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• Hoe bedreigd is het kind? 

Respiratoire insufficiëntie systematisch beoordelen

• Spotdiagnoses ahv filmpjes

• Hoge luchtwegobstructies

• Lage luchtwegobstructies

Inhoud - doelstelling



• In Nederland overlijden 30-35 kinderen (0-14 jaar) per 

jaar door een respiratoire aandoening

• 30-40% acute ziekenhuisopnames tgv

luchtwegaandoeningen

Relevantie



Resp insufficiëntie systematisch beoordelen



Airway and breathing

• Algemene indruk

• Ademfrequentie

• Intrekkingen

• Kreunen

• Inspiratoire / expiratoire geluiden

• Gebruik van hulpademhalingsspieren



Effect op andere organen

• Huid: bleek, cyanotisch? 

• Hart: tachycardie?

• Hersenen: suf? onrust?



Belang transcutane zuurstofsaturatie meting
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Mean clinical score

Correlatie tussen klinische parameters 

en saturatie

Een goede saturatiemeter

voor kinderen in de 

huisartsenpraktijk helpt

echt!



4 maanden, sinds 1 dag hoesten, T38,3

Wat zie ik?

Wat hoor ik?

Hoe benauwd is het kind?

Diagnose?

A. BHR

B. Bronchiolitis

C. Laryngomalacie

D. Croup

E. Pseudocroup

F. Pneumonie

G. Astma



8 maanden, T37.8C, 2 dagen ziek

Wat zie ik?

Wat hoor ik?

Hoe benauwd is het kind?

Diagnose?

A. BHR

B. Bronchiolitis

C. Laryngomalacie

D. Croup

E. Pseudocroup

F. Pneumonie

G. Astma



Fysiologisch grunten



5 maanden, T38,2C, sinds 1 dag

Wat zie ik?

Wat hoor ik?

Hoe benauwd is het kind?

Diagnose?

A. BHR

B. Bronchiolitis

C. Laryngomalacie

D. Croup

E. Pseudocroup

F. Pneumonie

G. Astma



8 jaar, T37,2C, sinds 5 dagen

Wat zie ik?

Wat hoor ik?

Hoe benauwd is het kind?

Diagnose?

A. BHR

B. Bronchiolitis

C. Laryngomalacie

D. Croup

E. Pseudocroup

F. Pneumonie

G. Astma



• Alleen inspiratoire stridor?   

• Bifasische stridor?

• Expiratoir wheezen?

Lokalisatie van het probleem

Supraglottisch, glottisch

Subglottisch, trachea

Lage luchtwegen
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Hoge luchtwegobstructie

• Inspiratoire stridor, bifasisch

• Stridor definitie

• Stridor vaker bij kinderen

• Jongens: meisje 4:1

• Onschuldig tot levensbedreigend



Hoge luchtwegobstructie stridor

1. Acuut of chronisch

verworven of congenitaal

2.  Inspiratoir of bifasisch?

3.  Bijkomende symptomen?



Hoge luchtwegobstructie

Neus

• Rhinitis neonatorum

• Choane atresia 

enkel of dubbelzijdig

• Septumafwijkingen
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Choane atresie



Pharynx

• Craniofaciale afwijkingen

• Treacher Collins         

• Craniosynostose syndrome

• Aangezichtsspleten

Tong

• Down syndroom

Hoge luchtwegobstructie
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Larynx

• Laryngomalacie

- Meest voorkomend

- Inspiratoire stridor

• Stembandparalyse

- Enkel- of dubbelzijdig

- Tweede oorzaak stridor 

- Cave aspiratie, voedingsproblemen

• Webs, cystes, hemangioom

Hoge luchtwegobstructie



Laryngomalacie

• Meest voorkomende oorzaak stridor in baby’s

• Geleidelijk ontstaan

• Spontane verbetering 12-18 mnd

• Wisselende stridor

• Behandel reflux 

• Cave aspiratie



Laryngomalacie



Hoge luchtwegobstructie

Trachea

• Congenitale tracheastenose

rigide vernauwing trachea

• Tracheamalacie

1) Primaire tracheamalacie

congenitale zwakte trachea

2) Secundaire tracheamalacie

uitwendige compressie



Tracheomalacie



Tracheomalacie

• Vaak blafhoest bij BLWI

• Kleine kinderen bifasische

stridor

• Verminderde sputumklaring

• Langdurig productief hoesten

• (Pneumonieen)



Hoge luchtwegobstructie

Acute / verworven oorzaken

• Infectieus: croup en pseudocroup

• Allergische reactie

• Corpus alienum

• Traumatisch: subglottische stenose



Croup / acute Epiglottitis

• Verwekkers

• Incidentie gedaald tgv HIB vaccinatie

• Jongens > meisjes

• Leeftijd 2-6 jaar

• Ademnood, stridor, ernstig ziek, hoge koorts, 

kwijlen

• “If moving around they do not have 

epiglottitis”



Epiglottitis



Pseudocroup / Laryngitis Subglottica

• Virale verwekker

• Jongens > meisjes

• 6 mnd tot 3 jaar

• Verkouden, blafhoest, vaak in avond

• Geringe koorts

• Westley croupscore

• NHG richtlijn pseudokroep: stomen verlaten

• Behandeling: dexamethason / verneveling

budesonide / verneveling adrenaline



Westley Croup Score

Breng rust!

