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Overzicht van de aanbevelingen 

1. Inhalatiecorticosteroïden 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg ICS bij patiënten met COVID-19 die contact opnemen met de huisarts vanwege klachten die <14 dagen 

bestaan en: 

• ≥ 65 jaar zijn of 

• 50-64 jaar met comorbiditeit met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 

 

met 1 van deze kenmerken: 

• niet (volledig) gevaccineerde patiënten 

• gevaccineerde patiënten die verondersteld ‘non-responder’ zijn 

• overige gevaccineerde patiënten die ondanks vaccinatie matig-ernstige klachten ontwikkelen. 

 

Neem de ernst van de klachten mee in de afweging ICS voor te schrijven en weeg factoren mee die van invloed zijn op de 

kans op een ernstig beloop bij de betreffende patiënt. Bespreek de voor- en nadelen met de patiënt: ICS verkorten 

waarschijnlijk de duur van de COVID-19-klachten met gemiddeld 3 dagen; mogelijk verlaagt het de kans op 

ziekenhuisopname of overlijden (2% lagere kans). De bekende bijwerkingen van (kortdurend) ICS-gebruik zijn mild. 

Toelichting op non-responder: denk hieraan bij patiënten met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem, bijvoorbeeld 

na een orgaantransplantatie (zie de patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een derde vaccinatie op de website 

van het RIVM). 

2. Ivermectine 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen het off-label voorschrijven van ivermectine niet aan als behandeling voor patiënten met (een vermoeden van) 

COVID-19 in de huisartsenpraktijk. 
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1. Inhalatiecorticosteroïden 

Praktisch Advies 

Bij keuze voor ICS: 

• Geef een ICS in hoge dosering tot het verdwijnen van de klachten gedurende minimaal 7 en maximaal 14 dagen. Geef bij 

voorkeur: 

◦ Budesonide inhalatie 2 dd 800 microgram. Budesonide is in twee vormen beschikbaar: als inhalatiepoeder (400 microgram 

per dosis) en als dosisaerosol (200 microgram per dosis). Kies een toedieningsvorm die geschikt is voor de individuele 

patiënt. Bespreek de voor- en nadelen van beide toedieningsvormen en maak samen een keuze. 

◦ Voor alternatieven en voor de toedieningsvorm zie Keuze toedieningsvorm inhalatiemedicatie. Adviseer hierbij de 

doseringen uit de laatste kolom ‘Hogere dosering’ (Tabel 5 Astma bij volwassenen | NHG-Richtlijnen) 

◦ Instructie van de inhalatietechniek: geef instructie voor het gebruik. Adviseer de patiënt www.inhalatorgebruik.nl te 

raadplegen voor herhaling van de instructie en filmpjes. Adviseer na gebruik de mond te spoelen. 

• Bij patiënten die al ICS gebruiken: 

◦ Bij gebruik van budesonide in een lagere dosering: overweeg deze tijdelijk op te hogen naar 2 dd 800 microgram. 

◦ Bij gebruik van een ander ICS: overweeg om de dosering tijdelijk te verhogen (gedurende maximaal 14 dagen) naar de 

‘hogere dosering’ conform Tabel 5 Astma bij volwassenen | NHG-Richtlijnen. 

• Het gebruik van ICS bij COVID-19 is offlabel. Als de huisarts offlabel voorschrijft conform een NHG-advies, is de huisarts niet 

verplicht om de patiënt over het offlabel karakter te informeren en hoeft geen statusvermelding in het dossier plaats te vinden. 

Wel is de huisarts verplicht om extra alert te zijn op vermoede bijwerkingen en deze te melden bij het bijwerkingencentrum 

Lareb. Voor meer informatie zie het NHG-Standpunt Offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk. 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg ICS bij patiënten met COVID-19 die contact opnemen met de huisarts vanwege klachten die <14 dagen bestaan en: 

• ≥ 65 jaar zijn of 

• 50-64 jaar met comorbiditeit met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 

 

met 1 van deze kenmerken: 

• niet (volledig) gevaccineerde patiënten 

• gevaccineerde patiënten die verondersteld ‘non-responder’ zijn 

• overige gevaccineerde patiënten die ondanks vaccinatie matig-ernstige klachten ontwikkelen. 

 

Neem de ernst van de klachten mee in de afweging ICS voor te schrijven en weeg factoren mee die van invloed zijn op de kans op 

een ernstig beloop bij de betreffende patiënt. Bespreek de voor- en nadelen met de patiënt: ICS verkorten waarschijnlijk de duur 

van de COVID-19-klachten met gemiddeld 3 dagen; mogelijk verlaagt het de kans op ziekenhuisopname of overlijden (2% lagere 

kans). De bekende bijwerkingen van (kortdurend) ICS-gebruik zijn mild. 

