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Korte toelichting over het doel en ontstaan van de richtlijnen 

 

 

 

Achtergrond en klinische vraagstelling  

 

Het gebruik van aërosol vernevelaars en/of dosisaërosolen in het ziekenhuis en in de thuissituatie, beperkt zich niet 

alleen tot de diensten pneumologie. Gezien Astma en/of Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) bij ongeveer 15 tot 

20% van de “normale” bevolking voorkomt is de groep patiënten die respiratoire medicatie dient te nemen vrij groot. 

Daarenboven zijn beide chronische respiratoire aandoeningen met een grote comorbiditeit. Dit impliceert dat ze 

bovenop andere aandoeningen voorkomen. Daarom is de kans zeer groot dat elke zorgverstrekker vroeg of laat 

geconfronteerd wordt met inhalatietherapie in hun dagdagelijkse werkomgeving. Doordat zorgverstrekkers zeer 

regelmatig met aërosoltherapie worden geconfronteerd, wordt deze therapie als simpel en eenvoudig toepasbaar 

aanzien. Deze attitude wordt overgedragen naar de patiënt alsof inhalatie therapie "gemakkelijk" te nemen is. Toch is 

hierbij enige voorzichtigheid noodzakelijk. Literatuur wijst immers uit dat 30 tot 70% van de patiënten die op 

regelmatige basis respiratoire  medicatie gebruiken, dit niet op een correcte en adequate manier doen. Onvoldoende 

therapietrouw en symptoomcontrole als gevolg van incorrect gebruik van aërosol kunnen op deze manier het 

ziekteproces versnellen mogelijks met (verlengde/versnelde) hospitalisatie tot gevolg. Hierdoor heeft de patiënt een 

ingesteldheid van "het helpt toch niet" en is hij geneigd de therapie te onderbreken. Deze therapie ontrouw en 

misgebruik heeft ook andere oorzaken: foute inschatting van de patiënt, ongeloof van zijn therapie, bewust of niet 

therapieontrouw, financieel economisch, enz…. Maar het heeft in de meeste gevallen ook een niet intentionele 

oorsprong, dit is eerder te wijten aan een gebrekkige educatie en incorrecte instructies van de zorgverstrekker. Niet 

alleen verpleegkundigen ook huisartsen, specialisten en zelfs apothekers ge(mis)bruiken tijdsgebrek als excuses om 

correcte en individuele educatie te geven aan de patiënten. Tevens een eigen gebrekkige kennis en onwetendheid van 

correct gebruik van elke inhalator door veelal misleidende (commerciële) educatie, is een oorzaak van slechte educatie 

naar de patiënten. Studies wijzen uit dat tot 70% van alle zorgverstrekkers niet de correcte toedieningswijze kennen 

van alle inhalatoren op de markt. Zelfs 6% van de artsen, die deze medicatie voorschrijft, geeft nooit een demonstratie 

met een placebo inhalator. Ongeveer de helft van de zorgverstrekkers blijkt immers fouten te maken in de procedure 

van inhalatietechniek voor de toediening van de verschillende vormen van inhalatietherapie. Uit de hele groep van de 

zorgverstrekkers maakt 5% minstens twee cruciale fouten bij de toediening van deze respiratoire medicatie. In de 

praktijk leidt dat ertoe dat er weinig of helemaal geen medicatie correct neerslaat in de longen, uiteraard zonder 

therapeutisch effect. Naast een grote verspilde kost, hebben deze fouten ook implicaties voor de gezondheidstoestand 

van de patiënt. Niet alleen krijgt hij/zij geen medicatie, daarnaast is de juiste techniek ongekend en zal de patiënt zijn 

therapie niet adequaat toepassen, vooral thuis, met meestal snel ziekte herval en eventuele (her)hospitalisatie tot 

gevolg. Daarenboven is er pas recentelijk inzicht gekomen in de factoren die de correcte depositie in de longen 

waarborgen. Hieruit blijkt dat in het verleden er "foutieve" richtlijnen werden gehanteerd, gebaseerd op niet evidence  
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based ervaringsoverlevering. Verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers hebben dan ook een belangrijke rol in het 

(her)educeren van patiënten. Zowel in het ziekenhuis als ambulant dient de zorgverstrekker op regelmatige  

basis deze inhalatiemedicatie toe of houdt hij/zij toezicht tijdens de inname. Zo nodig dienen immers de foute 

technieken die de patiënt doet, herkend en desnoods bijgestuurd te worden. Onderzoek toonde tevens aan dat 

repetitieve educatie van de patiënt noodzakelijk is en de hoeksteen blijkt te zijn van een succesvol therapeutisch effect 

en op middellange termijn zeer kosteneffectief is.
  
 

Hoewel bijna iedere zorgverstrekker in aanraking komt met patiënten die aërosol gebruiken, hebben pneumologie 

verpleegkundigen en specialisten in het bijzonder, een centrale rol in het educeren van patiënten. Een cruciale vereiste 

om respiratoire patiënten goed te kunnen educeren is: dat de zorgverstrekkers zelf voldoende kennis hebben met 

betrekking tot de actuele guidelines en procedures van aërosol therapie en/of een gevalideerde controle checklist 

kunnen hanteren tijdens hun observatie.
  

Methodologie 

Eerst hebben we binnen de beroepsvereniging van de Belgische vereniging voor pneumologie verpleegkundigen 

(BVPV) een werkgroep inhalatietherapie opgericht. Hieraan hebben meegewerkt, om de richtlijnen uit te schrijven, 

Dhr. Daniël Schuermans (UZ Brussel), Dhr. Geert Celis (UZ Leuven), Mevr. Wendy De Boeck (Imelda ziekenhuis 

Bonheiden) en Mevr. Cathy Lodewijckx (FOD Gezondheidszorg). 

Tevens hebben we de wetenschappelijke commissie en werkgroep inhalatietherapie van de Belgische Vereniging 

pneumologie (BVP-SBP) alsook van het Forum van Vlaamse longartsen (FVL) als peer review commissie gevraagd. 

Nadat de richtlijnen uitgeschreven waren, zijn ze ter goedkeuring voorgelegd aan een team van nationale en 

internationale peer review experts. Hebben hieraan meegewerkt: Prof. Dr. M. Decramer diensthoofd pneumologie UZ 

Leuven (België) (voorzitter van de peer review commissie), Prof. Sc.F. Dejongh Longfysioloog medisch spectrum 

Twente (Nederland) en voorzitter van de wetenschappelijke commisie The International Society for Aerosols in 

Medicine (ISAM), Prof Dr. R. Dekhuijzen diensthoofd pneumologie Universitair medisch centrum Nijmwegen 

(Nederland) en lid van de internationale wetenschappelijke groep The Aerosol Drug Management Improvement Team 

(ADMIT), Prof. Dr. E. Derom diensthoofd pneumologie UZ Gent (België) en lid van de wetenschappelijke commisie 

ISAM en wetenschappelijke groep respiratoire medicatie BVP-SBP en FVL, Prof. Dr. G. Verleden diensthoofd 

pneumologie UZ Leuven (België) en voorzitter wetenschappelijke commissie BVP-SBP, Prof. Dr. W. Vincken 

diensthoofd pneumologie UZ Brussel (België) (hoofdredacteur peer review commissie)  en lid van de internationale 

wetenschappelijke groep ADMIT, Prof. Dr. H. Chrystyn Head of Pharmacy at the University of Huddersfield and of 

Clinical Pharmacy in the School of Pharmacy at the University of Bradford (UK), Prof. Dr. B. Laube  Department of 

pulmonology The Johns Hopkins Medical Institutions (USA) President of ISAM, Prof. Dr. H. Janssens, Department of 

Pediatric Pulmonology Erasmus MC/Sophia Rotterdam (Nederland) en lid van het steering committee ISAM. Deze 

drie laatste als chair tijdens een presentatie naar aanleiding van het wereldcongres ISAM Rotterdam (2011) "Belgian 

guidelines for inhalation medicine: device choice a challenge" invited speaker Dhr. D. Schuermans UZ 

Brussel. 
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De Belgische richtlijnen zijn gebaseerd op:  

- Guidelines British Thoracic Society Nebulizer Project Group www.brit-thoracic.org.uk 

- Guidelines ERS (European Respiratory Society) www.ersnet.org 

- Guidelines ATS (American Thoracic Society) www.thoracic.org 

- Guidelines BVP (Belgische Vereniging Pneumologie) www.bvp-sbp.org 

- Guidelines Forum Vlaamse longartsen www.vlaamselongartsen.org 

- Guidelines ADMIT group of international respiratory experts (The Aerosol Drug Management 

Improvement Team) www.admit-online.info 

- Guidelines ISAM  (The International Society for Aerosols in Medicine) www.isam.org 

- Belgische FOD richtlijnen: opvolging astma en COPD patiënten www.riziv.fgov.be 

- Guidelines GINA (Global initiatief of asthma) www.ginasthma.com  

- Guidelines GOLD (Global Obstructive Lung Disease)  www.goldcopd.com  

- De fysiologie van de ademhaling: John B. West MD, PhD, DSc Uitg:Wolters Kluwer (ISBN-13:978-1-

60913-640-6) eighth edition 2008 

- De pathofysiologie van de ademhaling: John B. West MD, PhD, DSc Uitg: Wolters Kluwer (ISBN-

13:978-1-4511-0713-5) seventh edition 2008 

- Longziekten band I en II: Prof. Dr. Demedts, Prof. Dr. Dijkman, Prof. Dr. Hilvering, Prof. Dr. Postma. 

