
Meer info over dit onderzoek of aanmelden? 
U krijgt een kleine vergoeding voor uw deelname. Als u wilt 
meedoen, laat dan weten op welke dagen u beschikbaar bent. 
Mail naar de onderzoeker Laura Schackmann via
l.schackmann@nivel.nl

Verminderen van CO2-uitstoot 
van inhalatiemedicatie: denkt u 
met ons mee?
Gezocht: patiënten en zorgprofessionals 
bekend met astma en COPD  

Voor de deelnemende patiënt:
• U gebruikt inhalatiemedicatie voor astma/COPD en ben 18 jaar of ouder.
• U wilt deelnemen aan één groepsgesprek. Hierin vragen we hoe belangrijk u de CO2-uitstoot van de 

medicatie vindt, of u bereid bent te wisselen van medicatie en wat uw ideeën zijn over 
verbeteringen omtrent het gebruik van inhalatiemedicatie. 

• Het gesprek vindt plaats op een van onderstaande data op het Nivel in Utrecht:
11 mei (15:00u-17:00u), 
12 mei (18:00u-20:00u), 
17 mei (15:00u-17:00u), 
25 mei (15:00u-17:00u)

Voor de deelnemende zorgprofessional:
• U bent huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, apotheker of apothekersassistent.
• U wilt deelnemen aan één groepsgesprek. Hierin vragen we naar uw bereidheid om de milieu-

impact mee te nemen in de behandelkeuzes en uw houding ten aanzien van schonere 
alternatieven. Ook gaan we na welke kennis er al is omtrent het onderwerp. 

• Het gesprek vindt plaats op een van onderstaande data op het Nivel in Utrecht:
11 mei (18:00u-20:00u), 
12 mei (15:00u-17:00u), 
24 mei (15:00u-17:00u),
25 mei (18:00u-20:00u)

Maakt u als patiënt gebruik van inhalatiemedicatie voor astma en/of COPD? Bent u een 
zorgprofessional die deze medicatie voorschrijft, aflevert, en/of ondersteunt u patiënten met 
astma/COPD? Het Nivel nodigt u uit om mee te praten over de mogelijkheden voor verduurzaming 
rondom het gebruik van inhalatoren.

Doel van het onderzoek
CO2 -uitstoot van geneesmiddelen is een van de grootste vervuilers in de zorg. Een groot deel van deze 
vervuiling komt door dosisaerosolen, inhalatoren die een sterk broeikasgas bevatten. Er bestaan 
andere inhalatoren die minder belastend zijn voor het milieu. Kunnen en willen patiënten en 
zorgverleners inhalatoren gebruiken die minder milieuvervuilend zijn? Wat zijn hun afwegingen?
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