Toelichting op non-responder: denk hieraan bij patiënten met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem, bijvoorbeeld na een 

orgaantransplantatie (zie de patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een derde vaccinatie op de website van het RIVM). 

Patiënten ≥65 jaar of 50-64 jaar met co-morbiditeit met mild tot matige klachten van COVID-19 

• Budesonide verlaagt mogelijk de kans op ziekenhuisopname of overlijden (2% lagere kans) 

• Budesonide verkort waarschijnlijk de duur van COVID-19-klachten met gemiddeld 3 dagen 

 

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 
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Mogelijke bijwerkingen die vaak (1-10%) voorkomen bij het gebruik zijn: orofaryngeale candidiasis, milde irritatie van de 

keelholte, slikproblemen, heesheid, hoest en droge mond. Soms (0,1-1%) komen tremor, slaapstoornissen, psychomotorische 

hyperactiviteit, depressie, angst, agressie, cataract, wazig zien, spierspasmen en spierkrampen voor. Zelden (0,01-0,1%) komen 

allergische reacties, bronchospasmen en glaucoom (na maanden of jaren gebruik) voor. [kennisbank geraadpleegd 30-04-21, 

Lareb geraadpleegd 30-04-21, SmPC test Budesonide]. 

 

Keuze ICS 

In de huidige onderzoeken is alleen gekozen voor budesonide. Er is daarom vooralsnog geen direct bewijs ten aanzien van de 

werkzaamheid van andere ICS bij COVID-19. In de NHG-Standaard Astma wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaald 

ICS, omdat er vanuit farmacologisch oogpunt geen verschillen te verwachten zijn de verschillende ICS voor wat betreft 

effectiviteit, veiligheid, bijwerkingen, gebruiksgemak (doseerfrequentie) en toepasbaarheid. Wel kunnen de middelen verschillen 

in onder andere gebruiksgemak en kosten. Voor gebruik bij COVID-19 verwachten we vanuit farmacologisch oogpunt ook geen 

verschil in werking. 

De kwaliteit van bewijs is laag wegens een ernstig risico op bias en door onnauwkeurigheid (de betrouwbaarheidsintervallen 

voor de primaire uitkomsten overschrijden de klinische relevantie). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

De werkgroep verwacht, mede op basis van het perspectief van enkele patiënten, dat het merendeel van de patiënten de 

mogelijke voordelen (ca. 2% lagere kans op ziekenhuisopname of overlijden en verkorting van de klachtenduur) vindt opwegen 

tegen de kans op mogelijke bijwerkingen. 

Geen substantiële variatie verwacht Waarden en voorkeuren 

De kosten voor ICS in hogere doseringen gedurende 14 dagen zijn rond de 15-40 euro (medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 

18-05-21) 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Factoren niet overwogen Gelijkheid 

De werkgroep verwacht dat voor de meeste patiënten de behandeling acceptabel zal zijn, gezien de korte duur en potentiële 

voordelen.  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Een inhalatiecorticosteroïd is een veel gebruikt geneesmiddel bij astma en COPD, waarmee de huisarts veel ervaring heeft. Wel 

is een juiste inhalatietechniek essentieel voor de behandeling. Er dient aandacht te zijn voor eventuele patiëntgebonden 

factoren die adequaat gebruik in de weg kunnen staan, zoals kortademigheid die goed inademen belemmerd, of onvermogen om 

de instructies te begrijpen. Deze potentiële haalbaarheidsproblemen kunnen (deels) worden ondervangen door het gebruik van 

een voorzetkamer en hulp bij de toediening. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

• Op basis van het huidige bewijs verkort ICS waarschijnlijk de duur van de COVID-19-klachten met ongeveer 3 dagen. 

Daarnaast verlaagt ICS mogelijk de kans op ziekenhuisopname en/of sterfte. De bekende bijwerkingen van (kortdurend) ICS-

gebruik zijn mild. Ook het aantal gerapporteerde bijwerkingen van een hoge dosering in de studies is laag. 

• De werkgroep is van mening dat op basis van de momenteel beschikbare gegevens een zwakke aanbeveling voor het gebruik 

van een hoge dosering ICS door een specifieke groep COVID-19-patiënten in de eerste lijn gegeven kan worden. 

