
Inleiding
De basismedicamenten bij astma zijn de luchtwegverwijders

en inhalatiecorticosteroïden (ICS). Deze laatste nemen een

belangrijke plaats in bij de behandeling van de luchtwegont-

steking, die centraal staat in de pathofysiologie van astma.1,2

Volgens de huidige richtlijnen is het gebruik van ICS bij inter-

mitterend astma als onderhoudstherapie niet nodig en worden

alleen kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt (stap 1).

Vanaf licht, persisterend astma (stap 2) is onderhoudstherapie

met ICS geïndiceerd.2 Voor optimalisering van de behandeling

(stap 3, matig persisterend astma) is een hogere dosering

ICS of een combinatie van additieve therapie met een lage tot

middelhoge dosis ICS effectief.3,4 Momenteel worden twee

soorten additieve therapie gebruikt: de langwerkende �-agonis-

ten (LWBA) en de orale leukotriënenreceptorantagonisten

(LTRA). De LWBA geven vooral een verbetering van de long-

functie, terwijl de LTRAvooral werkzaam zijn tegen ontste-

kingscomponenten. Indien een astmapatiënt met zowel een

LWBA als een ICS wordt behandeld, kan het gebruik van

combinatiepreparaten worden overwogen.5,6

Therapietrouw
Voor een effectieve behandeling is het belangrijk dat patiënten

therapietrouw zijn. De geschatte therapietrouw voor astma-

medicatie is echter laag, in de orde van 30-60%, ongeacht de

gebruikte definities en methoden.7,8 De redenen hiervoor

zijn divers, zoals twijfel aan het nut van de medicatie (met

name tijdens symptoomvrije perioden), lichte bijwerkingen

of zelf angst voor bijwerkingen, en de complexiteit van de

behandeling.9-11 Het is aangetoond dat continu gebruik van

ICS leidt tot een vermindering van het aantal exacerbaties en

ziekenhuisopnamen, in tegenstelling tot intermitterend

gebruik.12,13 Gedacht wordt dat bij een combinatie van ICS en

LWBA de ICS/LWBA-combinatiepreparaten de therapietrouw

doen toenemen door een groter toedieningsgemak. Bovendien

zou bij gelijktijdig gebruik van de losse componenten de thera-

pietrouw van de ICS kunnen afnemen door het verdwijnen

van de symptomen als gevolg van de effectieve werking van

de LWBA.14 Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar

de therapietrouw van ICS/LWBA-combinatiepreparaten in

vergelijking tot de losse componenten samen en mono-ICS.

Een recente studie van Stolof et al. beschreef een grotere

‘refill persistence’ voor het ICS/LWBA-combinatiepreparaat

ten opzichte van de losse componenten.15

Onderzoeksdoel
Het doel van het huidige onderzoek was het beschrijven van

de behandeling van astmapatiënten tijdens het eerste jaar

(startbehandeling en eerste verandering), met de nadruk op

de persistentie van het gebruik.

Methoden
Setting

De gegevens van dit onderzoek werden verkregen uit de

PHARMO-databank. Deze databank bevat onder andere de

volledige medicatiegegevens (zoals receptduur, afgegeven hoe-

veelheid en doseringsaanwijzing) van 950.000 mensen, ver-

zameld vanuit openbare apotheken verspreid over 25 regio’s

in Nederland. De PHARMO-databank staat aan de basis van

tientallen internationale, wetenschappelijke publicaties. Voor

een uitgebreide beschrijving van PHARMO wordt verwezen

naar de website www.pharmo.nl.

Patiëntenselectie

Patiënten met chronisch astma werden gedefinieerd als

patiënten jonger dan 35 jaar met ten minste twee recepten

voor astmamiddelen binnen een halfjaar. Astmamiddelen zijn

gedefinieerd volgens de anatomisch therapeutisch chemische

classificatie (ATC) in productgroep R03. Door alleen jonge

mensen in te sluiten en mensen met ten minste twee recepten

in een halfjaar, werden mensen met COPD of mensen met

eenmalige (hoest)klachten zoveel mogelijk uitgesloten. Het

basiscohort omvatte alle patiënten die aan deze definitie vol-

deden in de periode van januari 1996 t/m december 2002.

