
 
 

Inhalatietherapie bij COPD 

Artikel door dr. Peter Driesen – medisch diensthoofd pneumologie AZ Turnhout 

 

Wanneer aan de huisartsen gevraagd werd welk thema zij graag besproken 

hadden in de pneumologie werd “puffer beleid bij COPD” als eerste naar voor 

gebracht. 

Dit is begrijpelijk aangezien de GOLD richtlijnen, de laatste jaren, regelmatig 

aangepast zijn en er veel verwarring bestaat over de plaats van inhalatiecorticoïden bij COPD. Zeker 

sedert er relatief recent de triple inhalatietherapie beschikbaar is en er hieromtrent veel promotie 

gebeurde. 

Ondanks recente studies met triple inhalatie therapie blijven de richtlijnen voor wat betreft de plaats 

van inhalatiecorticoïden (ICS) bij COPD globaal onveranderd. Inhalatiecorticoïden hebben geen plaats 

bij COPD patiënten in Groep A t/m C en enkel in een deel van groep D patiënten.  

Bij ACO (Astma met COPD) zijn inhalatiecorticoïden natuurlijk wel altijd geïndiceerd. 

Volgens de GOLD richtlijnen 2018 komen COPD patiënten die pauci-symptomatisch zijn (groep A en 

C) en deze die symptomatisch zijn doch weinig exacerberen (<2exacerbaties /jaar en geen 

hospitalisatie tgv een exacerbatie)  (groep B) in aanmerking voor therapie met bronchodilatatoren. 

Inhalatiecorticoïden zijn hierbij niet geïndiceerd. Aangezien LAMA in vergelijking met LABA een 

betere reductie toont in exacerbaties heeft de eerste een voorkeur in groep C en is er geen voorkeur 

in groep B.  

Ook bij de symptomatische, frequente exacerbatoren (groep D) blijven de bronchodilatatoren de 

eerste keus (“standard treatment of care”) en kunnen inhalatiecorticoïden geassocieerd worden 

indien onvoldoende controle is met LAMA/LABA combinatietherapie. (Cfr. Figuur1.) 

In het  geval dat de patiënt frequent blijft exacerberen ondanks de triple inhalatietherapie kan, bij 

patiënten die gestopt zijn met roken, neomacroliden geassocieerd worden. 

Hoeveel COPD patiënten ressorteren onder groep D? Volgens een studie (‘Spiromics cohort” Han et 

al. Lancet Respir Med 2017;5: 619–26.) is er over een periode van 3 jaren 1 op 4 COPD patiënten 

minstens voor 1 jaar een frequente exacerbator en is slechts 2% van de COPD patiënten gedurende 

ieder van de 3 jaar een frequente exacerbator. 

In de Wisdom studie werd de plaats van inhalatie corticoïden bij COPD nagegaan en zag men een 

voordeel van ICS op matige en ernstige exacerbaties voornamelijk bij frequente exacerbatoren met 

een perifere eosinofilie > 400 /µl. (Calverley PM, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017. doi: 

10.1164/rccm.201612-2525LE). Het betrof hier 4% van de geïncludeerde patiënten. 

In de Tribute studie werd Trimbow vergeleken met Ultibro bij COPD patiënten met ESW <50% en 

minstens 1 matige tot ernstige COPD exacerbatie in het laatste jaar. Er werd geconcludeerd dat er 

een significante reductie was van exacerbaties bij gebruik van triple inhalatietherapie. Echter de 

reductie in exacerbaties van 15% in 56 weken komt overeen met een absolute reductie van 0.09 

exacerbaties/patiënt/jaar. Analyse van de per protocol populatie (dit is de ITT (intention to treat) 

populatie zonder majeure protocol deviatie) was de respons ratio niet significant (adjusted RR 0.849, 

0.721–1.000; p=0.050) (Papi A, et al. Lancet 2018 [Epub ahead of print] 



 
 

Het tijdstip van het optreden van de 1ste exacerbatie was voor beide groepen dezelfde. Dit doet 

vermoeden dat de resultaten voornamelijk beïnvloed worden door een subpopulatie frequente 

exacerbatoren. 

De daling in matige en ernstige exacerbaties was voornamelijk significant bij de patiënten met 

chronische bronchitis en een perifere eosinofilie > 2%. Mogelijks betrof het hier patiënten met astma 

in de kindertijd, hetgeen geen exclusie was in deze studie. Dus het is niet uitgesloten dat ACO 

patiënten in deze studie geïncludeerd werden. 

In de Impact studie werden er 3 armen vergeleken: Trelegy, Relvar en Anoro bij patiënten met 

minstens 1 matige of ernstige exacerbatie en ESW >50% of minstens 2 matige exacerbaties of 

minstens 1 ernstige exacerbatie en een ESW tussen 50 en 80% . Men concludeerde een significante 

daling in matige en ernstige exacerbaties bij de triple therapie in vergelijking met ICS/LABA en 

LABA/LAMA. 

