ASTMA, ALLERGIE EN ECZEEM BIJ EEN KIND

FRANCISCUS VLIETLAND

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 een
kinderarts, KNO arts, kinderlongverpleegkundige en indien
nodig een dermatoloog en allergoloog. Vooraf wordt er gekeken
welk traject uw kind gaat doorlopen en welke artsen uw kind
gaat bezoeken. De gesprekken plannen we zoveel mogelijk
achter elkaar op één dag. Zo hoeft u niet onnodig met uw kind
naar het ziekenhuis.

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 allergie spreekuur te komen. Bij de
behandeling van astma, allergie en eczeem zijn vaak meerdere
specialisten betrokken. Daarom spreekt u tijdens het spreekuur
met zowel de kinderarts als de KNO-arts. Zij onderzoeken uw
kind. De KNO-arts kijkt in de keel, neus en oren. De kinderarts
luistert naar de longen en kijkt de huid na. 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.
Voor of na het gesprek met de artsen, spreekt u met de
kinderlongverpleegkundige. De verpleegkundige voert indien
nodig een blaastest of longfunctie onderzoek uit. Zij geeft u en
uw kind advies over het gebruik van medicijnen en inhalatie
technieken die longklachten kunnen verminderen. Zij begeleidt
u en uw kind bij het innemen van medicatie. Neem daarom alle
medicatie en hulpmiddelen die uw kind heeft mee.
Het bezoek aan het ziekenhuis zal een hele ochtend in beslag
nemen.

Aanvullende onderzoek

Soms is er een aanvullend onderzoek nodig om achter de
oorzaak van de klachten te komen:

Allergietest
Een allergietest wordt tijdens het gesprek met de kinderarts
uitgevoerd. Uw kind krijgt een paar krasjes op de onderarm
met verschillende stoffen. Uit de reactie is af te leiden op welke
stoffen uw kind allergisch reageert.
Huidtest
Bij huidproblemen wordt uw kind diezelfde dag of binnen enkele
dagen gezien door de dermatoloog. Indien nodig voert de arts
een huidplaktest uit. Bij de huidplaktest worden pleisters met
daar op de te testen stoffen op de huid geplakt. Uit de reactie is
af te leiden op welke stoffen uw kind allergisch reageert.

De uitslag

Na afloop van de gesprekken met artsen en verpleegkundige
wordt u door de kinderarts gebeld. U krijgt dezelfde dag de
uitslag en het eventueel te volgen behandelplan wordt met u
besproken.

Praktisch

Bij de uitnodiging voor uw afspraak zit een vragenlijst. Wilt u
die ingevuld meenemen naar het spreekuur? 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 op de tweede verdieping (lift C route 2.17).
Het kan zijn dat u even in de wachtkamer moet wachten tot u
beiden opgehaald wordt door de poli assistente.

Vragen

Voor vragen kunt u bellen met de polikliniek
kindergeneeskunde via 010-893 00 00 of
Vlietlandkidsallergie@vlietlandziekenhuis.nl.
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