Uitg: van gorcum assen universitaire pers Leuven 1999 ISBN 90-232-3007-8 

- Leerboek longziekten: Prof. Dr. Hoogsteden, Prof.Dr. Dekhuijzen, Prof. Dr. Joos, Prof. Dr.  Postmus.  

Uitg: Elsevier bunge 1999 ISBN 90-352-2076-5 

- Handboek longziekten: Prof. Dr. Debacker, Prof. Dr. Germopré, Prof. Dr. Verbraeken. Uitg: Acco 2007 

ISBN 978-90-334-6501-7 

- Respiratoire fysiologie: Prof. Dr. Vincken, Prof. Dr. Thielemans Faculteit geneeskunde en farmacie VUB 

2007 

- Ziekte van de longen en de luchtwegen: Prof. Dr. Vincken Faculteit geneeskunde en farmacie VUB 2007 

- Drug Delivery to the lung: H. Bisgaard PhD, C. O'Callaghan PhD, G. Smaldone PhD Uitg: 

Marcel Dekker 2002 ISBN-0-8247-0541-6 

- Aerosols and the lung: S. Clarke MD, FRCP; D. Pavia MSc, PhD, FInstP Uitg: Butterworth and 

Co1984 ISBN-0-407-00365-0 

Uitgebreide literatuurstudie op nationaal en internationaal erkende medische databanken van 1995 tot en 

met 2014. (o.a. PuBmed en MedlinePlus). Zoektermen o.a.Inhalation medication therapy, Inhalation 

medication therapy guidelines, Correct use of inhalation medication, Misuse inhalation 

technique, Inhalation medication technique, Aerosol inhalation technique, Education and 

inhalation technique, Adherence and respiratory medication, Aërosol respiratory medication 

correct use, Good Clinical Practice for inhalation medication, Inhalers and asthma, Inhalers and 

COPD. 

 

http://www.ginasthma.com/
http://www.goldcopd.com/
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Doelgroep voor toepassing van deze richtlijnen 

In eerste instantie zijn deze richtlijnen bedoeld om te consulteren door elke respiratoire patiënt die inhalatietherapie 

voorgeschreven heeft gekregen. Deze richtlijnen zijn op leest van elke patiënt, in een duidelijke, gestandaardiseerde en 

verstaanbare terminologie uitgeschreven.  

Maar gezien de achterliggende problematiek van ontbreken van grondige kennis over de verschillende inhalatoren en 

verneveling, is er in tweede instantie ook extra aandacht geschonken om alle zorgverstrekkers meer gedetailleerde 

informatie te geven over de wetenschappelijke evidence based rationale van elk van deze richtlijn. Ze zullen ook 

beschikbaar zijn via multimedia voor elke zorgverstrekker met inbegrip van (huis)artsen, specialisten, 

kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen, apothekers,…. Deze professionele gedetailleerde informatie is 

"afgeschermd" en niet onbeperkt toegankelijk voor elke patiënt, maar kan zeer nuttig zijn voor de zorgverstrekker om 

bepaalde richtlijnen beter te kunnen duiden naar de patiënt. Educate the educator. 

Rationale van deze richtlijnen  

Nadat de diagnose gesteld is bij een patiënt, dient hij zijn gedrag soms grondig te wijzigen, kennis te nemen over de 

oorzaak, evaluatie en prognose van zijn ziekte, daarenboven zijn levensstijl te veranderen en dit alles in een zeer kort 

tijdsbestek van enkele dagen of weken. Voor respiratoire patiënten is er een bezwarende factor gezien zij de instructies 

voor het correct uitvoeren van hun inhalatietherapie meestal krijgen binnen hun eerste consultatie, direct na diagnose 

mededeling. In een situatie waar zij/hij zich angstig, gefrustreerd en onbehagelijk voelt, wordt er "terloops" nog even 

aandacht geschonken aan de correcte inhalatie instructies. Daarom is het essentieel dat de patiënt de mogelijkheid 

heeft deze instructies te herbekijken en te consulteren op een eenvoudige manier en op een meer rustiger moment. 

Tevens heeft de zorgverstrekker een evidence based richtlijn voor inhalatietherapie, waar hij/zij kan op terug vallen 

om een adequaat gebruik te kunnen waarborgen of de handelingen te kunnen toetsten aan de juistheid. 

Discutiepunten en toekomst perspectief 

Aërosol medicatie is gezien zijn doeltreffendheid mundiaal veruit de meest voorgeschreven medicatie, er zijn dan ook 

meer dan 100 verschillende soorten beschikbaar. Deze verscheidenheid en de constant evoluerende markt zijn tevens 

de grootste struikelblokken voor het correct toedienen en gebruik van de inhalatietherapie. De verschillende types van 

inhalatoren en de verscheidenheid aan medicatie noodzaakt een uitgebreide opleiding voor de zorgverstrekker. Deze 

educatie is cruciaal gezien de centrale rol die de zorgverstrekker heeft bij het correct toepassen van de aërosol therapie 

en het bevorderen van het correct gebruik door de patiënt zelf, met het oog op de hieraan gerelateerde therapietrouw 

en therapeutische efficiëntie.  

Om te voorzien in een degelijke educatie van de zorgverstrekker, zou gebruik kunnen gemaakt worden van een 

gestandaardiseerde opleiding, educatief materiaal zowel schriftelijk als via multimedia, tevens een 

gestandardiseerde checklist en terminologie over het correcte gebruik van dosisaërosol of droogpoeder inhalatoren 

en verneveling om zo het juist toedienen van respiratoire medicatie te bevorderen. Om dit te bewerkstelligen zou  
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men zich kunnen baseren op deze richtlijnen en het boek dat naar aanleiding van deze algemene hiaten door de 

werkgroep Belgische vereniging voor pneumologie verpleegkundigen werd geschreven:“ Inhalatietherapie” 

(praktische gids voor zorgverleners uitg: ACCO 2008 tweede editie 2011: ISBN 978-90-334-8514-5). Het boek is 

evidence based en peer reviewed en kan aanzien worden als de Belgische richtlijn, goedgekeurd en aanvaard door 

de Belgische Vereniging voor Pneumologie. Deze uitgave omvat ondermeer een gedetailleerde gebruiksaanwijziging 

voor alle dosisaërosol, droogpoeder inhalatoren en verneveling alsook een evaluatiefiche bruikbaar bij elke patiënt 

en/of zorgverstrekker. Een goed geëduceerde educator ligt aan de basis voor evidence based verpleegkunde en 

kwaliteitsvolle zorg. Hierdoor creëert men een algemeen betere klinische toestand en welzijn met als gevolg een 

hogere levenskwaliteit voor elke respiratoire patiënt. 

