ASTMA, ALLERGIE EN ECZEEM BIJ EEN KIND

Inleiding

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen met astma, allergie
en eczeem sterk toegenomen. Deze ziekten komen ook steeds
vaker samen voor. Uw kind heeft last van één of meerdere van
deze ziekte(n). De oorzaak van de klachten kan verschillen.
Daarom betrekken wij bij de diagnose en behandeling
verschillende zorgverleners, zoals gespecialiseerde artsen,
kinderlongconsulenten en indien nodig een KNO-arts,
dermatoloog en allergoloog. Vooraf wordt gekeken welk traject
uw kind doorloopt en welke artsen uw kind bezoekt.

Op de polikliniek

U bent met uw kind door de huisarts of kinderarts
doorverwezen naar het ziekenhuis. U krijgt van ons een
uitnodiging om naar het astma-allergie-eczeem spreekuur te
komen. Op dit spreekuur spreekt u een gespecialiseerd arts.
Voor of na het gesprek met de arts, ziet u een
kinderlongverpleegkundige. De verpleegkundige geeft u en uw
kind advies over het gebruik van medicijnen en inhalatie
technieken die longklachten kunnen verminderen. Ook
begeleidt zij u en uw kind bij het juiste gebruik van zalven voor
de behandeling van eczeem. Neem daarom alle medicatie en
hulpmiddelen die uw kind heeft mee. Tijdens het spreekuur
kunt u ook zelf vragen stellen. Denk vooraf goed na over wat u
wilt vragen en schrijf uw vragen eventueel op een briefje. Dan
weet u zeker dat u niets vergeet.

Aanvullende onderzoek

Soms is er een aanvullend onderzoek nodig om achter de
oorzaak van de klachten te komen.
Bloedonderzoek
Om te onderzoeken welke allergieën mogelijk een rol spelen in
de klachten van uw kind, kan er bloedonderzoek worden
gedaan.
Longfunctieonderzoek
Als er sprake is van astma of het vermoeden daarop kan vanaf
de leeftijd van 5 jaar longfunctieonderzoek worden
aangevraagd.

De uitslag

Wanneer de uitslagen van bloedonderzoek en/of
longfunctieonderzoek bekend zijn wordt u gebeld door de
kinderarts en wordt, indien nodig, een aanpassing van het
behandelplan met u besproken.

Ernstig of moeilijk behandelbaar astma of eczeem
Bij de meeste kinderen met allergie, astma en/of eczeem zijn
de aandoeningen met de juiste adviezen en juist gebruik van
medicijnen goed onder controle te krijgen. Ernstig of moeilijk
behandelbaar astma of eczeem is gelukkig zeldzaam bij
kinderen. Voor deze kinderen zijn er aparte behandelingen
(zorgpaden) ontwikkeld binnen het Franciscus Astma, COPD en
Allergie expertisecentrum. Wij werken nauw samen met de
afdeling Kinderlongziekten en kinderallergologie van het Sophia
Kinderziekenhuis.

Praktisch

Vergeet u de medicijnen van uw kind niet mee te nemen? Bij
aankomst meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van
de kinderpoli. Let goed op de locatie. Deze staat op de
uitnodiging. Het kan zijn dat u even in de wachtkamer moet
wachten tot u allebei opgehaald wordt door de assistente.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Op de website
van Franciscus vindt u meer folders, bijvoorbeeld over
inhalatietechniek, astmamedicatie, het ‘stoplichtschema’ en de
afdeling en polikliniek Kindergeneeskunde.
Voor vragen kunt u ook bellen met de polikliniek
Kindergeneeskunde via het telefoonnummer 010 – 461 6225
(Franciscus Gasthuis) of 010 – 893 0000 (algemeen nummer
Franciscus Vlietland).
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