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Medicijnen bij COPD 
Patiënten Informatie Map COPD 
 

 

U krijgt deze folder omdat uw longarts u medicijnen voor COPD wil voorschrijven of 

dat in overleg met u al heeft gedaan.  

Er zijn helaas geen geneesmiddelen die COPD kunnen genezen. Wel zijn er medicijnen 

die helpen om klachten als benauwdheid en hoesten te verminderen. De meeste mensen 

met COPD gebruiken een combinatie van luchtwegverwijders en soms ontstekings-

remmers. Dit zijn bijna altijd medicijnen die u inademt via een inhalator (puffer). 

 

Het gebruiken van medicijnen is erg belangrijk voor een goede behandeling van COPD. 

Ze kunnen helpen om het ziekteverloop te vertragen. Er zijn verschillende soorten 

medicijnen die uw klachten kunnen verminderen. Hoe ze werken en welke soorten 

inhalatoren er zijn, kunt u lezen in deze folder. Lees ook altijd de bijsluiter van de 

medicijnen die u gebruikt. 

 

Luchtwegverwijders 
Heeft u door de COPD vaak last van benauwdheid? Dan is een inhalator met een 

luchtwegverwijdend medicijn vaak noodzakelijk. Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat 

de spiertjes rondom uw luchtwegen zich wat ontspannen. Daardoor worden uw 

luchtwegen wijder en kunt u makkelijker ademen.  

De longarts bekijkt samen met u hoe vaak u de inhalator moet gebruiken. Kortwerkende 

luchtwegverwijders werken gemiddeld binnen vijf minuten en houden maximaal zes uur 

hun werking. Een inhalator met langwerkende luchtwegverwijders geeft zo’n 12 tot 24 

uur verlichting. 

 

Ontstekingsremmers 
Bij COPD zijn er vaak ontstekingen (géén infectie) in uw longen. Daarom schrijft uw 

longarts vaak een inhalator met ontstekingsremmer voor. Het duurt een aantal weken 

voordat ontstekingsremmers werken. Het is belangrijk om deze medicijnen bij COPD te 

gebruiken zoals uw longarts dit voorschrijft. Ontstekingsremmers zijn namelijk 

onderhoudsmedicijnen. Dit betekent dat u ze langere tijd heel strikt moet gebruiken.  

Uw therapietrouw is dus erg belangrijk voor een goede werking van de medicijnen. 

 

Overige medicijnen bij COPD 
Heeft u naast de COPD veel last van allergische reacties? Dan kan uw arts medicatie 

voorschrijven die dat onderdrukt. Dat kan een inhalator zijn, maar ook een tabletje of 

neusspray. Ook kan het zijn dat u de ontstekingsremmers en luchtwegverwijders naast 

elkaar moet gebruiken of in de vorm van een combinatiemedicijn.  

Soms is een antibioticumkuur nodig om infecties in de longen te bestrijden. 

Als COPD patiënt krijgt u elk jaar een oproep voor de griepprik via uw huisarts. 
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Inhaleren en inhalatietechnieken 
Alleen als u goed inhaleert, komt er voldoende van het medicijn in uw longen. Daarom is 

het belangrijk dat u goed leert omgaan met uw inhalator. Er zijn verschillende soorten 

inhalators en inhalatietechnieken. 

De longverpleegkundige geeft u de instructie en laat u oefenen. Ook de apotheker kan u 

hierbij helpen. Per inhalator is een andere inhalatietechniek nodig. 

 

Verstuivers 

Verstuivers heten ook wel sprays of aerosols. Om het medicijn te inhaleren moet u 

bovenop de verstuiver drukken en gelijk inademen. Dit is niet voor iedereen even 

makkelijk, omdat de timing van die twee handelingen precies goed moet zijn. Vaak kan 

een voorzetkamer het inhaleren met de verstuiver makkelijker maken. Kinderen 

gebruiken vaak een voorzetkamer, maar ook bij volwassenen is dit aan te raden. 

 

Poederinhalators 

Een poederinhalator is een klein apparaat waaruit u een poeder inademt. De hoeveelheid 

medicijn dat u binnen krijgt is afhankelijk van hoe goed u inhaleert. Overleg met uw 

longarts of longverpleegkundige als u het idee heeft dat er te weinig poeder in uw longen 

terechtkomt. 

 

Ademgestuurde inhalator 

De ademgestuurde inhalator is een verstuiver die de medicijnen precies op het juiste 

moment vrijgeeft: namelijk bij het begin van een ademteug. Bij deze inhalator is geen 

voorzetkamer nodig. 

 

Vernevelaar 

Een vernevelaar is een apparaat dat een vloeibaar COPD-medicijn omzet in een nevel, 

die u vervolgens kunt inhaleren. Deze vernevelaars zijn vaak alleen nodig als u naast 

COPD ook ernstige astma heeft of niet op een andere manier kunt inhaleren. 

 

Tips 
De medicijnen bij COPD kunnen pas optimaal werken als u niet (meer) rookt en 

voldoende beweegt. Daardoor komen de longen in een betere conditie en heeft de 

medicatie meer invloed. Uw longarts en longverpleegkundige kunnen u adviezen geven 

over stoppen met roken en sporten of longrevalidatie. 

 