Implicatie voor en in de praktijk 

Uit voorgaande studies blijkt dat de kennis van de zorgverstrekker met betrekking tot het correct toepassen van aërosol 

inhalatoren en ook vernevelaars, bij alle zorgverstrekkers en patiënten beter kan. Om deze doelstellingen te bereiken is 

het noodzakelijk dat er gestandaardiseerde evidence based richtlijnen ter beschikking zijn. Het nadeel is dat er moet 

geïnvesteerd worden in de opleiding van elke zorgverstrekker en patiënt of zijn familie. Maar de meerwaarde na een 

kosten baten analyse van een goede opleiding, educatie en therapietrouw met de nodige kennis van zake, kan 

onmogelijk ontkend worden tegenover de huidige situatie. Deze educaties kunnen aangeboden worden op basis van de 

bestaande richtlijnen. Bovendien heeft, dezelfde werkgroep inhalatie techniek (BVPV), een beperkte groep experts 

afgevaardigd die evidence based en volgens de nauwkeurig opgevolgde richtlijnen, illustratieve en educatieve filmpjes 

uitgewerkt. Deze educatieve filmpjes zijn een uitbreiding van de illustraties die nu reeds gebruikt worden en goed 

bevonden zijn door de APB ( Algemene Pharmaceutische Bond België) meer bepaald door het centrum 

wetenschappelijke ontwikkeling voor apothekers (CWOA). Er is nauwlettend op toegezien dat er een neutrale, 

gestandaardiseerde, uniforme terminologie alsook layout en scenario is gehanteerd. Het is de bedoeling deze filmpjes 

gratis ter beschikking te stellen voor elke zorgverstrekker en/of onder begeleiding, eventueel voor alle patiënten. De 

website van de BVP-SBP (www.bvp-sbp.org) zal hiervoor dienst doen en toezicht houden op vernieuwing en 

opvolging van correct gebruik.  

Eind conclusie 

Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige situatie dient te veranderen. Iedereen is het hier over eens. De farmaceutische 

industrie, de experten, specialisten en niet in het minst de patiënt zelf. De constante, noodzakelijke ontwikkelingen om 

een zo goed als mogelijk, perfect ontworpen inhalator aan te bieden, schiet zijn doel compleet voorbij als de 

inhalatietechniek niet correct wordt toegepast. Elke (nieuwe) inhalator heeft zijn specifieke details in verband met de 

juiste en correcte inhalatietechniek. Daarom is er dringend noodzaak aan gestandaardiseerde, uniforme, begrijpbare 

evidence based richtlijnen. Wij menen dat we een goede poging gedaan hebben deze richtlijnen professioneel uit te 

werken en beschikbaar te stellen. Elke zichzelf respecterende instelling zou zich niet meer mogen veroorloven, zijn 

personeel toe te laten dat er niet correcte basiszorg wordt verleend. Het feit dat er Belgische richtlijnen ter beschikking 

zullen gesteld worden, impliceert dat ze dienen opgevolgd te worden. De volgende stap is die richtlijnen kenbaar te 

maken aan alle beroepsverenigingen zodat op basis van deze richtlijnen er educatie kan opgestart worden ter 

bevordering van good clinical practice een onbespreekbaar recht waar elke patiënt mag/moet van genieten.  
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Algemene instructies voor alle gasaangedreven inhalatoren. 

Raadpleeg voor doseringen, leeftijdstoepassing, volledige indicatie, etc. altijd de officiële 

bijsluiter. 

 

1. Installeer de patiënt rechtop in een zittende houding of hij/zij staat recht op. 

2. Vraag het hoofd licht achterover te buigen: de tracheale hoek vergroot zodat de 

medicatie meer kans heeft beter tot in de longen te geraken. 

3. Vraag dan zachtjes (semi-)volledig comfortabel uit te ademen.  

4. Nooit uitademen door de inhalator zelf. 

5. Laat de inhalator tussen de tanden nemen. 

6. Vraag de inhalator goed te omsluiten met de lippen. 

7. Geef de instructie: adem langzaam in (bij alle gasaangedreven inhalatoren).  

8. Een apneu tijd van 5 à 10 seconden respecteren. 

9. Langzaam uitademen nooit door de inhalator. 

10. Laat de patiënt de mond spoelen met water (niet inslikken). 

 

 

Voordelen  
 

- De medicatie dosis is zeer nauwkeurig afgemeten. 
- De volgende dosis is zeer snel ter beschikking. 
- Correcte inname resulteert in een hoge longdepositie. 
- Het is minder tijdrovend voor zowel de verpleegkundige als voor de patiënt. 
- De voor- en nazorg zijn duidelijk beperkter als bij verneveling. 
- De basisbehandeling medicatie is meestal langwerkend d.w.z. + 12 uur actief. Dus 

tweemaal daags t.o.v. 6 maal voor verneveling.  
- Compact en geen extra energiebron nodig. 
- Minder kans op contaminatie. 
- Bij slechte coördinatie of medewerking van de patiënt kan een voorzetkamer als 

hulpmiddel dienst doen.  
 
 

 Nadelen 
 

- Er dient educatie gegeven te worden over elke verschillende en nieuwe inhalator die 
op de markt is of komt. 

- Er is meer coördinatie vereist van de patiënt. 
- Sommige inhalatoren hebben geen dosisteller. 
- Voor sommige patiënten is het moeilijker om hen de juiste inhalatietechniek 

zelfstandig aan te leren. 
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Dosisaërosol
1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de beschermdop van het mondstuk. 

3. Neem de inhalator verticaal stevig vast en schud 

de inhalator enkele malen krachtig. De medicatie 

staat nu klaar voor gebruik.

4. Adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen 

in de inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) 

en omsluit het goed met de lippen.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Begin langzaam en diep in te ademen en druk op 

hetzelfde moment de inhalator stevig in. Blijf 

daarna langzaam volledig verder inademen.

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in 

de inhalator).

10. Indien u meerdere dosissen moet nemen:  herhaal 

stap 3 tot 9.

11. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk. 

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Bij het eerste gebruik en na veertien dagen niet gebruik van de inhalator: 

schud enkele malen krachtig en verstuif twee dosissen in de lucht.

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt. Maar je overschrijdt 

best het aantal aangegeven dosissen niet.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Voorzetkamer: techniek
1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de beschermdop van het mondstuk van de 

inhalator.

3. Schud de inhalator enkele malen krachtig en sluit 

deze aan op de voorzetkamer. 

4. Neem het mondstuk van de voorzetkamer in de 

mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met 

de lippen.

5. Buig het hoofd licht achterover.

6. Adem rustig en bijna volledig uit en indien 

mogelijk,  stop met ademen.

7. Verstuif één puff in de voorzetkamer.

8. Adem nu pas langzaam en diep in (binnen de 10 

seconden na het verstuiven van de puff).

9. Indien mogelijk: houd de adem 5 à 10 seconden 

in en adem rustig uit langs de mond. 

10. OF Bij beperkte medewerking: adem nog 3 tot 5 

maal rustig in en uit langs de voorzetkamer. 

11. Indien u meerdere dosissen moet nemen:  

herhaal stap 3 tot 10.

12. Verwijder de inhalator en plaats de beschermdop 

terug op het mondstuk van de inhalator. Bewaar 

de voorzetkamer op een droge en stofvrije plaats.

14. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Bewaar de voorzetkamer op een droge en koele plaats.

 De inhalator is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt. Maar je overschrijdt            

best het aangegeven aantal dosissen niet.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Voorzetkamer: eerste gebruik/reiniging 

1. Haal de verschillende onderdelen van de 

voorzetkamer uit elkaar.

2. Leg de onderdelen in een kom met water en 

één scheut afwasmiddel. Zorg ervoor dat de 

onderdelen volledig ondergedompeld zijn.

3. Laat de onderdelen, ondergedompeld, weken 

gedurende ongeveer 30 minuten.

4. Haal de onderdelen uit de kom. Schud de 

onderdelen van de voorzetkamer om overtollig 

zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van 

de klep. 

5. Laat de onderdelen voldoende drogen op een 

zuivere doek gedurende minstens 6 uur.

(best ‘s avonds na de laatste inhalatie)

!! NIET afspoelen !!

!! NIET afdrogen met een doek !!

6. Plaats de droge onderdelen opnieuw in elkaar. 

De voorzetkamer is nu klaar voor gebruik. 

Herhaal de procedure éénmaal per week.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Easibreathe®: techniek

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de inhalator verticaal stevig vast en schud de inhalator 

enkele malen krachtig.

3. Verwijder de beschermdop van de inhalator door hem helemaal 

naar beneden te klappen. De inhalator is daardoor automatisch 

opgeladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Blijf de inhalator verticaal houden, adem rustig en bijna volledig 

uit (nooit uitademen in de inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit 

het goed met de lippen. Zorg dat uw hand het luchtroostertje 

bovenaan niet afsluit.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem langzaam en diep in, de inhalator vuurt vanzelf af. Blijf 

daarna langzaam volledig verder inademen.

