
 Beste lezer, 
 
Veel patiënten met astma en COPD gebruiken hun inhaler 
niet goed, waardoor de medicatie niet goed zijn werk kan 
doen. De onderzoekers van de IRW-studie zoeken uit hoe dit 
komt. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot 
een nieuwe inhaler instructiemethode, die op het IRW-
congres in maart 2018 gepresenteerd zal worden. Het on-
derzoek wordt niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje 
en Griekenland uitgevoerd. 
 
Belang IRW-project 
Recente publicaties in internationale tijdschriften                 
benadrukken het belang het IRW-project. Uit een onderzoek 
uitgevoerd in Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is 
gebleken dat een slechte inhalatietechniek in totaal 105 
miljoen euro aan kosten met zich meebrengt: dit is                
2.2-2.7% van de directe astma en COPD kosten. Deze hoge 
kosten benadrukken de noodzaak tot effectieve interventies. 
 
Ontwikkelingen IRW-studie 
Patiëntinterviews 
Alle interviews in Nederland zijn afgerond. Meer dan 50  
patiënten met astma en COPD zijn geïnterviewd over hun 
ervaringen met inhalerinstructies, waar we veel van geleerd 
hebben. In Spanje en Griekenland zijn de interviews inmid-
dels ook bijna afgerond. 
 
Literatuur review 
Veel wetenschappelijke literatuur en instructieboeken zijn 
doorgespit om de beste manier te vinden om mensen in-
structies te geven. De uitkomsten zullen beschreven worden 
in een review. Het doel van de review is om een samen-
vatting te geven van de meest handige theorieën, raamwer-
ken en modellen voor de ontwikkeling van een optimale 
methode voor het aanleren van inhalertechnieken.  

 
   

IRW presentaties op congressen 
2017 
 

Januari 2017: CAHAG-congres Utrecht 

April 2017: Longdagen Ermelo 

Mei 2017: IPCRG Ljubljana Slovenië 

September 2017:  ERS Milan 
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Nieuwsbrief 
    IRW-studie 

 

Een update van het IRW-team! 

Ga voor meer informatie naar onze website: www.irwstudy.com  
Of stuur een mailtje naar: e.i.metting@umcg.nl 

IRW-congress   
15-16 maart 2018 Groningen 

 

Mening van de specialisten 
Artsen, verpleegkundigen, farmaceuten en ander specialisten 
betrokken bij het aanleren van inhalertechnieken bij patiënten  
zijn gevraagd over hun ervaringen in de praktijk. De resultaten 
tonen een tekort aan uniformiteit en (organisatorische) moei-
lijkheden in het aanleren van goede inhalatietechnieken. Ver-
der onderzoek is nodig naar de beste inhoud van inhaler-
instructies. Tijd, geschikte training van zorgverleners en een 
meer eensgezinde samenwerking tussen zorgverleners zijn 
cruciale onderdelen in het optimaliseren van de inhalertech-
niek en het opeenvolgend behandelen van astma en COPD.  
Volgens de professionals zorgt het preferentiebeleid geregeld 
voor problemen, omdat patiënten niet de meest geschikte 
inhaler mee naar huis krijgen.  
Ook in Spanje en Griekenland worden zorgverleners gevraagd 
naar hun ervaring en mening in een focusgroep. Deze uitkom-
sten zijn echter nog niet geanalyseerd.  
 
IRW-congres 
De uitkomsten van de IRW-studies zullen gepresenteerd wor-
den op het eerste IRW-congres. Het congres vindt plaats op 15 
en 16 maart 2018. Deelnemers aan het congres kunnen mee-
doen aan workshops en discussiesessies. Daarnaast zullen de 
nieuwst inzichten met betrekking tot inhalatietechnieken ge-
presenteerd worden.  

Inhaleren 
moet je leren 

 
Maar hoe?   