Nieuwe astmapatiënten hadden in de periode van een half-

jaar voor het eerste recept in de onderzoeksperiode minder

dan twee recepten voor astmamiddelen gehad en hadden
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een historie en follow-up van ten minste één jaar in de

PHARMO-database. Het onderzoekscohort van 14.444 nieuwe

astmapatiënten werd gebruikt om de behandeling van astma-

patiënten in kaart te brengen.

Behandeling van astma

We bepaalden de behandeling van astma in het eerste jaar. Ten

eerste werden de aard en duur van de initiële behandeling in

kaart gebracht. De volgende geneesmiddelen werden onder-

scheiden: kortwerkende �-agonisten (KWBA), LWBA, para-

sympathicolytica, cromonen/nedocromil, xanthinederivaten,

LTRA, ICS, ICS/LWBA-combinatiepreparaten en combinatie-

preparaten van KWBA en parasympathicolytica. 

De duur van de initiële behandeling werd bepaald op basis

van de voorgeschreven receptduur. Indien de periode tussen

einddatum van een recept en startdatum van het volgende

recept korter was dan 30 dagen, werd aangenomen dat de

behandeling aaneengesloten was. Een patiënt kon meerdere

behandelingsepisoden hebben, maar alleen de eerste

periode werd meegenomen in de analysen. De duur van de

initiële behandelingsperiode, oftewel de persistentie, werd

berekend als het aantal dagen tussen de startdatum van het

eerste recept en de einddatum van het laatste recept in de

behandelingsperiode. Laatstgenoemde datum werd gesteld

op halverwege de receptduur, aannemende dat ergens na

aanvang van de behandeling gestopt is, gemiddeld halverwege

de behandeling. De persistentie van de initiële behandeling

met ICS (met of zonder luchtwegverwijders) over het eerste

jaar werd weergegeven door middel van Kaplan-Meier-curven.

De persistentie van de groep die alleen luchtwegverwijders

gebruikt, werd niet bepaald, omdat deze middelen meestal

juist intermitterend moeten worden gebruikt. Ten tweede

werd de eerste verandering in de behandeling gedurende het

eerste jaar bepaald. Er werd gekeken naar:

• Toevoeging van een ander astmamiddel. Dit is gedefinieerd

als starten met een ander astmamiddel tijdens de initiële

behandelingsperiode waarbij gebruik van het toegevoegde

middel eindigt binnen twee weken na het einde van de

behandelingsperiode.

• Overschakeling naar een ander astmamiddel, gedefinieerd

als starten met een ander astmamiddel tijdens het laatste

recept van de initiële behandelingsperiode of binnen één

maand na het einde van de initiële behandelingsperiode.

De eerste verandering in de behandeling werd bekeken voor de

volgende groepen astmamiddelen: monotherapie met KWBA,

LWBA of ICS, combinatie van ICS met KWBA of LWBA en

het ICS/LWBA-combinatiepreparaat.

Resultaten
Bij bijna 60% van de patiënten werd de behandeling gestart

met uitsluitend luchtwegverwijders, voornamelijk KWBA

(49%) (tabel 1). De resterende groep patiënten startte een

behandeling met ICS alleen (23%) of ICS in combinatie met

KWBA (15%). Slechts 281 patiënten (2%) startten een behan-

deling met ICS en LWBA, waarvan de helft een ICS/LWBA-

combinatiepreparaat.

Slechts 10% van de patiënten continueerde de initiële behande-

ling gedurende het eerste halfjaar. Na een jaar was dit gedaald

tot maximaal 5%. Figuur 1 laat de persistentie van het gebruik

zien voor de gebruikers van ICS alleen, ICS en LWBA en

ICS/LWBA-combinatiepreparaat. In alledrie de gebruikers-

groepen stopte 50% van de patiënten binnen 100 dagen met

de behandeling. De 1-jaars persistentie was vergelijkbaar

voor mono-ICS (5,1%), vaste ICS/LWBA-combipreparaten

(2,8%) en losse ICS/LWBA-behandeling (1,4%). 

