1. De kinderastmakliniek

De kinderastmakliniek voor kinderen van 4 tot 16 jaar ie astma hebben,
heeft als doel om kinderen en ouders goed te informeren over het
ziektebeeld , de maatregelen om problemen te voorkomen en de mogelijke
behandelingen.
Bij een vermoeden van astma door de huisarts, de kinderarts, de neuskeel-oorarts of de spoedarts wordt de patiënt doorverwezen naar de
kinderlongarts.
Op de raadpleging wordt uw kind onderzocht en worden aanvullende
allergietesten en een longfunctietest uitgevoerd .De diagnose wordt
besproken en er wordt een behandelingsplan op maat van uw kind
opgesteld. Hier geven we u daar graag meer informatie over.
De artsen en het team van de kinderastmakliniek

Aanpak van astma
De arts bespreekt met u de klachten, legt uit hoe die ontstaan en waar u als
ouders op kunt letten, waardoor u in de toekomst zelf beslissingen kunt
nemen om symptomen op te vangen.
De astmaverpleegkundige overloopt bij iedere patiënt in detail de leefstijl
en omgeving om alle prikkels zoveel mogelijk te verwijderen. In overleg
met de arts zoekt ze naar de beste inhalator en stuurt de inhalatietechniek
telkens opnieuw zonodig bij.
Bij een nieuwe diagnose zien we de patiënt graag na 1 maand terug om
het behandelingsplan aan te passen. Nadien volgen controles (om de 3
maanden), afwisselend bij de verwijzende arts en de kinderlongarts.
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Beste ouders

Als de astma goed onder controle is, is een jaarlijks bezoek in de
kinderastmakliniek voldoende, maar de meeste patiënten hebben een
seizoensgebonden astma, waardoor een bezoek 2 keer jaar aangewezen is
om de onderhoudstherapie te verhogen of af te bouwen.
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Bij een bezoek aan de astmakliniek kan er dieper worden ingegaan op
volgende vragen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is astma, wat gebeurt in het lichaam ?
Hoe kunt u luchtwegklachten voorkomen ?
Welke medicatie bestaat er voor astma ?
Hoe werken ‘puffers’ en welke vorm is het meest geschikt ?
Wat te doen bij een acute astma-aanval ?
Mag je de medicatie stoppen als alles goed gaat ?
Wat doe je bij inspanningsastma ?
Welke sport is geschikt ?
Moeten er aanpassingen gebeuren in huis ?
Hoe is de situatie op school en in de sportclub ?
Wat in de jeugdbeweging en op kamp ?

Locatie
De kinderastmakliniek vindt u op campus Brugsesteenweg en is open
elke woensdag van 10 tot 18.30 uur
elke vrijdagnamiddag van 13 tot 17 uur.
Kostprijs
Voor bijkomende informatie over de kostprijs van de onderzoeken,
contacteer de dienst facturatie: factuur@azdelta.be

