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Naam
Hart en Vaatstelsel

R96

Astma

Omschrijving wijziging
Toegevoegd bij alle betablokkers onder ‘V’:
‘Bouw het gebruik in één tot twee weken geleidelijk af’
Toegevoegd :
- na ‘Adviseer patiënt om te stoppen met roken’: zie P17.
- Adviseer de patiënt dagelijks ten minste een half uur matig intensieve beweging, zoals
wandelen, fietsen, zwemmen of een andere sport
- Adviseer een geïndividualiseerd plan voor elke patiënt.
- Bij een goede astmacontrole is SABA-gebruik vrijwel niet nodig; (overmatig) SABAgebruik > 2/week is een teken van onvoldoende astmacontrole.
- ‘Antimicrobiële therapie alleen …. Algemeen ziek zijn’: (zie R78/R81).
- Formoterol met ICS heeft bij volwassenen het voordeel dat deze zowel als nodig als
onderhoudsmedicatie te gebruiken is.
- Bij patiënten met milde klachten en seizoensgebonden allergische rhinitis die geen
corticosteroïden willen of kunnen gebruiken is montelukast een alternatief als
onderhoudsbehandeling.
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Aanpassing stappen:
Volwassenen, kinderen vanaf 12 jaar
•

Stap 1: kortwerkende luchtwegverwijder (symptomen minder dan twee keer
per maand)
o

Alleen zonodig een lage dosis ICS-formoterol* of SABA* bij klachten
1

o
•

Lage dosis ICS* als SABA* genomen word (tweede optie)

Stap 2: onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (symptomen
meer dan twee keer per maand, maar minder dan dagelijks)
Overstappen op inhalatiecorticosteroïden
o
o

•

•

Stap 3: onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden en langwerkende
luchtwegverwijders (symptomen op meeste dagen, meer dan een keer per week
wakker met astma)
o

Lage dosis ICS/formoterol* als onderhoud óf intermediaire dosis ICS*.

o

Bij klachten: ICS/formoterol* zo nodig óf SABA* met extra dosis ICS*.

Stap 4: Intermediaire dosis ICS/LABA (symptomen op meeste dagen, meer dan
een keer per week wakker met astma, verminderde longfunctie)
o

•

U14.01

Niersteenkoliek

X72

Candidiasis urogenitale

Dagelijks lage dosis ICS* óf lage dosis ICS-formoterol* bij klachten.
Bij onderhoud ICS* en klachten een SABA* met extra dosis ICS*.

o

Intermediaire tot (tijdelijk) hogere dosis ICS/formoterol* óf hogere dosis
ICS*
Eventueel aan hoge dosis ICS* tiotropium toevoegen

o

Bij klachten: ICS/formoterol* zo nodig óf SABA* met extra dosis ICS*.

Stap 5: verwijzing longarts

* ICS/formoterol: beclometason-formoterol of budesonide-formoterol
SABA: salbutamol, terbutaline
ICS: budesonide, beclometason, fluticasone
Gewijzigd:
Bij contra-indicaties voor diclofenac: morfina oraal of rectaal in combinatie met een
laxans
in:
Bij contra-indicaties voor diclofenac: kortdurend morfine oraal of rectaal in combinatie
met een laxans. Zie A01 voor langdurig gebruik van morfine.
Vervallen:
Miconazol (tweede keus)
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X84.01
(Y99.03)

Chlamydia vrouw

X90
(Y72)

Herpes simplex genitalis

Y74.02

Epididymitis

Toegevoegd:
Butaconazol (ovule en crème) als tweede keus
Toegevoegd:
2e bullet bij Doxycycline: rectale chlamydia infecties komen frequent voor als co-infectie
bij vrouwen, ook bij afwezigheid anaal seksueel contact. Bij empirische behandeling kan
daarom de voorkeur gegeven worden aan doxycycline.
Gewijzigd:
Bij zwangerschap: aciclovir en valaciclovir (valciclovir toegevoegd)
Gewijzigd:
Aciclovir: dosering 3 dd 400 mg.
Behandelduur primo-infectie en recidief aciclovir: 5 dagen.
Immuun-gecompromitteerde patiënten: primo-infectie behandelen met aciclovir 800
mg p.o.3 x daags gedurende 10 dagen, recidief behandelen met aciclovir 400 mg p.o. 3 x
daags gedurende 5 dagen
Toegevoegd:
Levofloxacine 500 mg , 1d1t gedurende
B: Maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, leveraandoeningen,
bloedbeeldafwijkingen, overgevoeligheid (allergie).
O: Behandelduur 14 dagen
V: Voorzichtigheid is geboden bij verminderde nierfunctie, epilepsie,
tendinitis/peesruptuur in de voorgeschiedenis.
Z: Mogelijk onveilig bij zwangerschap, raadpleeg literatuur en/of teratologie Informatie
Service (TIS). Stoppen bij borstvoeding.
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