Verandering in behandeling

Een verandering in behandeling gedurende het eerste jaar

kwam voor bij 45% van de onderzochte patiënten die startten

met een luchtwegverwijder en bij 24% van de patiënten die

startten met een ICS. Tabel 1 laat zien dat ongeveer 26% van

de patiënten die startten met een KWBA, er een tweede middel

bij gaat gebruiken en dat 19% van de patiënten overgaat naar

een ander middel. In de meeste gevallen betreft het hier een

toevoeging van of een omschakeling naar ICS. Van de patiënten

die startten met een ICS alleen, gaat 24% er een middel bij

gebruiken en gaat 10% over naar een ander middel. In beide

gevallen gaat het hier vooral om KWBA. Van de patiënten die

startten met ICS en KWBA, wordt bij een klein aantal patiënten

een andere luchtwegverwijder toegevoegd. Van de patiënten

die startten met ICS en LWBA, wordt in de meeste gevallen

een KWBA toegevoegd. Indien patiënten die startten met

ICS en LWBA of KWBA, overschakelen naar een ander type

luchtwegverwijder, blijft het merendeel (68-83%) de ICS

gebruiken (resultaten niet in tabel). De duur van gebruik van

ICS in de nieuwe combinatie is niet onderzocht. 
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Figuur 1

Kaplan-Meier-curve voor ICS-gebruik in het eerste jaar
na start van de behandeling
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Discussie
Dit onderzoek beschrijft de initiële medicamenteuze behande-

ling van astmapatiënten in Nederland gedurende de periode

1997-2002. De resultaten laten zien dat de aard van de

behandeling conform de richtlijnen is. De persistentie van

de behandeling is echter zeer laag en in het bijzonder voor

de behandeling met ICS (met of zonder LWBA) in strijd met de

richtlijnen. Opvallend is dat de persistentie van de ICS/LWBA-

combinatiepreparaten vergelijkbaar is met mono-ICS en die

van de losse componenten samen.

De prescriptie blijkt grotendeels conform de richtlijnen voor

de standaardbehandeling van astma (NHG) te zijn. De grootste

groep nieuwe prescripties betreft KWBA, zoals in de richtlijnen

is aanbevolen voor intermitterend astma. Combinatietherapie,

zoals is aanbevolen in stap 3 en stap 4 van de astmabehandeling,

werd slechts in 2% van de gevallen als eerste prescriptie voor-

geschreven. De huisartsenstandaarden lijken dus in grote lijnen

goed te worden gevolgd, conform de bevindingen van Grol.16

De toevoeging van ICS aan de behandeling met luchtwegver-

wijders alleen, wijst op een verslechtering van het astma of

onvoldoende effect van de behandeling, waarbij patiënten

van stap 1 van het behandelplan overgaan naar stap 2, van

intermitterend naar licht persisterend astma.2 De verandering

in behandeling van patiënten die startten met ICS (stap 2), is

minder eenduidig. Toevoeging van een LWBA wijst op ver-

slechtering van het astma (stap 3 behandeling matig persiste-

rend astma). Daarnaast is het ook mogelijk dat patiënten een

stap terugdoen in de behandeling wanneer de astma goed

onder controle is.

Lage persistentie

De persistentie van de behandeling was in het algemeen laag.

Wat betreft het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders

is intermitterend gebruik ook volgens de richtlijnen correct.

Behandeling met ICS is echter een onderhoudsbehandeling

die gecontinueerd moet worden. Alleen dan leidt deze

behandeling tot een afname van het aantal exacerbaties en

ziekenhuisopnamen.12,13 Een lage therapietrouw voor ICS

(30-60%) is in verschillende onderzoeken aangetoond, onge-

acht de gebruikte definities en methoden.7,8,17,18 Angst voor

bijwerkingen van ICS en het feit dat het effect van de behande-

ling niet direct merkbaar is, spelen een rol bij de lage therapie-

trouw.11,19,20

Patiënten met slechts één recept binnen een halfjaar werden

uitgesloten, om te voorkomen dat mensen met eenmalige

hoestklachten in het onderzoek werden opgenomen. Omdat

gegevens over indicatie van voorschrijven niet aanwezig zijn,

kunnen we nooit geheel uitsluiten dat een klein deel van de

mensen geen astma heeft. Het is echter niet aannemelijk dat

dit in zulke grote aantallen het geval is dat hierdoor de lage

persistentie volledig kan worden verklaard.

