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Bevespi Aerosphere (glycopyrroniumbromide / 
formoterol) 
Een overzicht van Bevespi Aerosphere en waarom het is geregistreerd in de 
EU 

Wat is Bevespi Aerosphere en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Bevespi Aerosphere is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij volwassenen voor het verlichten van de 
symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD). COPD is een langdurige ziekte waarbij de 
luchtwegen en longblaasjes beschadigd of geblokkeerd raken, waardoor het moeilijk wordt om te 
ademen. 

Bevespi Aerosphere wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling (regelmatige behandeling). Het bevat 
de werkzame stof glycopyrroniumbromide en formoterol. 

Hoe wordt Bevespi Aerosphere gebruikt? 

Bevespi Aerosphere is verkrijgbaar in de vorm van een vloeistof in een draagbare inhalator. De 
aanbevolen dosis is tweemaal daags twee inhalaties. 

Een dokter of een andere professionele zorgverlener moet aan de patiënten tonen hoe ze de inhalator 
correct moeten gebruiken. 

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Zie de bijsluiter of neem contact op 
met uw arts of apotheker voor meer informatie over het gebruik van Bevespi Aerosphere. 

Hoe werkt Bevespi Aerosphere? 

De twee werkzame stoffen in Bevespi Aerosphere werken op verschillende manieren om bij COPD de 
luchtwegen te verwijden en de ademhaling te verbeteren. 

Glycopyrroniumbromide is een muscarinereceptorantagonist. Dit betekent dat het de 
muscarinereceptoren in spiercellen in de longen blokkeert. Omdat deze receptoren helpen om de 
samentrekking van spieren te sturen, ontspannen de spieren van de luchtwegen zich wanneer 
glycopyrronium wordt ingeademd, zodat de luchtwegen open blijven. 
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Formoterol is een langwerkende bèta-2-agonist. Het bindt zich aan bèta-2-receptoren die in de spieren 
van de luchtwegen voorkomen. Op deze manier zorgt het ervoor dat de spieren zich ontspannen, zodat 
de luchtwegen open blijven. 

Welke voordelen bleek Bevespi Aerosphere tijdens studies te hebben? 

Uit drie hoofdonderzoeken onder meer dan 5 000 patiënten is gebleken dat Bevespi Aerosphere 
werkzaam is in het verbeteren van hun FEV1 (de maximale hoeveelheid lucht die een persoon in één 
seconde kan uitademen). 

De FEV1 van patiënten die tijdens deze studies gedurende 24 weken met Bevespi Aerosphere waren 
behandeld, nam met ongeveer 135 à 150 ml toe. Patiënten die een placebo (een schijnbehandeling) 
toegediend kregen, vertoonden daarentegen een toename van maximaal 8 ml of een daling van 
maximaal 20 ml. 

Uit de studies is ook gebleken dat Bevespi Aerosphere de FEV1 sterker doet verbeteren dan de 
afzonderlijke bestanddelen van het geneesmiddel. 

De studies hebben tot slot aangetoond dat Bevespi Aerosphere kan leiden tot een lichte verbetering 
van symptomen als ademnood. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Bevespi Aerosphere in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Bevespi Aerosphere (die bij meer dan 1 op de 10 personen 
kunnen optreden) zijn hoofdpijn, misselijkheid, spierspasmen en duizeligheid. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Bevespi Aerosphere. 

Waarom is Bevespi Aerosphere geregistreerd in de EU? 

De bestanddelen van Bevespi Aerosphere worden reeds lang gebruikt om COPD te behandelen. Er is 
aangetoond dat de combinatie werkzaam is in het verbeteren van de longfunctie van patiënten en dat 
beide bestanddelen hiertoe bijdragen. Het geneesmiddel heeft enig effect gehad op symptomen als 
ademnood maar dit blijkt beperkt te zijn. 

De bijwerkingen worden als licht tot matig van aard beschouwd en zijn vergelijkbaar met die van 
andere geneesmiddelen tegen COPD. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Bevespi 
Aerosphere groter zijn dan de risico's en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de 
EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Bevespi Aerosphere te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Bevespi Aerosphere, zijn opgenomen in de 
samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Bevespi Aerosphere continu 
gemonitord. Bijwerkingen waargenomen voor Bevespi Aerosphere worden nauwkeurig geëvalueerd en 
indien nodig wordt actie genomen om patiënten te beschermen. 
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Overige informatie over Bevespi Aerosphere 

Meer informatie over Bevespi Aerosphere is te vinden op de website van het Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Bevespi-Aerosphere. 
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