Croup score ≤ 5 

Dexametason 0.15 mg/kg (max 15 mg in 1x)

Opname afhankelijk ernst en thuissituatie

Croup score > 5

Dexametason 0.6 mg/kg (max 15 mg) in 1x 

Overweeg Adrenaline verneveling 5 mg 1:1000

Opnemen!

Croup score > 7

Geef adrenaline verneveling en zuurstof

Overweeg IC
/ Lage saturatie



Pseudocroup



Pseudocroup



Lage luchtwegobstructie

Tekenen lage luchtwegobstructie:

• Expiratoir piepen/wheezen

• Verlengd expirium

• Verminderd ademgeruis (beiderzijds? Of 

lokaal?)



Verminderd ademgeruis



Lage luchtwegobstructie

Oorzaken (diffuse) obstructie:

• Bronchiolitis

• BHR: virus induced wheezing, 

multitrigger wheezing

• Astma

• Pneumonie (viraal, bacterieel, atypisch)

• Corpus alienum

• Pneumothorax

• Allergische reactie

• CF



Bronchiolitis

• Virus infectie medium & kleine luchtwegen

• Pathofysiologie: Obstructie bronchioli met oedeem

en mucus. Daardoor hyperinflatie en atelectases.

• 10% van de kinderen hebben klinische bronchiolitis 

in het eerste levensjaar

• Piek incidentie 2-6 maanden

• Piek tussen November en Maart



Bronchiolitis

• Veel snot

• Nat hoestje

• Geen stridor

• Verlengd expirium, 

wheezen

• Apneu’s (!)

• Rhonchi, crepitaties



Bronchiolitis



Behandeling bronchiolitis

• Neusspoelen met zout

• Xylometazoline 0.025%

• Ventolin proefspray

Opname?

• Op geleide van saturatie

• Apneu’s

• Onvoldoende drinken



Bronchiolitis

Hoesten kan lang aanhouden

Na bronchiolitis (RSV) verhoogde kans op 

viral wheezen in eerste jaren

Geen verhoogde kans op astma >6 jaar



Bronchiale hyperreactiviteit



Bronchiale hyperreactiviteit

30% van de kinderen vertoont BHR 

= verhoogde gevoeligheid luchtwegen voor bronchospasme voor 

allergene en niet-allergene prikkels (virussen!)

Kinderen <6 jaar: 6-12 virale BLWIs per jaar

Meer dan de helft van de kinderen groeit over deze 

symptomen heen



Behandeling BHR acuut

Geen of milde dyspneu:  

• Neusspoelen

• Salbutamol proefbehandeling (hoeveel pufjes??)

• Paracetamol

Matige-ernstige dyspneu en goede saturatie

• 8 pufs ventolin of proefspray atrovent-ventolin

• Bij goed effect met neusspoelen, salbutamol schema en zo nodig 

prednison naar huis

• Anders verwijzing SEH

Matige-ernstige dyspneu en lage saturatie (≤ 94%)

• Spray met atrovent-ventolin en zuurstof

• Insturen naar SEH



Vroege, recidiverende of ernstige klachten?

Cave andere oorzaak!

1. < 1 jaar? Klachten vanaf de geboorte? Salbutamol geen effect.

Ex-prematuur?

Expositie aan roken?

Status na RS bronchiolitis?

Klachtenvrije episodes?

Geen van bovenstaanden: cave anatomische afwijking!

Verwijs!



Vroege, recidiverende of ernstige klachten?

Cave andere oorzaak!

2. Alleen (productief) hoesten > 4-6 weken?

Geen BHR!

Aaneengesloten virale BLWI’s?

Adenoidhypertrofie/chronische adenoitis?

Exposities? Sigarettenrook?

Protracted bacterial bronchitis

Recidiverend na neusspoelen en evt (verlengde) kuur AB?

Cave onderliggende oorzaak: reflux/aspiratie, 

anatomische afwijking, CF, PCD, immuunstoornis

Verwijs!



Vroege, recidiverende of ernstige klachten?

Cave andere oorzaak!

3. Ook piepen en hoesten als er geen symptomen zijn van een virale 

BLWI? 

Cave early onset astma

Start proefbehandeling ICS



NHG standaard

Diagnose Astma

Bij kinderen < 6 jaar: symptoomdiagnose ‘recidiverend 

(expiratoir) piepen’ (‘episodisch piepen’) bij ≥ 2 episodes van 

piepen; alleen in uitgesproken gevallen diagnose astma (zie ≥ 6 

jaar). 

