
instructies zijn niet genoeg. We hebben 

daarom afgesproken om patiënten die 

voor het eerst inhalatiemedicatie gebrui-

ken - of die deze al langer gebruiken 

maar zijn overgeschakeld op een nieuw 

inhalatieapparaat - in het eerste jaar vier 

instructies te geven door apotheker, 

praktijkondersteuner en longverpleeg-

kundige. Belangrijk daarbij is dat we 

allemaal dezelfde uitgebreide instructie 

geven en dat deze op de patiënten is 

afgestemd. Op die manier maken ze 

zich geleidelijk de juiste inhalatietech-

niek eigen.” 

Herbrink: “We maken gebruik van de 

kracht van de herhaling.” 

De Vries: “Een belangrijke rol is daarbij 

weggelegd voor ons overdrachtsformu-

lier. De apotheker noteert daarop bij de 

eerste instructie bijvoorbeeld dat de uit-

ademing van de patiënt voorafgaand aan 

de inhalatie weliswaar goed verloopt, 

maar dat hij vervolgens met te veel 

kracht inademt. De medicatiedeeltjes 

komen daardoor niet op de juiste plek 

in de longen terecht. Dat overdrachts-

 inhalatiemanagement. Iedere zorgverle-

ner gaf op zijn eigen manier de inhala-

tie-instructies, samenwerking ontbrak.”

De Vries: “Met ‘Samenwerking rondom 

longmedicatie Goeree-Overflakkee’ doen 

we dat nu anders. We hebben gekozen 

voor een eenduidige werkwijze, waarbij 

iedere zorgverlener op dezelfde manier 

de instructie geeft aan de patiënt. De 

betrokken zorgverleners zijn daarvoor 

ook allemaal geschoold door long-

verpleegkundige Margriet Zaagman van 

IMIS (zie kadertekst ‘Correct gebruik’, 

red.).

De kern van onze nieuwe werkwijze 

bestaat uit vier vaste instructiemomen-

ten: een eerste instructie bij de apothe-

ker, een tweede twee weken later bij de 

praktijkondersteuner of longverpleeg-

kundige, de derde instructie opnieuw 

bij de apotheker, en de laatste instructie, 

na zes tot acht maanden, weer bij de 

praktijkondersteuner of longverpleeg-

kundige, afhankelijk of de instructie 

plaatsvindt in de huisartsenpraktijk of 

het ziekenhuis.”

Eerste jaar vier sessies 
Boudewijn van den Aarsen: “We weten 

dat patiënten in het eerste jaar dat ze 

inhalatiemedicatie gebruiken, ten min-

ste vier à vijf instructies nodig hebben 

om goed te leren inhaleren. Eén of twee 

Een aantal zorgverleners nam het initi-

atief tot één gezamenlijke benadering: 

Paul de Vries, huisarts in Stellendam en 

kaderhuisarts Astma COPD van Zorg-

groep Haringvliet, Jacobine Herbrink, 

longarts bij het Van Weel-Bethesda Zie-

kenhuis in Dirksland, en Boudewijn van 

den Aarsen, apotheker in Dirksland. Dit 

jaar ging het project van start, na een 

geslaagde eerste pilot. 

Paul de Vries: “Zeven op de tien patiën-

ten met een longziekte die inhalatie-

medicatie gebruiken, inhaleren ver-

keerd. Ze ademen niet uit voor de 

eerste inhalatie, ze ademen in met te 

veel kracht of ze nemen te weinig tijd 

voor een goede inademing. Dat bete-

kent dat het geneesmiddel dat we voor-

schrijven, niet goed bij de patiënt bin-

nenkomt. Terwijl patiënten anderzijds 

wél veel bijwerkingen van de medicij-

nen kunnen hebben. En we praten over 

dure medicatie. Jaarlijks geven we in 

Nederland zo’n 500 miljoen euro uit aan 

inhalatiemedicatie.” 

Jacobine Herbrink: “Dat moest anders, 

vonden we op Goeree-Overflakkee. 

We willen dat de hele zorgketen op 

ons eiland - de huisarts, apotheker, 

longarts, longverpleegkundige, POH -  

dezelfde taal spreekt en op dezelfde 

wijze handelt. Dat was bij ons voorheen 

een van de redenen voor het slechte 

Gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners. Onvoldoende tijd nemen voor de patiënt. Het gaat nog te vaak 

mis bij de instructie van inhalatietechnieken aan mensen met een longziekte. Op Goeree-Overflakkee besloten ze 

het anders aan te pakken.