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de 

inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

10. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk, door hem naar 

boven te klappen. 

11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 tot 9.

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Bij het eerste gebruik van de inhalator en na veertien dagen niet gebruik: 

schud enkele malen krachtig en verstuif twee dosissen in de lucht.

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt. Maar je overschrijdt 

best het aangegeven aantal dosissen niet.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Easibreathe®: eerste gebruik

Als dit een nieuwe inhalator is of als u de inhalator gedurende veertien dagen 

of meer niet gebruikt heeft, moet u de inhalator voor gebruik eerst klaarmaken 

door twee dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven:

1. Neem de inhalator verticaal stevig vast en schud de 

dosisaërosol enkele malen krachtig.

2. Neem de bovenste dop van de inhalator door hem 

tegenwijzerzin in open te draaien.

3. Open de inhalator door de beschermdop naar beneden 

te klappen.

4. Duw het medicatie bombonnetje tweemaal na elkaar 

krachtig naar beneden. Je ziet telkens een verstuiving in 

de lucht.

5. Sluit de inhalator door de bovenste dop wijzerzin terug 

dicht te draaien.

6. De inhalator is nu klaar voor gebruik.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Respimat®: techniek

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de inhalator verticaal stevig vast en draai het 

onderste deel in één beweging tegenwijzerzin in tot u de 

“klik” hoort.

3. Verwijder bovenaan de beschermdop van de inhalator 

door hem naar achter te klappen. De inhalator is 

geladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de 

inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem langzaam en diep in en druk gelijktijdig bovenaan 

op de afvuurknop. Blijf daarna langzaam zo lang als 

mogelijk verder inademen.

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

10. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 

tot 9.

11. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk, door 

hem naar boven te klappen 

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).
Aanbevelingen:

 Bij het eerste gebruik van de inhalator en na veertien dagen niet gebruik: 

verstuif twee dosissen in de lucht..

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 De inhalator is leeg indien de indicatie op nul staat.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Respimat®: eerste gebruik

De nieuwe inhalator moet u voor het eerste gebruik klaarmaken.

1. Neem het toestel uit elkaar door het lipje aan de zijkant in 

het midden, in te drukken en de onderzijde van de inhalator 

naar beneden te trekken.

2. Steek het bijgeleverde medicatie bombonnetje met de 

smalle zijde in de inhalator.

3. Duw het medicatie bombonnetje op een harde vlakke 

ondergrond (bv. tafel) volledig in de plastic houder. 

4. Schuif de onderzijde van de inhalator terug op zijn plaats.

5. Neem de inhalator verticaal stevig vast en draai het 

onderste deel in één beweging tegenwijzerzin in tot u de 

“klik” hoort. Open de bovenste beschermdop.

6. Richt de opening van het mondstuk van u weg, duw op de 

afvuurknop zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht 

wordt verstoven.

7. De eerste maal komt er nog geen medicatie vrij. Herhaal 

daarom de procedure 5 en 6 nog driemaal of totdat er 

duidelijk een wolk medicatie te zien is.

8. Sluit de bovenste beschermdop. De inhalator is nu klaar 

voor gebruik.

Vervang de inhalator en de verpakking gelijktijdig bij elk 

nieuw voorschrift.

 



19 

Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Autohaler®: techniek

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de beschermdop van het mondstuk door het lipje 

onderaan, aan de achterzijde naar beneden te trekken.

3. Houd de inhalator rechtop. Duw de hefboom bovenaan 

het toestel helemaal naar boven. De inhalator is geladen. 

De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Blijf de inhalator rechtop houden en zorg dat uw hand het 

luchtroostertje aan de onderzijde niet afsluit.

5. Adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen in de 

inhalator).

6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

7. Buig het hoofd licht achterover.

8. Adem langzaam en diep in, zodat u de “klik” hoort die 

aangeeft dat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna langzaam 

volledig verder inademen.

9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

10. Adem rustig uit langs de mond.

11. Breng de hefboom terug naar beneden.

12. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 

tot 11.

12. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk.  

13. Spoel de mond met water (niet inslikken).
Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt. Maar je overschrijdt 

best het aangegeven aantal dosissen niet.

klik
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Autohaler®: eerste gebruik

Als dit een nieuwe inhalator is of als u de inhalator gedurende veertien dagen 

of meer niet gebruikt heeft, moet u de inhalator voor gebruik eerst klaarmaken 

door twee dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven:

1. Neem de beschermdop van het mondstuk door het lipje 

onderaan, aan de achterzijde naar beneden te trekken.

2. Houd de inhalator rechtop. Duw de hefboom bovenaan 

het toestel helemaal naar boven.

3. Richt de opening van het mondstuk van u weg, zodat het 

vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven. 

Om een eerste dosis vrij te maken, duw het schuifje 

onderaan het toestel éénmaal in de richting van de pijl.

4. Duw de hefboom terug naar beneden.

5. Herhaal de stappen 2 en 3 om een tweede dosis vrij te 

maken.

Nadat een tweede dosis is vrijgekomen duwt u de 

hefboom opnieuw naar beneden.  De inhalator is nu 

klaar voor gebruik.
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Algemene instructies voor alle droogpoeder inhalatoren. 

 

Raadpleeg voor doseringen, leeftijdstoepassing, volledige indicatie, etc. altijd de officiële 

bijsluiter. 

1. Installeer de patiënt rechtop in een zittende houding of hij/zij staat recht op. 

2. Vraag het hoofd licht achterover te buigen: de tracheale hoek vergroot zodat de 

medicatie meer kans heeft beter tot in de longen te geraken. 

3. Vraag dan zachtjes (semi-)volledig comfortabel uit te ademen.  

4. Nooit uitademen door de inhalator zelf. 

5. Laat de inhalator tussen de tanden nemen. 

6. Vraag de inhalator goed te omsluiten met de lippen. 

7. Geef de instructie: ademen krachtig in (bij alle droogpoeder inhalatoren).  

8. Een apneu tijd van 5 à 10 seconden respecteren. 

9. Langzaam uitademen nooit door de inhalator. 

10. Laat de patiënt de mond spoelen met water (niet inslikken). 

 

Voordelen 
  

- De medicatie dosis is zeer nauwkeurig afgemeten. 
- De volgende dosis is zeer snel ter beschikking. 
- Correcte inname resulteert in een hoge longdepositie. 
- Het is minder tijdrovend voor zowel de verpleegkundige als voor de patiënt. 
- De voor- en nazorg zijn duidelijk beperkter als bij verneveling. 
- De basisbehandeling medicatie is meestal langwerkend d.w.z. + 12 uur actief. Dus 

tweemaal daags t.o.v. 6 maal voor verneveling.  
- Compact en geen extra energiebron nodig. 
- Minder kans op contaminatie. 

 
 
 

 Nadelen 
 

- Er dient educatie gegeven te worden voor elke verschillende en nieuwe inhalator die 
op de markt is of komt. 

- Er is meer coördinatie vereist van de patiënt. 
- Sommige patiënten hebben niet genoeg inademkracht voor de droogpoeder 

inhalatoren om de medicatie correct in te nemen. 
- Sommige inhalatoren hebben geen dosisteller. 
- Voor sommige patiënten is het moeilijker om hen de juiste inhalatietechniek 

zelfstandig aan te leren. 
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Diskus®

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Hou de inhalator horizontaal. Open de inhalator door de 

beschermdop naar achter te drukken.

3. Laad de inhalator éénmaal door de laadhendel naar 

achter te brengen tot u de “klik” hoort. De inhalator is 

geladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Blijf de inhalator horizontaal houden, adem rustig en 

bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem snel, krachtig en diep in, zodat de medicatie 

vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen. 

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem terwijl de 

inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

10. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 

tot 9.

11. Sluit de inhalator door de beschermdop terug naar voor 

te brengen.

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.

KLik

.
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Nexthaler®
1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Hou de inhalator verticaal. Open de inhalator door de 

beschermdop helemaal naar achteren en beneden te 

klappen tot u de ”klik”  hoort: de inhalator is geladen. 

De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

3. Blijf de inhalator verticaal houden, adem rustig en 

bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

4. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

5. Zorg dat uw hand het luchtroostertje bovenaan niet 

afsluit.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem snel, krachtig en diep in, zodat u de “klik” 

hoort die aangeeft dat de medicatie vrijkomt. Blijf 

daarna krachtig verder inademen.

