Kindergeneeskunde

Astmapoli kind en jeugd

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Uw huisarts heeft uw kind doorverwezen naar de astmapoli kind en jeugd.
Ruim één op de tien kinderen heeft in meer of mindere mate
luchtwegklachten. Een deel van deze kinderen heeft astma. Het stellen van de
diagnose astma is niet altijd even gemakkelijk. Bij astma zijn de luchtwegen
chronisch ontstoken. Bij astma gaat het altijd om een combinatie van
factoren: klachten, eventuele erfelijkheid en de aanwezigheid van prikkels die
klachten kunnen uitlokken.
Als uw kind luchtwegklachten heeft, is het van belang dat er duidelijkheid is
over de diagnose en de behandelmogelijkheden.
Daarom hebben de kinderartsen de ‘astma poli kind en jeugd’ opgezet.
Het doel van de astmapoli is om lichamelijk onderzoek, het stellen van
de mogelijke diagnose astma en de inhalatie-instructie op één dag te
organiseren. Om dit doel te bereiken werken verschillende mensen samen in
het astmateam voor kind en jeugd.

Het astmateam kind en jeugd

Het team bestaat uit de kinderarts, astmaverpleegkundige en de
spreekuur-assistente, eventueel ondersteund door de fysiotherapeute en/of
de kinder- en jeugdpsychologe.

Voorbereiding

We hebben u een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst is bedoeld om zicht
te krijgen op de klachten van uw kind. Wilt u deze lijst invullen en meenemen
naar uw afspraak. Ook vragen wij u de medicijnen en de eventuele
voorzetkamer van uw kind mee te nemen. Het is belangrijk dat uw kind op de
afgesproken dag ’s morgens géén luchtwegmedicijnen gebruikt.
Houdt u er rekening mee dat u samen met uw kind ongeveer twee uur bij ons
in het ziekenhuis zult zijn?

Wat gebeurt er op de poli

Uw kind gaat eerst voor een gesprek en lichamelijk onderzoek naar de
kinderarts. Deze zal een voorlopige diagnose en behandelplan met u
bespreken.
Vervolgens zal uw kind, als dat mogelijk is, een longfunctieonderzoek doen
bij de astmaverpleegkundige. Meestal is dit mogelijk bij kinderen vanaf
de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Ook geeft zij onder andere uitleg over de
behandeling, de werking van de mediciijnen en het gebruik daarvan.

Als het nodig is, zal er een bloedonderzoek gedaan worden. De uitslag van
het bloedonderzoek is pas later bekend. De kinderarts zal op grond van de
uitslagen een behandelplan voorstellen. U en uw huisarts krijgen daarvan
bericht.

Vervolgafspraken

Na ongeveer 6 weken heeft u met uw kind een vervolgafspraak bij de
astmaverpleegkundige. Zij evalueert met u de inhalatie-techniek, de
behandeling en begeleidt u verder. De kinderarts wordt altijd op de hoogte
gebracht van haar bevindingen. Als het nodig is, maakt zij voor u een
vervroegde afspraak bij de kinderarts.
Na ongeveer 12 weken heeft uw kind een vervolgafspraak bij de kinderarts.
De kinderarts zal de behandeling evalueren en daarna uw huisarts inlichten
over het vervolg van de behandeling.

Afspraak maken

Een afspraak voor de astmapoli kunt u maken na een verwijzing door de
huisarts.
U kunt een afspraak maken via de polikliniek Kindergeneeskunde.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 85.
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