Conclusie
Uit deze studie komt naar voren dat de therapietrouw, gemeten

als persistentie, niet verschilt tussen mono-ICS en ICS met

een LWBA. Bij gelijktijdig gebruik van ICS met LWBA kan

de therapietrouw van ICS afnemen door het verdwijnen van

de symptomen als gevolg van de effectiviteit van de LWBA.14

Meer onderzoek is nodig om erachter te komen of dit werkelijk

het geval is. ICS/LWBA-combinatiepreparaten zouden tot een

betere therapietrouw kunnen leiden, ook door een vereen-

voudiging van de behandeling. In ons onderzoek was geen

verschil zichtbaar tussen de ICS/LWBA-combinatiepreparaten

en de behandeling met de losse componenten samen. Het

aantal patiënten dat ICS/LWBA-combinatiepreparaten gebruikt,

was echter beperkt. Een recente studie van Stoloff et al.
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Tabel 1

Initiële medicamenteuze behandeling van astmapatiënten en de eerste verandering in behandeling gedurende het eerste jaar

INITIËLE N (%)* TOEVOEGING GENEESMIDDEL# OMSCHAKELING GENEESMIDDEL#

BEHANDELING N (%)** N (%)**

Luchtwegverwijders 8.492 (58,8)

Mono-KWBA 7.053 (48,8) 1.808 (25,6) ICS 1.365 (19,4) ICS

Mono-LWBA 174 (1,2) 34 (19,5) ICS 37 (21,3) ICS

Overige therapie 1265 (8,5) NB NB NB NB

Ontstekingsremmers 5.952 (41.2)

Mono-ICS 3.350 (23,2) 799 (23,9) KWBA 344 (10,3) KWBA

ICS en KWBA 2.179 (15,2) 41 (1,9) LWBA, 70 (3,2) LWBA
parasympathicolytica

ICS + LWBA, los 139 (1,0) 13 (9,4) KWBA 12 (8,6) KWBA

ICS + LWBA, vast 142 (1,0) 13 (9,2) KWBA 10 (7,0) ICS, ICS en KWBA/LWBA

Overige combitherapie ICS 124 (0,9) NB NB NB NB

Totaal 14.444 (100,0)

*Berekend op het totale aantal patiënten (kolompercentage). **Berekend op het totale aantal patiënten met de betreffende initiële behandeling (rijpercentage).
#Geneesmiddel dat het vaakst wordt toegevoegd of waarnaar wordt omgeschakeld. NB = niet bepaald, omdat de aantallen van de afzonderlijke geneesmiddelen

te klein zijn.



beschreef een grotere ‘refill persistence’ voor het ICS/LWBA-

combinatiepreparaat ten opzichte van de losse componenten,

maar dit is ook de enige op dit moment gepubliceerde studie.15

Een factor die een rol kan spelen en waarmee in dit onderzoek

geen rekening is gehouden, zijn de eventuele verschillen in de

ernst van de ziekte tussen de patiënten. Patiënten die ernstig

ziek zijn, zijn meestal eerder geneigd hun medicamenten te

gebruiken dan patiënten die minder ziek zijn.17

Ondertussen is het gewenst dat behandelaars meer aandacht

besteden aan de persistentie van het gebruik van ICS. Hierbij

is een betere voorlichting aan de patiënt over de achtergronden

en het nut van de behandeling van groot belang. Daarnaast

zou nieuwe medicatie met een verbeterd bijwerkingprofiel

en gebruiksgemak, bijvoorbeeld een eenmaaldaagse dosering,

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de persistentie. Dit

zou kunnen leiden tot een afname van het aantal exacerbaties

en ziekenhuisopnamen.
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