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem

ondertussen de inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

10. Sluit de inhalator door de beschermdop terug naar

voor te brengen tot u de “klik” hoort.

11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 

2 tot 9.

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).
Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
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Turbohaler®

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Verwijder de beschermdop van de inhalator door 

tegenwijzerzin in te draaien.

3. Houd de inhalator verticaal rechtop.

4. Laad de inhalator éénmaal: draai het gekartelde wieltje 

onderaan helemaal rechtsom en draai vervolgens het wieltje 

terug tot u de “klik” hoort: de inhalator is geladen. De 

medicatie staat nu klaar voor gebruik.

5. Blijf de inhalator verticaal houden, adem rustig en bijna 

volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

7. Buig het hoofd licht achterover.

8. Adem snel, krachtig en diep in, zodat de medicatie 

vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen.

9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen 

de inhalator uit de mond.

10. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 

10.

12. Plaats na gebruik de beschermdop terug op de inhalator. 

13. Spoel de mond met water (niet inslikken).

KLIK

Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als het verklikker venstertje volledig rood is of als de 

dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
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Easyhaler®

1. Neem een rechtzittende houding aan

2. Neem de inhalator verticaal stevig vast en schud de 

inhalator enkele malen krachtig.

3. Neem de beschermdop van het mondstuk door aan 

weerszijden op de geribbelde delen te duwen en naar 

voren te trekken.

4. Houd de inhalator verticaal. Druk bovenaan de drukknop 

volledig in: u hoort de “klik” en laat dan de drukknop 

terug los. De inhalator is geladen. De medicatie staat nu 

klaar voor gebruik.

5. Blijf de inhalator verticaal houden. Zorg dat uw hand het 

luchtroostertje bovenaan niet afsluit.

5. Adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen in de 

inhalator).

6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen.

7. Buig het hoofd licht achterover.

8. Adem snel, krachtig en diep in, zodat de medicatie 

vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen. 

9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in de 

inhalator).

10. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 

tot 9.

11. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk.  

12. Spoel de mond met water (niet inslikken).
Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
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Ellipta®

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Hou de inhalator verticaal. Open de inhalator door 

de beschermdop helemaal naar beneden te 

drukken.

3. Dit is tevens de laadhendel voor de medicatie. Duw

tot u de “klik” hoort: de inhalator is geladen. De 

medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Blijf de inhalator verticaal houden, adem rustig en 

bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) 

en omsluit het goed met de lippen. Zorg dat uw hand 

het luchtroostertje bovenaan niet afsluit.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem snel, krachtig en diep in, zodat de medicatie 

vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen. 

8. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem

ondertussen de inhalator uit de mond.

9. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in 

de inhalator).

10. Sluit de inhalator door de beschermdop terug naar

boven te brengen tot u de “klik” hoort.

11. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
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Novolizer®: techniek

1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Neem de beschermdop van het mondstuk door aan 

weerszijden op de geribbelde delen te duwen en 

naar voren te trekken.

3. Houd de inhalator horizontaal. Druk de bovenste 

drukknop volledig in: u hoort de “klik” en de kleur 

van het controlevenstertje verandert van rood naar 

groen. Laat de drukknop terug los. De inhalator is 

geladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.

4. Blijf de inhalator horizontaal houden, adem rustig en 

bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) 

en omsluit het goed met de lippen.

6. Buig het hoofd licht achterover.

7. Adem snel, krachtig en diep in, zodat u de“klik” 

hoort die aangeeft dat de medicatie vrijkomt. Blijf 

daarna krachtig verder inademen. 

! Bij correcte inhalatie: controle venstertje 

verandert van groen naar rood ! 

9. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

10. Adem rustig uit langs de mond. (nooit uitademen in 

de inhalator).

11. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal 

stap 3 tot 10.

12. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk.  

13. Spoel de mond met water (niet inslikken).
Aanbevelingen:

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

 De inhalator is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.

KLIK

 



28 

Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Novolizer®: eerste gebruik

Als dit een nieuwe inhalator is moet u de inhalator voor gebruik eerst klaarmaken 

door het patroon in de inhalator te plaatsen.

1. Neem de nieuwe lege inhalator uit de plastic  

verpakking. Houd de inhalator horizontaal. 

2. Bovenaan de inhalator bevindt zich een klepje. Duw 

op de zijkant op de geribbelde delen, schuif het 

klepje naar voor en til het op. 

3. De medicatie zelf zit in het apart bijgeleverde potje. 

Verwijder de beschermfolie van het potje met de 

medicatie vulling.

4. Neem de medicatie vulling uit het potje en plaats het 

in de lege inhalator (met de dosisteller naar het 

mondstuk gericht).

5. Plaats het bovenste klepje terug op de inhalator en 

klik het vast (door het naar beneden en naar achter 

te schuiven). De inhalator is nu klaar voor gebruik.

Aandacht: 

 Het potje met de vulling mag enkel juist voor het eerste gebruik geopend 

worden!! (let op de houdbaarheid datum).

 Vervang de inhalator en de verpakking gelijktijdig bij elk nieuw voorschrift.

 Het patroon mag maximum 6 maanden na openen gebruikt worden.
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Aërolizer®

1. Verwijder de beschermdop.

2. Houd de inhalator verticaal rechtop. 

Draai het mondstuk in de richting 

van de pijl, terwijl u het onderste 

deel van de inhalator vasthoudt.

3. Neem een capsule uit de 

verpakking en plaats deze in de 

daartoe voorziene opening.

4. Draai het mondstuk terug dicht (in 

de richting van de pijl).

5. Houd de inhalator rechtop en druk 

beide zijknoppen volledig en 

gelijktijdig in. De capsule wordt 

doorprikt. Laat beide zijknoppen 

terug los. De inhalator is geladen. 

De medicatie staat nu klaar voor 

gebruik. 
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Aërolizer®

6. Neem een rechtzittende houding aan.

7. Blijf de inhalator verticaal houden, adem 

rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen 

in de inhalator).

8. Neem het mondstuk in de mond (tussen 

de tanden) en omsluit het goed met de 

lippen.

9. Buig het hoofd licht achterover. 

10. Adem snel, krachtig en diep in. U hoort 

de capsule trillen die aangeeft dat de 

medicatie vrijkomt. Blijf daarna krachtig 

verder inademen.

11. Houd de adem 5 à 10 seconden in en 

neem ondertussen de inhalator uit de 

mond.

12. Adem rustig uit langs de mond. (nooit 

uitademen in de inhalator).

13. Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule 

volledig leeg te maken. 

14. Open het mondstuk en verwijder de lege 

capsule. Draai het mondstuk terug dicht 

en plaats de beschermdop terug.

15. Spoel de mond met water (niet inslikken).

 

Aanbevelingen:

 Vervang de inhalator en de verpakking gelijktijdig bij elk nieuw voorschrift.

 Bewaar de inhalator op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.
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Breezhaler®

1. Verwijder de beschermdop.

2. Houd de inhalator verticaal rechtop. Klik 

het mondstuk in de richting van de pijl 

naar achter, terwijl u het onderste deel 

van de inhalator vasthoudt.

3. Neem een capsule uit de verpakking en 

4. plaats deze in de daartoe voorziene 

opening.

5. Klik het mondstuk terug dicht (in de 

richting van de pijl) naar voren.

6. Houd de inhalator rechtop en druk beide 

zijknoppen volledig en gelijktijdig in. 

De capsule wordt doorprikt. 
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Breezhaler®

7. Laat beide zijknoppen terug los. De inhalator 

is geladen. De medicatie staat nu klaar voor 

gebruik. Blijf de inhalator verticaal houden.

8. Neem een rechtzittende houding aan. Adem

rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen 

in de inhalator).

9. Neem het mondstuk in de mond (tussen de 

tanden) en omsluit het goed met de lippen. 

Buig het hoofd licht achterover. 

10. Adem snel, krachtig en diep in. U hoort de 

capsule trillen die aangeeft dat de 

medicatie vrijkomt. Blijf daarna krachtig 

verder inademen.

11. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem 

ondertussen de inhalator uit de mond.

Adem daarna rustig uit langs de mond (nooit 

uitademen in de inhalator).

Herhaal stap 8 tot 12 om de capsule 

volledig leeg te maken. 

12. Open het mondstuk en verwijder de lege 

capsule. Draai het mondstuk terug dicht en 

plaats de beschermdop terug.

13. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

 Vervang de inhalator en de verpakking gelijktijdig bij elk nieuw voorschrift.