• Dit advies sluit aan bij het recent door de NHS uitgebrachte interim position statement naar aanleiding van de ook hier 

gepresenteerde data. [https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/interim-position-statement-inhaled-budesonide-

for-adults-50-years-and-over-with-covid-19/] 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met milde en matige COVID-19-klachten in de huisartsenpraktijk 

Interventie:  Budesonide 

Vergelijking 

(comparison):  Gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Gebruikelijke 

zorg 

Intervention 
Budesonide 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Absolute verschil in ziekenhuisopname/overlijden is gecorrigeerd voor leeftijd en comorbiditeit. 

2. Hoofdstudie[1]. Yu, 2021 (PRINCIPLE trial). Baseline/vergelijking (controle): Hoofdstudie. 

3. Risico op bias: ernstig. Onzekerheid over vergelijkbaarheid van gerandomiseerde groepen i.v.m. subgroep analyse van PCR+ 

bevestigde COVID-19 patiënten. Bovendien zijn er deelnemers meegenomen die gerandomiseerd zijn naar gebruikelijke zorg 

voordat de budesonide groep geopend werd. Voor ontbreken van blindering van deelnemers en behandelaars (open-label RCT) 

is niet afgewaardeerd, omdat gegevens over ziekenhuisopname en overlijden uit huisarts- en ziekenhuisdossiers werden 

gebruikt.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Betrouwbaarheidsinterval overschrijdt grens 

klinische relevantie (2% minder ziekenhuisopnames).. Publicatie bias: geen. 

4. Hoofdstudie[1]. Yu, 2021 (PRINCIPLE trial). Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor 

de interventie. 

5. Risico op bias: ernstig. Onzekerheid over vergelijkbaarheid van gerandomiseerde groepen. Geen blindering van deelnemers 

en behandelaars (open-label RCT). . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

Ziekenhuisopna

me/ overlijden 1 

(28 dagen) 

 

Odds ratio 0.75 
(CI 95% 0.55 — 1.03) 

Gebaseerd op data van 
1,856 patiënten in 1 

onderzoeken. 2 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 28 dagen. 

88 
per 1000 

Verschil: 

68 
per 1000 

20 minder per 
1000 

( CI 95% 45 
minder — 2 meer ) 

Laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
3 

Budesonide verlaagt 
mogelijk de kans op 

ziekenhuisopname of 
overlijden. 

Tijd tot aan 
verdwijnen van 

klachten 
(28 dagen) 

 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

1,856 patiënten in 1 

onderzoeken. 4 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 28 dagen. 

15 
dagen (Mediaan) 

Verschil: 

12 
dagen (Mediaan) 

MD 2.9 lager 

( CI 95% 5.1 lager 
— 1.2 lager ) 

Redelijk 
door ernstige 

risico op bias 5 

Budesonide verkort 
waarschijnlijk de duur van 

COVID-19 klachten. 
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2. Ivermectine 

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen het off-label voorschrijven van ivermectine niet aan als behandeling voor patiënten met (een vermoeden van) 

COVID-19 in de huisartsenpraktijk. 

We zijn onzeker over de effectiviteit van ivermectine op de duur van de COVID-19-klachten (zeer lage kwaliteit van bewijs). 

Ivermectine verlaagt mogelijk de kans op ziekenhuisopname (circa 3% lagere kans, lage kwaliteit van bewijs). Er is mogelijk niet 

of nauwelijks verschil in overlijden. Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in bijwerkingen. 

 

Bijwerkingen van ivermectine bij geregistreerde indicaties 

Bijwerkingen zijn afhankelijk van de behandelde indicatie/parasiet.  Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de 

patiënten) zijn huiduitslag, maag-darm klachten (zoals diarree, misselijkheid, braken), hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid en 

stijging van transaminasewaarden. Zelden (bij 0,1-0,01% van de patiënten) voorbijgaande hypereosinofilie, 

leverfunctiestoornissen, hematurie, en zeer zelden (bij ≤ 0,01% van de patiënten) TEN en SJS [Kennisbank geraadpleegd 

21-1-2021 en SmPC Ivergalen 3 mg].  

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

Laag, door ernstige risico op bias en door ernstige onnauwkeurigheid. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Wij zijn onzeker over hoe patiënten de voor- en nadelen van behandeling met ivermectine afwegen. Wij verwachten dat de 

afweging per patiënt kan verschillen door onder andere variatie in ernst van de ervaren klachten, comorbiditeit, mening over de 

bijwerkingen en persoonlijke voorkeuren op basis van de maatschappelijke beeldvorming. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten voor behandeling met ivermectine hangen samen met de dosering en behandelduur. Om een indruk te 

krijgen: ivermectine tablet 3 mg kost circa € 4,60, per dag komt dat neer op € 18,40 tot € 36,80 

(www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 16-1-2021). 