Betere levenskwaliteit, minder ziektelast,  

meer effectieve inzet medicatie

Overal in de keten dezelfde inhalatie-instructies voor longpatiënt
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Correct gebruik
De Stichting Inhalatie Medicatie 
Scholing (IMIS) streeft naar correct 
gebruik van doseerapparatuur, door 
onder meer zorgverleners te trainen, 
scholings- en instructiematerialen 
te ontwikkelen voor hulpverleners 
en patiënten, inhalatieprotocollen te 
schrijven en een kenniscentrum te 
vormen op het gebied van inhalatie-
techniek en inhalatietechnologie.

Meer informatie: www.stichtingimis.nl.
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minuten rekenen. Dat geldt voor elke 

instructie. We willen daarom graag met 

de zorgverzekeraar, in onze regio is dat 

CZ, in gesprek over passende financie-

ring. Paulina.nu ondersteunt ons daar-

bij.” 

De Vries: “We hopen aan het eind van 

het projectjaar, voorjaar 2020, ook te 

kunnen aantonen wat het ons heeft 

opgeleverd, ook aan CZ. Daarna wordt 

deze werkwijze wat ons betreft onder-

deel van onze reguliere zorgverle-

ning.” <<

Tekst: Michel van Dijk
Foto’s: MyObjective Fotografie

formulier gaat mee met de patiënt, en 

de POH of longverpleegkundige bouwt 

daar bij de tweede instructie op voort. 

We blijven dus onze instructies herha-

len, én we corrigeren de inhalatiefoutjes 

van de patiënt. Die leert daardoor steeds 

beter inhaleren.” 

Dezelfde apparaten
Van den Aarsen: “Het formularium dat 

we hebben geschreven, is eveneens 

belangrijk. Een van de uitgangspunten 

van het formularium is dat de patiënt 

dezelfde categorie inhalatieapparaten 

moet kunnen blijven gebruiken, óók 

als hij overstapt op een ander genees-

middel. Als een patiënt telkens moet 

overschakelen op andere type device, 

zal hij zich nooit de juiste inhalatietech-

niek eigen kunnen maken. Onze gehele 

werkwijze, dus mét het formularium, 

maar vooral met de gestructureerde 

instructies met overdracht, noemen we 

het Flakkeese model. 

De kick-off van ons project was op 5 

februari. Toen is ook de netwerkorga-

nisatie Paulina.nu geïntroduceerd. Die 

verbindt alle zorgaanbieders en andere 

partijen op Goeree-Overflakkee, met als 

doel de regie te voeren over de zorg 

in onze regio. Alle zorgverleners op 

Goeree- Overflakkee werken vanaf nu 

op deze manier. Vorig jaar hebben we 

al een eerste pilot gedraaid, met zo’n 

twintig patiënten. Voor de meeste van 

hen was deze aanpak een eyeopener. 

Patiën ten merkten bijvoorbeeld dat 

ze altijd met te veel kracht inhaleer-

den of dat ze voorheen vergaten om 

eerst volledig uit te ademen. Sommige 

 patiënten komen spontaan naar ons toe 

om te vertellen dat het veel beter met 

ze gaat. Ze hebben bijvoorbeeld geen 

extra medicatie meer nodig als ze zich 

benauwd voelen. Ze kunnen de ziekte 

beter hanteren, ervaren een betere kwa-

liteit van leven.”

Passende financiering
De Vries: “Andere regio’s en zorggroe-

pen zijn geïnteresseerd in onze aanpak. 

Wat we hen vertellen, is dat het vooral 

belangrijk is om als groep gemotiveerde 

zorgverleners met elkaar om tafel te 

gaan zitten. We hebben zelf ruim de tijd 

genomen om voldoende draagvlak te 

vinden. Iedereen moet erachter staan, 

anders wordt het geen succes.”

Van den Aarsen: “Verder is het belang-

rijk om te beseffen dat het extra tijd en 

inspanning vergt van de zorgverleners. 

De communicatie met de patiënt over 

de juiste wijze van inhaleren, daar écht 

de tijd voor nemen, dat is de winst van 

dit project, zowel in een betere kwali-

teit van leven, minder ziektelast als een 

meer effectieve inzet van de medicatie. 

Maar het kost tijd. Voor een instructie 

met de patiënt moet ik zeker twintig 
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Apotheker Boudewijn van den Aarsen (rechts) geeft een inhalatie-instructie aan een patiënt.
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