 Bewaar de inhalator en de verpakking op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.
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Handihaler®

1. Open de beschermdop door hem naar achter 

te klappen.

2. Open het mondstuk. Door het naar achter te 

klappen.

3. Neem een capsule uit de verpakking en plaats 

deze in de daartoe voorziene opening.

4. Sluit het mondstuk. Laat de beschermdop 

open. 

5. Houd de inhalator verticaal rechtop en druk de 

groene knop volledig in. De capsule wordt 

doorprikt. Laat de drukknop terug los. De 

inhalator is geladen. De medicatie staat nu 

klaar voor gebruik.

6. Neem een rechtzittende houding aan.

7. Blijf de inhalator verticaal houden, adem rustig 

en bijna volledig uit (nooit uitademen in de 

inhalator).

8. Neem het mondstuk in de mond (tussen de 

tanden) en omsluit het goed met de lippen.

9. Buig het hoofd licht achterover.

10. Adem snel, krachtig en diep in. U hoort de

capsule trillen die aangeeft dat de medicatie

vrijkomt. Blijf daarna krachtig verder inademen.

11. Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem

ondertussen de inhalator uit de mond.

12. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in

de inhalator).
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Handihaler®

13. Herhaal stap 7 tot 12. De capsule is  

dan volledig leeg.

14. Open het mondstuk en verwijder de    

lege capsule.  Klap het mondstuk EN 

de beschermdop dicht.

15. Spoel de mond met water (niet 

inslikken).

Aanbevelingen:

 Vervang de inhalator en de verpakking gelijktijdig bij elk nieuw voorschrift.

 Bewaar de inhalator en de verpakking op een droge en koele plaats.

 Adem nooit uit in de inhalator.

1. Deel de verpakking langs de perforatielijn in 

twee helften.

2. Trek de folie naar achter vanaf het vrije 

uiteinde tot één capsule helemaal zichtbaar 

wordt. Zet u duim op de blister aan de 

markering “STOP” als rem tegen het verder 

doorscheuren.

3. Haal de capsule uit de verpakking.

Handihaler®: openen van de verpakking
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Algemene instructies voor alle vernevel toestellen. 

Raadpleeg voor doseringen, leeftijdstoepassing, volledige indicatie, etc. altijd de officiële 

bijsluiter. 

1. Ontsmet de handen en monteer alle stukken van het vernevelpotje zoals het hoort. 
2. Druppel de medicatie in het vernevelpotje. Voeg zo nodig fysiologisch serum toe tot een 

startvolume van minimum 3 ml.(15 druppels = 1 ml).Gebruik bij voorkeur monodosissen. 
3. Sluit het vernevelpotje aan op de perslucht aan 6 à 7 L/min (afhankelijk van de output van 

het vernevelpotje: bevragen bij de leverancier) of zet het verneveltoestel aan. Gebruik geen 
zuurstof als aandrijfgas. 

4. Installeer de patiënt comfortabel in een rechtzittende houding. Opgepast: ook bij 
bedlegerige patiënten en zorg dat het vernevelpotje met masker rechtop hangt. 

5. Geef de instructie: Steek het pijpje in de mond en omsluit het goed met de lippen. Of plaats 
het masker over de neus en de mond, zorg dat het goed aansluit. Vermijd lekken vnl. naar 
de ogen toe. 

6. Geef de instructie: het hoofd licht achterover te buigen. 
7. Geef de instructie: Adem traag in door de mond gedurende min. 10 en max. 15 minuten. 

Hou, indien mogelijk, af en toe de adem (apneu) ± 5 seconden in. 
8. Vernevel op deze manier verder tot één minuut nadat de vernevelaar begint te sputteren     

( = veranderen van geluid: hetgeen aanduidt dat bijna alle vloeistof is opgebruikt). 
9. Ontkoppel het vernevelpotje, sluit de perslucht af of zet het toestel uit. 
10. Laat de patiënt de mond spoelen met water (niet inslikken). 
11. Haal alle onderdelen uit elkaar en spoel alles af onder heet stromend water. 
12. Ontsmet alle onderdelen met alcohol 70% (ziekenhuis situatie). 
13. Spoel grondig na en laat alles drogen op een schone doek of leg alles in een droog 

recipiënt bij de patiënt. Herhaal de volledige procedure na elk gebruik en vervang 
dagelijks (ziekenhuis situatie) alle onderdelen. 

14. Vergeet niet, zo nodig, niet steriele handschoenen aan te trekken en ontsmet telkens de 
handen. 
 

 

Mondstuk (pijpje) of masker 

 

1. Het gebruik van een pijpje heeft de voorkeur. Een masker heeft namelijk een aantal potentiële 

nadelen:  

- Een deel van de medicatie wordt mogelijk ingeademd via de neus.   

- Gezien de neus een excellente filter is voor medicatie-partikels, impacteert meer dan 

de helft van de medicatie (soms tot 80%) in de neus.  

- Bij toediening van medicatie via een masker is er ook blootstelling aan ogen en 

huid. Het masker moet altijd nauw aansluiten bij toediening van anticholinergica 

(CAVE glaucoompatiënten), corticoïden of antibiotica, ter protectie van huid en ogen.  

- Bij toediening van antibiotica en toxische medicatie is een pijpje noodzakelijk zodat 

een exhalatiefilter kan/moet bevestigd worden. 

 

2. Een masker is bijgevolg enkel aan te raden indien de patiënt niet in staat is om het pijpje zelf 

vast te houden, zoals in een acute situatie of bij zeer jonge kinderen, ouderen, comapatiënten, 

minder bewuste, verwarde en/of niet coöperatieve patiënten. 
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Dit impliceert: dat van zodra boven vermelde criteria niet voldaan zijn er dient overwogen te worden 
snel over te schakelen naar dosisaërosol of poederinhalator in overleg met de behandelende 
arts. 

 

 

Indicatie van verneveling 

 

Er zijn drie hoofdindicaties voor het gebruik van de vernevelaar: 
 
 

1. De patiënt is niet in staat om een ander inhalatiesysteem te gebruiken, en/of in acute 
situaties (vb. COPD of astma exacerbaties). Dus thuis maar ook binnen het ziekenhuis 
niet als eerste keuze. 
 

2. De medicatie is enkel beschikbaar in vernevelvloeistof en kan dus niet via een ander 
inhalatiesysteem toegediend worden, o.a.: 

- antibiotica  
- rhDnase (Pulmozyne®)  
- amfotercineB (Fungizone®) 
- ilomedine (Iloprost®) (pulmonale     
  hypertentie) 
- ……………. 

 

3. Toediening van grote hoeveelheden medicatie. 

 

 

 

Voordelen 
 

- Geen coördinatie vereist tussen vrijstellen van de medicatie en inademing. 
- Een normaal ademhalingspatroon leidt tot een belangrijk therapeutisch effect.  
- Traag en diep inademen, en af en toe ophouden van de ademhaling (apneu) 

gedurende minstens 5 à 10 seconden resulteert wel in een hogere longdepositie. 
- Effectief bij lage inspiratoire flow. 
- Mogelijkheid om hogere en meerdere dosissen tegelijkertijd te vernevelen. 

  
 

 Nadelen 
 

- Gebrekkige therapietrouw wegens tijdrovend in voorbereiding, verneveling en 
onderhoud. 

- Risico op contaminatie bij slecht onderhoud. 
- Variabiliteit in drugoutput bij slecht onderhoud. 
- Hoge kostprijs. 
- Afhankelijk van uitwendige energiebron en/of zorgverlener. 
- Een belangrijk deel van de inhalatiemedicatie bereikt nooit de longen wegens residueel 

volume in het vernevelpotje, verlies van medicatie tijdens expiratie, te grote partikels 
die nooit de longen bereiken of te kleine partikels die niet neerslaan in de luchtwegen 
maar terug uitgeademd worden, wegens slecht instellen van het debiet. 

- Geen therapeutische continuïteit vnl. ‘s nachts 
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Vernevelaar: techniek

1. Druppel de medicatie in het aërosolpotje.

2. Voeg zo nodig fysiologisch serum toe zodat een

startvolume van  3 ml bekomen wordt. 

(15 druppels = 1 ml).

4. Zet het toestel aan. 

5. Neem een rechtzittende houding aan.

6. Steek het pijpje in de mond en omsluit het goed met 

de lippen (of plaats het masker goed aansluitend over 

de neus en de mond). 