Belangrijke negatieve issues met betrekking tot de aanbevolen interventie Resources 

Ivermectine is voor de meeste patiënten waarschijnlijk een aanvaardbare behandeling, omdat het in de vorm van een tablet 

wordt ingenomen. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Wij verwachten dat toepassing van ivermectine in de huisartsenpraktijk haalbaar is, aangezien ivermectine verkrijgbaar is bij de 

apotheek en de huisarts ervaring met dit middel heeft voor de behandeling van scabiës. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Vanwege de onzekerheid over het effect van ivermectine op de duur van de klachten (zeer lage kwaliteit aan bewijs) en de lage 

kwaliteit bewijs voor het effect van ivermectine op ziekenhuisopname geven we een sterke aanbeveling tegen ivermectine. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  COVID-19-bevestigde of -verdachte volwassenen in de eerste lijn 

Interventie:  Ivermectine 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Ivermectine 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Ziekenhuisopna

me 
(21-28 dagen) 

 

Relatief risico 0.58 
(CI 95% 0.33 — 1.02) 

Gebaseerd op data van 
899 patiënten in 2 

onderzoeken. 1 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

69 
per 1000 

Verschil: 

40 
per 1000 

29 minder per 
1000 

( CI 95% 58 
minder — 1 meer ) 

Laag 
door ernstige 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

risico op bias 2 

Ivermectine verlaagt 
mogelijk de kans op 
ziekenhuisopname. 

Overlijden 
(21-28 dagen) 

 

Relatief risico 1 
(CI 95% 0.27 — 3.66) 

Gebaseerd op data van 
923 patiënten in 3 

onderzoeken. 3 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

9 
per 1000 

Verschil: 

9 
per 1000 

0 minder per 1000 

( CI 95% 13 
minder — 13 meer 

) 

Laag 
door ernstige 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

risico op bias 4 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in de 

kans op overlijden. 

Klachtenvrij na 

COVID-19 
(21 dagen) 

 

Odds ratio 1.23 
(CI 95% 0.75 — 2.01) 

Gebaseerd op data van 
398 patiënten in 1 

onderzoeken. 5 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

788 
per 1000 

Verschil: 

820 
per 1000 

32 meer per 1000 

( CI 95% 46 
minder — 110 

meer ) 

Zeer laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
6 

We zijn onzeker over het 
effect van ivermectine op 

de duur van de 
COVID-19 klachten. 

Bijwerkingen 

 

Relatief risico 0.94 
(CI 95% 0.84 — 1.06) 

Gebaseerd op data van 
923 patiënten in 3 

onderzoeken. 7 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

450 
per 1000 

Verschil: 

425 
per 1000 

25 minder per 
1000 

( CI 95% 75 
minder — 25 meer 

) 

Laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

inconsistentie 8 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in de 

kans op bijwerkingen. 

Tijd tot aan 
verdwijnen van 

klachten (21 

dagen) 

Gemeten met: dagen 
Hoger beter 

Gebaseerd op data van: 
398 patiënten in 1 

onderzoeken. 9 

12 
(Mediaan) 

Verschil: 

10 
(Mediaan) 

MD 2 lager 

Zeer laag 
door zeer ernstige 
onnauwkeurigheid, 

door ernstige 

risico op bias 10 

We zijn onzeker over het 
effect van ivermectine op 

de duur van de 
COVID-19 klachten. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Ivermectine 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Hoofdstudie[3], [5]. obv Lopez-Medina 2021 en Vallejos 2021. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de 

referentie gebruikt voor de interventie. 

2. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege 1 vd 2 onderzoeken.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Publicatie bias: geen. 

3. Hoofdstudie[4], [5], [3]. obv Chaccour 2021, Lopez-Medina 2021 en Vallejos 2021. Baseline/vergelijking (controle): 

Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

4. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege 1 van de 3 onderzoeken.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, weinig events. Publicatie bias: geen. 

5. Hoofdstudie[3]. obv Lopez-Medina 2021. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de 

interventie. 

6. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege onderzoek.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts data van een studie., Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

7. Hoofdstudie[4], [5], [3]. obv Chaccour 2021, Lopez-Medina 2021 en Vallejos 2021. Baseline/vergelijking (controle): 

Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

8. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege 1 van de 3 onderzoeken.. Inconsistentie: ernstig. Onverklaarde 

variabiliteit van de gegevens. 

9. Hoofdstudie[3]. obv Lopez-Medina 2021. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de 

interventie. 

10. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege onderzoek.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts data van een studie, Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

11. Hoofdstudie[3]. obv Lopez-Medina 2021. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de 

interventie. 

12. Risico op bias: ernstig. Aanpassing placebo halverwege onderzoek.. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts data van een studie, Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 
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