Men zag een snelle stijging in exacerbaties in de LABA/LAMA groep in de 1ste maand van de 

exacerbatie. Gedurende de volgende 11 maanden van de follow up was de incidentie van 

exacerbaties quasi identiek met ICS/LABA/LAMA. Dus ook hier beïnvloeding van een subpopulatie 

frequente exacerbatoren. 

De reductie in exacerbaties was ook hier voornamelijk significant in de groep met een perifere 

eosinofilie > 150/µl. Dus ook hier niet uitgesloten dat ACO patiënten geïncludeerd werden. 

In tegenstelling met de Tribute werd er in de Impact studie wel significant meer pneumonieën gezien 

bij patiënten behandeld met inhalatiecorticoïden. 

In de Sunset studie wordt Ultibro vergeleken met Spiriva + Seretide bij patiënten die minstens 6 

maanden op triple inhalatietherapie stonden en het jaar voordien maximaal 1 exacerbatie 

doorgemaakt hebben en een ESW tussen 40% en 80% hebben. Een afbouw van triple naar 

LABA/LAMA kan gedaan worden. Enkel indien de perifere eosinofilie > 300/µl bedraagt kan de 

afbouw leiden tot toename van exacerbaties. 

Bij gebruik van inhalatiecorticoïden bij COPD patiënten moeten we de eventuele voordelen altijd 

afwegen ten opzichte van de nadelen. Deze mogelijke nevenwerkingen zijn, buiten orale candida 

infectie en huid hematomen en cataract voornamelijk pneumonie en osteoporose. Alhoewel we 

meer bedacht moeten zijn op deze nevenwerkingen bij het sterkere corticoïd (fluticasone) in 

vergelijking met de andere (oa becomethasone). 

Wat betreft het risico op pneumonie kunnen we stellen dat hoe hoger de perifere eosinofilie hoe 

minder het risico op pneumonie en hoe meer het voordeel van associatie van het inhalatiecorticoïd 

op reductie van exacerbaties. 

Al deze studies hebben geleid tot de nieuwe GOLD richtlijnen 2019. (cfr. Figuur 2) 

In deze richtlijnen worden naast symptomen en exacerbaties ook bloedeosinofilie gebruikt als 

biomarker. 

Therapie naïve COPD patiënten  dienen behandeld met een (al dan niet duale) bronchodilatator. 

ICS/LABA dient wel overwogen te worden als initiële therapie in patiënten met een bloedeosinofilie > 

300/µl en zeker wanneer ACO vermoed wordt (bv. Voorgeschiedenis van astma). 



 
 

De resultaten van deze therapie dienen geherevalueerd in het kader van symptomen (vnl.dyspnoe) 

en exacerbaties.  Afhankelijk van de therapietrouw en evaluatie van de inhalatietechniek dient dan 

beslist of therapie dient aangepast  en/of inhalator dient aangepast. 

Bij persisterende dyspnoe kan LAMA of LABA uitgebreid naar duale therapie en ICS/LABA naar triple 

therapie. Bij pneumonie overweeg het stoppen van het inhalatiecorticoïd. Overweeg deze tevens te 

stoppen indien de indicatiestelling initieel niet correct was. 

Bij persisterende exacerbaties en/of dyspnoe breidt monotherapie uit naar duale bronchodilatator 

therapie en zo reeds onder duale therapie uitbreiden naar neomacroliden indien bloedeosinofilie < 

100/µl en indien patiënt gestopt is met roken. Indien > 100/µl voorkeur voor uitbreiden naar triple 

inhalatietherapie. En daarna eventueel uit te breiden met associatie van neomacroliden. 

Indien bloedeosinofilie > 300/µl of indien > 100/ µl en frequente exacerbatie (minstens 2/jaar of 

hospitalisatie voor een exacerbatie) overweeg een ICS te associëren (naar LABA/ICS of naar triple 

therapie). Bij pneumonie of onvoldoende resultaat wel opnieuw overwegen het ICS te stoppen. 

 

Momenteel is er in al de landen een overgebruik van ICS bij COPD patiënten. Deze worden gebruikt 

in al de 4 groepen en in 75% van al de COPD patiënten. Dit terwijl maximaal  25% COPD patiënten 

vertoeven in groep D. Door de richtlijnen adequaat te volgen zullen we aan percisiegeneeskunde 

doen waardoor we de hospitalisatie kunnen verminderen door minder exacerbaties en anderzijds 

hospitalisaties kunnen gereduceerd worden door minder nevenwerkingen (vnl. wat betreft 

pneumonie).  

 

 

  



 
 

Figuur 1. GOLD richtlijnen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Figuur 2. GOLD richtlijnen 2019 

 

 

 

 


