 maal per week 
- Functionele beperkingen 

 Verwijs / contact met de arts 
 

Bijwerkingen 
• Corticosteroïden 

- Orale candidose, heesheid, keelpijn, …  
 Mond spoelen, goede inhalatietechniek 

- Corticofobie:  
Benadruk dat geïnhaleerde doses: 

 Een lokaal effect hebben en de opname in de rest van het lichaam zeer laag is 
 Geen risico voor osteoporose bij dergelijke lage doses 
 Geen groeiachterstand bij kinderen met lage doses 

• Combinatie met B2 agonisten: tremor (van de handen), hoofdpijn, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk 
 Patiënten met hartaritmie: arts contacteren bij hartkloppingen of 

verhoogde bloeddruk 