7. Buig het hoofd licht achterover.

8. Adem traag in langs de mond. Hou, indien mogelijk

de adem af en toe ongeveer 5 à 10 seconden in en 

adem dan rustig uit.

9. Vernevel op deze manier verder tot één minuut na 

het begin van het sputteren (verandering van geluid).

10. Zet het toestel af.

11. Spoel de mond met water (niet inslikken).

12. Spoel het aërosolpotje af onder heet stromend water

en laat het drogen op een propere doek.

Aanbevelingen:

 Gebruik geen zuurstof voor verneveling.

 Gebruik bij voorkeur Monodosis® ampullen.

 Gebruik bij voorkeur een pijpje.

 Vul het aërosolpotje juist voor de start van de verneveling. 

 De optimale vernevelingsduur bedraagt 10 à 15 minuten.
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Algemene richtlijnen BVPV

Website : www.bvp-sbp.orgAugustus 2014

Vernevelaar: onderhoud (!thuis!)

1x per week: reiniging + ontsmetting

Reinig het pijpje of masker en het aërosolpotje met 

water en detergent. Demonteer eerst alle stukken.

1. Spoel alle onderdelen af onder stromend heet water.

2. Ontsmet alle onderdelen door:  

Koken in water gedurende 5 minuten.           

OF 

Vaatwasser: minstens 70° en gedurende

minstens 30 minuten.

! Lees vooraf de gebruiksaanwijzing !

3. Laat alle onderdelen goed en voldoende drogen op 

een propere doek. Bewaar alles op een droge en 

stofvrije plaats. 

1.  Reinigen

2.  Naspoelen

kokend 

water

3. Ontsmetten

4. Drogen

water + 

detergent

Aanbevelingen:

 Vervang het pijpje of masker en het aërosolpotje om de drie maanden.

 Laat het toestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of de apotheker.

Na elk gebruik: 

1. Leegmaken en demonteer alle stukken.

2. Daarna afspoelen onder stromend heet water.

3. Goed afdrogen en de stukken apart droog bewaren. 

4. Monteer de stukken terug, juist voor elk gebruik.
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Algemene instructies voor educatie en evaluatie formulieren. 

 
Raadpleeg voor doseringen, leeftijdstoepassing, volledige indicatie, etc. altijd de officiële 

bijsluiter. 

Voorzie voldoende tijd om rustig educatie te geven en om vragen te laten stellen. Indien nodig, 

betrek er vanaf het eerste moment de familie bij (bv. Bij kinderen, ouderen, hulpbehoevende….). 

 

Gebruik indien mogelijk telkens een placebo inhalator. Zeker altijd bij het eerste educatief 

moment. 

 

Geef zelf een demonstratie met een placebo inhalator, maar laat de patiënt ook minstens een 

keer per jaar een demonstratie geven. Herhaal alle instructies minstens één keer per jaar. 

 

Gebruik de richtlijnen, instructies en evaluatie formulieren bij voorkeur bij alle respiratoire 

patiënten en bij elk contact waar educatie over inhalatietherapie aan bod komt. 

 

Geef de patiënt de illustratie mee en geef mee hoe hij/zij via de website BVP-SBP meer 

informatie kan krijgen door de illustratieve filmpjes. 

 

Gebruik zeker de richtlijnen en de evaluatieformulieren bij de opstart van elke respiratoire 

medicatie. Maar ook telkens als er tijdens de evolutie van een pathologie door noodzaak 

overgeschakeld wordt op een andere "nieuwe" inhalator. (Beschouw dit als een eerste keer). 

 

Gebruik tijdens een eventuele hospitalisatie, de tijd om educatie te geven, zo nodig bij te sturen en 

eventueel meerdere keren te "controleren". Indien meerdere personen bij dezelfde patiënt 

educatie geven, gebruik bij voorkeur zo veel mogelijk dezelfde terminologie. 

 

De slaagkans tot therapietrouw is hoger bij patiënten die mee hebben kunnen beslissen over de 

gekozen inhalator (of toch gedeeltelijk mee betrokken worden bij de keuze van de inhalator).  

 

Indien het gewenste therapeutisch effect niet bereikt is/wordt: controleer eerst en vooral de 

inhalatietechniek alvorens over te schakelen naar andere medicatie of een hogere dosis. 

 

Gebruik de aangeleverde beslissingsboom om een gerichtere keuze te kunnen maken. De 

slaagkans tot correct gebruik en therapietrouw stijgt aanzienlijk. Controleer regelmatig of de 

patiënt nog steeds de voor hem/haar meest toepasbare inhalator gebruikt.  

(Cave: pathologie verbetering, verslechtering, evolutie!) 

 

De duurste inhalator met het minste therapeutisch effect is diegenen die niet of slecht gebruikt 

wordt en zeker als de oorzaak een gebrek aan educatie is geweest. 
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Voorstel tot schematische beslissingsboom 

 

 

 

 
 

 

 
 

Legende: 

 

DPI    =  Dry Powder Inhaler (Droogpoeder inhalator) 

pMDI   = Pressurized metered dose inhaler (Dosisaërosol) 

BA-pMDI  = Breath activated Pressurized metered dose inhaler 

Spacer   = Voorzetkamer 

Nebulizer  = Vernevelaar 

Soft mist inhaler = Respimat
®
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 Evaluatie van de Dosisaërosol 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de   

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wat te doen bij het eerste gebruik van de inhalator. 

2. De controle of de inhalator bijna leeg is. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Schudt de inhalator enkele malen krachtig. 

3. Neemt de beschermdop van het mondstuk. 

4. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

5. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

6. Buigt het hoofd licht achterover. 

7. Begint langzaam en diep in te ademen en drukt nu de inhalator in. 

8. Blijft daarna verder langzaam inademen. 

9. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

10. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

11. Plaatst de beschermdop terug op het mondstuk. 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

    

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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 Evaluatie van de Dosisaërosol met voorzetkamer  

 

Patiëntgegevens 
 

 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wat te doen bij eerste gebruik van de inhalator. 

2. De controle of de inhalator bijna leeg is. 

3. De methode om de voorzetkamer te reinigen. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Neemt de beschermdop van het mondstuk. 

3.        Sluit de inhalator aan op de voorzetkamer. 

4. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

5. Buigt het hoofd licht achterover. 

6. Ademt rustig en bijna volledig uit en stop met ademen.  

7. Verstuift één puf in de voorzetkamer. 

8. Ademt langzaam en diep in (binnen 10 sec. na het verstuiven). 

9. Houdt de adem 5 à 10 seconden in (indien mogelijk)  

10. OF Ademt daarna  rustig 3 à 4 keer in en uit (beperkte 

medewerking). 

11. Ademt rustig uit langs de mond. 

12. Verwijdert de inhalator en plaatst de beschermdop terug op de 

inhalator. 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

   

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

    

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0   1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

    

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

  0 = foutief 1 = correct antwoord
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Evaluatie van de Easibreathe
®
 

 

Patiëntgegevens 

 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wat te doen bij het eerste gebruik van de inhalator. 

2. De controle of de inhalator bijna leeg is. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Houdt de inhalator rechtop en opent de beschermdop helemaal. 

3. Blijft de inhalator verticaal houden en zorgt ervoor dat de hand het 

luchtrooster aan de bovenzijde niet afsluit. 

4. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

5. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen.  

6. Buigt het hoofd licht achterover. 

7. Ademt langzaam en diep in zodat u een klik hoort. 

8. Blijft daarna langzaam verder inademen. 

9. Houdt de adem 5 à 10 sec. in en neemt de inhalator uit de mond. 

10. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

11. Plaatst de beschermdop terug over het mondstuk. 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

   

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 
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Evaluatie van de Respimat
®              

 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhlator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

     

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

      

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De controle of de inhalator bijna leeg is. 

2. Hoe klaarmaken van het eerste gebruik. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Laadt de inhalator éénmaal en opent dan pas de inhalator. 

3. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

4. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

5. Buigt het hoofd licht achterover. 

6. Begint langzaam en diep in te ademen en drukt nu de inhalator in. 

7. Blijft verder langzaam inademen. 

8. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

9. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

10. Sluit de inhalator met de beschermdop. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

     

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

      

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

      

0     1 

0     1 

 0     1 

0     1 

      

0     1 

0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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Evaluatie van de Autohaler

®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wat te doen bij het eerste gebruik van de inhalator. 