Bij kinderen ≥ 6 jaar: diagnose astma op grond van 

klachtenpatroon en auscultatie longen tijdens een aanval. 

Onderzoek op inhalatieallergenen en spirometrie zijn 

ondersteunend. 



Wanneer geef ik ICS proefbehandeling?

Klachten alleen bij virale BLWI’s? Viral wheezing

Salbutamol effect wisselend

ICS meestal niet effectief

Alleen proefbehandeling bij 

frequent en ernstig beloop

Alleen hoesten? Geen indicatie ICS

Zoeken naar oorzaak

Verdenking early onset astma Start ICS proefbehandeling



Wanneer is het astma?

Meer dan 1 van de volgende symptomen: 

piepen (hoofdsymptoom), hoesten, 

kortademigheid en vooral als deze

• Vaak voorkomen en terugkomen

• Optreden door prikkels als inspanning, 

sigarettenrook, koude of vochtige lucht, bij

emoties of hard lachen.

Atopische voorgeschiedenis (85%)

Positieve familie anamnese

Piepend verlengd expirium bij auscultatie

Goede reactie op luchtwegverwijder



Wanneer is het astma?

• Alleen klachten tijdens luchtweginfecties

• Alleen hoesten, zonder piepen of 

kortademigheid

• Langer durende productieve hoest in de 

anamnese

• Klachten van duizeligheid, tintelingen, lichtheid

in het hoofd

• Bij herhaling normale auscultatie tijdens

klachten

• Geen response op proefbehandeling



Behandeling astma bij kinderen

Astma (of vermoeden op early onset astma)

Stappenplan ≥ 6 jaar

1. Symptomen ≤ 2 x /week: SABA zn

Gebruik ≥ 3 x /week: consult. 

Inspanningsastma: SABA 10- 15 min voor inspanning.

2. Bij frequente symptomen of ≥ 3 x/week SABA

-> start ICS, min 6 wkn. 

Controle elke 2 tot 4 wkn. 

Volledige astmacontrole: probeer ICS te verminderen in 

periodes van 12 wkn.

. 



Check de apotheek!

ICS proefbehandeling



• ICS altijd met voorzetkamer (aerochamber), tenzij vanaf±12 

jaar een voorzetkamer de therapietrouw in de weg staat

• Dus bij lage luchtwegklachten is alleen een

antihistaminicum meestal onvoldoende effectief

• Poederinhalator mogelijk vanaf 7 jaar maar alleen bij mild-

stabiel astma

Poederinhalator of voorzetkamer?



Aerochamber!

<1 jaar 1-4 jaar >4 jaar



Ovoldoende effect SABA en ICS?

 Therapietrouw goed?

 Inhalatie techniek gecontroleerd?

 Prikkels geminimaliseerd?

 Comorbiditeit behandeld (allergische rhinitis)?

Verwijzing kinder(long)arts



Stoplichtschema

Salbutamol gebruik bij 

nieuwe klachten



Afbouwen op 

geleide klachten

Afbouwschema

Na SEH bezoek of 

opname





Chronisch of intermitterend vanaf de geboorte??

Gedijt goed Klachten nemen toe

Gedijt niet

Ex-prematuur?

Cave trachea- of bronchomalacie

Monitor klachten: meestal nemen

ze af over tijd
Continue productieve hoest

> 1 maand?

Bij geen verbetering/

verslechtering
Trial antibiotica

(verlengde kuur)

Cave andere oorzaak

Trial IHC

Verwijzing kinderarts

Verbetering?

No

Yes

No

Protracted bacterial bronchitis?

AB herhalen en/of verwijzen

Yes



Geleidelijk ontstaan wheeze vanaf ≈ 1 jaar

Dagelijkse continue wheeze,

periodes met verergering

Intermitterend

Verbetering met salbutamol? Tussen BLWI ook klachten zoals

hoesten/wheeze ‘s nachts, in de 

ochtend of met inspanning?
Productieve hoest

> 4 wk?

Viral induced wheezing

- Salbutamol zo nodig

- Overweeg trial IHC 6 weken

Verbetering?

No

Yes

Protracted bacterial bronchitis

AB herhalen – langere kuur

Yes

Trial antibiotica

(verlengde kuur)

Verbetering?

Yes

Yes

Start IHC trial

of montelukast

Verbetering

na 6 weken?

No

No

Follow up. Verlaag dosis

IHC als >6 mnd stabiel

Overweeg stoppen IHC in 

de zomermaanden

Yes

Verwijs

No



Acuut begin klachten?

BLWI symptomen?

Verdenking virale lagere

luchtweginfectie (bronchilitis of 

virale pneumonie)

Corpus alienum?

Milde symptomen en

voldoende intake?

Verwijzing

Trial salbutamol

thuis

Yes

Trial salbutamol in praktijk

Zo nodig verwijzing

No


