Kindergeneeskunde

Kinderlongverpleegkundige
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De kinderarts heeft geconstateerd dat uw kind behandeld moet worden voor
luchtwegklachten of astma en heeft u daarom geadviseerd een afspraak te
maken met de kinderlongverpleegkundige.

Waarom een kinderlongverpleegkundige?

Als bij uw kind de diagnose astma wordt gesteld of als uw kind met
astmamedicijnen moet starten, kan dat vragen oproepen. Wat moet ik thuis
doen? Welke medicijnen moet mijn kind gaan gebruiken en waarom? Zijn ze
niet schadelijk? Hoe moet mijn kind de medicijnen gaan gebruiken?
Naast de informatie die u van de kinderarts krijgt, kan de
kinderlongverpleegkundige u daarover aanvullende informatie geven.
Bij een bezoek aan de kinderlongverpleegkundige krijgt u onder andere uitleg
over:
• Wat astma is.
• De werking van de medicijnen.
• Uitlokkende factoren.
• Allergie.
• Het herkennen van klachten.
• Wat te doen bij toename van klachten.
• Saneringsadviezen (het gezond maken van de leefomgeving).
• Longfunctieonderzoek.
Het longfunctieonderzoek wordt door de kinderlongverpleegkundige
gedaan bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Verder geeft de
kinderlongverpleegkundige inhalatie-instructies en wordt de
inhalatietechniek bij elke afspraak gecontroleerd. De kinderarts wordt altijd
op de hoogte gebracht van de bevindingen.

Voorbereiding

Wilt u de vragenlijst die u hebt gekregen, invullen en meenemen? Ook vragen
wij u om de luchtwegmedicijnen, inhalator en eventuele voorzetkamer
mee te nemen. Nadat u zich gemeld hebt bij de aanmeldzuil in de centrale
hal en de zuil bij de polikliniek Kindergeneeskunde, neemt u plaats in de
wachtkamer. U wordt opgehaald door de kinderlongverpleegkundige.

Vervolgafspraken

Afhankelijk van de behoefte worden er na het 1e bezoek een paar
vervolgbezoeken op korte termijn gepland. Daarna houdt u de
mogelijkheid om voor instructie, voorlichting en begeleiding bij de
kinderlongverpleegkundige te komen. Vaak zijn 2 afspraken per jaar
voldoende.

Vragen en afpraak maken

Als u vragen hebt, kunt u de kinderlongverpleegkundige telefonisch bereiken
via de polikliniek Kindergeneeskunde. De polikliniek is bereikbaar tussen 8:30
en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 85.
Een afspraak met de kinderlongverpleegkundige maakt u telefonisch
(via bovenstaand telefooonnumer) of aan de balie van de polikliniek
Kindergeneeskunde.
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