2. De controle of de inhalator bijna leeg is 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Neemt de beschermdop van het mondstuk. 

3. Houdt de inhalator rechtop en duwt de hefboom bovenaan het toestel 

helemaal naar boven.  

4. Blijft de inhalator verticaal houden en zorgt ervoor dat de hand het 

luchtrooster aan de onderzijde niet afsluit. 

5. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

6. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.  

7. Buigt het hoofd licht achterover. 

8. Ademt langzaam en diep in zodat u een klik hoort. 

9. Blijft daarna langzaam verder inademen. 

10. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de mond. 

11. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

12. Brengt de hefboom terug naar beneden. 

13. Plaatst de beschermdop terug op het mondstuk. 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 
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Evaluatie van de Diskus

®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De controle of de inhalator bijna leeg is. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Houdt de inhalator horizontaal, opent de inhalator en laadt de 

inhalator éénmaal. 

3. Blijft de inhalator horizontaal houden. 

4. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

5. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

6. Buigt het hoofd licht achterover. 

7. Ademt snel, krachtig en diep in. 

8. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

9. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

10. Sluit de inhalator. 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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Evaluatie van de Nexthaler
®

 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De controle of de inhalator bijna leeg is. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Opent de inhalator en laadt de inhalator éénmaal tot de klik. 

3. Blijft de inhalator verticaal houden en zorgt ervoor dat de hand 

het luchtrooster niet afsluit. 

4. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

5. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen.  

6. Buigt het hoofd licht achterover. 

7. Ademt snel, krachtig en diep in. 

8. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

9. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

10. Sluit de inhalator helemaal tot de klik 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

         0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

     

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

  

0     1 

0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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 Evaluatie van de Turbohaler
®
 

 

Patiëntgegevens 

 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / .... jaar / …. maanden 

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam en de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De controle of de inhalator bijna leeg is. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Verwijdert de beschermdop. 

3. Houdt de inhalator rechtop. 

4. Laadt de inhalator éénmaal. 

5. Blijft de inhalator rechtop houden. 

6. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator).  

7. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

8. Buigt het hoofd licht achterover. 

9. Ademt snel, krachtig en diep in. 

10. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

11. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

12. Plaatst de beschermdop terug op de inhalator. 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

 0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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Evaluatie van de Easyhaler
®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden 

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt het 

inhalatiesysteem tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

1. De controle wanneer de inhalator bijna leeg is. 

 

      

0     1 

     

      

0     1 

   

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Schudt de inhalator enkele malen krachtig 

3. Neemt de beschermdop van het mondstuk. 

4. Houdt de inhalator verticaal en duwt de boven knop volledig in en 

laat terug los.  

5. Blijft de inhalator verticaal houden en zorgt ervoor dat de hand 

het luchtrooster bovenaan niet afsluit. 

6. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

7. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

8. Buigt het hoofd licht achterover. 

9. Ademt snel, krachtig en diep in. 

10. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

11. Ademt rustig uit (niet in de inhalator). 

12. Plaatst de beschermdop terug op het mondstuk. 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1  

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

     

0    1 

 0     1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

    

0    1 

 0     1 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

0    1 

     

0    1 

0    1 

0    1 

    

0    1 

 0     1 
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Evaluatie van de Ellipta
®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

        0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

        0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis betreffende het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De controle of de inhalator bijna leeg is. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Opent de inhalator en laadt de inhalator éénmaal tot de klik. 

3. Blijft de inhalator verticaal houden en zorgt ervoor dat de hand 

het luchtrooster bovenaan niet afsluit. 

4. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

5. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen.  

6. Buigt het hoofd licht achterover. 

7. Ademt snel, krachtig en diep in. 

8. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de 

mond. 

9. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

10. Sluit de inhalator helemaal tot de klik. 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

        0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

        0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 
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  Opmerkingen: 

Evaluatie van de Novolizer
®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:    0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Hoe de inhalator moet klaargemaakt worden bij eerste gebruik. 

2. Wanneer de inhalator moet vervangen worden. 

3. Hoe lang het patroon mag gebruikt worden na opening. 

4. Het controle mechanisme voor correct gebruik 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoordInhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

puf 1 puf 2 puf 1 puf 2 

1. Neemt een rechtzittende houding aan. 

2. Neemt de beschermdop van het mondstuk. 

3. Houdt de inhalator horizontaal en duwt de drukknop volledig 

in en laat terug los.  

4. Blijft het toestel horizontaal houden. 

5. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

6. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de 

lippen. 

7. Buigt het hoofd licht achterover. 

8. Ademt snel, krachtig en diep in zodat u een klik hoort. 

9. Blijft daarna krachtig verder inademen. 

10. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit 

de mond. 

11. Ademt rustig uit (niet in de inhalator). 

12. Plaatst de beschermdop terug op het mondstuk. 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

  

 0    1 

 0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

  

 0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

  

 0    1 

 0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

0    1 

0    1 

0    1 

 

0    1 

 0    1 
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 Evaluatie van de Aerolizer
®
 

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van de medicatie (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wanneer de inhalator moet vervangen worden. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Plaatst een capsule in het capsule-compartiment en sluit het mondstuk. 

2. Drukt de twee zijknoppen volledig en gelijktijdig in en laat terug los. 

3. Blijft de inhalator rechtop houden. 

4. Neemt een rechtzittende houding aan. 

5. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

6. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.  

7. Buigt het hoofd licht achterover. 

8. Ademt snel, krachtig en diep in. 

9. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de mond. 

10. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

11. Herhaalt de vorige 6 stappen (zodat capsule volledig leeg is). 

12. Verwijdert de gebruikte capsule en sluit het mondstuk en de  

beschermdop. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 

 

 

A 

B 

C 
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Evaluatie van de Breezhaler
®
   

 

Patiëntgegevens 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 

 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van de medicatie (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. De bijkomende maatregelen na inhalatie van corticosteroïden. 

5. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wanneer de inhalator moet vervangen worden. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Plaatst een capsule in het capsule-compartiment en sluit het 

mondstuk. 

2. Drukt de twee zijknoppen volledig en gelijktijdig in en laat terug los. 

3. Blijft de inhalator rechtop houden. 

4. Neemt een rechtzittende houding aan. 

5. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

6. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.  

7. Buigt het hoofd licht achterover. 

8. Ademt snel, krachtig en diep in. 

9. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de mond. 

10. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

11. Herhaalt de vorige 6 stappen (zodat capsule volledig leeg is). 

12. Verwijdert de gebruikte capsule en sluit het mondstuk en de 

beschermdop. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen: 
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 Evaluatie van de Handihaler
®
 

 

Patiëntgegevens 

 
 

 

Evaluatie 1 Evaluatie 2 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: …………….. 

 

Datum: …./…./…. 

Verpleegkundige: ……………. 

 
 Hoe lang gebruikt de patiënt de inhalator al:     0 pas gestart / …. jaar / .... maanden  

 Kennis van het geneesmiddel: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. De naam of de kleur van het medicament (of kan de patiënt de 

inhalator tonen). 

2. Het tijdstip en de dosis. 

3. Waarvoor het geneesmiddel dient. 

4. Wat te gebruiken bij plotse kortademigheid. 

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

      

0     1 

 

0     1 

0     1 

0     1 

      

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Kennis van het inhalatiesysteem: 

Is de patiënt op de hoogte van: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Wanneer de inhalator moet vervangen worden. 0     1 0     1 

  0 = foutief  1 = correct antwoord 

 Inhalatietechniek: 

 Evaluatie 1 Evaluatie 2 

1. Plaatst een capsule in het capsule-compartiment en sluit het mondstuk. 

2. Drukt de drukknop volledig in en laat terug  los. 

3. Neemt een rechtzittende houding aan. 

4. Blijft de inhalator rechtop houden. 

5. Ademt rustig en bijna volledig uit (niet in de inhalator). 

6. Neemt het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen. 

7. Buigt het hoofd licht achterover. 

8. Ademt snel, krachtig en diep in. 

9. Houdt de adem 5 à 10 seconden in en neemt de inhalator uit de mond. 

10. Ademt rustig uit langs de mond (niet in de inhalator). 

11. Herhaalt de vorige 6 stappen (zodat capsule volledig leeg is). 

12. Verwijdert de gebruikte capsule en sluit het mondstuk en de beschermdop. 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

0     1 

       0     1 

  0 = foutief 1 = correct antwoord 

 Opmerkingen:
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