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Inleiding 

De kinderarts heeft uw kind doorverwezen naar de kinderlongverpleegkundige.  

De kinderlongverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die 

begeleiding geeft aan kinderen met astma/astmaklachten en hun ouders. 

Astma is een aandoening die zich kenmerkt door vernauwing en een verhoogde 

prikkelbaarheid van de luchtwegen. Kinderen met astma kunnen de volgende 

klachten hebben: 

• hoorbare ademhaling (piepen, zagen, brommen) 

• (nachtelijk) hoesten 

• kortademigheid 

• benauwdheid 

Bij vooral het grotere kind komen deze klachten geregeld voor, bij kleinere kinderen 

zijn deze klachten vaak voortdurend aanwezig. 

De diagnose astma is bij kinderen tot ongeveer 6 jaar moeilijk te stellen. Aan klachten 

die op astma lijken kunnen ook andere oorzaken ten grondslag liggen. Bij deze 

kinderen zien we vooral klachten als ze verkouden zijn en de luchtwegen wat meer 

slijm maken.  

Ook aan deze kinderen, bij wie de diagnose nog niet duidelijk is, en hun ouders 

bieden de kinderlongverpleegkundigen begeleiding. 

Wat kan de kinderlongverpleegkundige uw kind en u bieden? 

Om samen met uw kind een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling 

van de klachten, is kennis over astma(klachten) belangrijk. Van de huisarts en 

kinderarts hebben uw kind en u de eerste informatie over astma(klachten) gekregen. 

Het verkrijgen van meer kennis over astma(klachten) kan ertoe bijdragen dat u en uw 

kind beter met zijn / haar klachten leert omgaan. Dit zal wellicht leiden tot 

vermindering van klachten, waardoor het mogelijk is net als andere kinderen lekker 

te spelen, stoeien, sporten, enz. Met andere woorden: een normale gezonde 

ontwikkeling. Op het kinderlongspreekuur kunt u terecht met alle vragen, 

onzekerheden en / of  problemen die u en uw kind ervaren in het omgaan met 

astma(klachten) in het dagelijkse leven. 

Vragen zoals: 

• Wat is astma? Wat gebeurt in de longen? 

• Kun je een aanval zien aankomen? 

• Kun je een aanval voorkomen? Zo ja, hoe? 

• Wat te doen tijdens een aanval? 

• Wanneer en hoe moeten de medicijnen worden gebruikt? 

• Hoe werken de medicijnen? 

• Groeit mijn kind er overheen? 

• Hoe moet het nu op school? 

• Wat is saneren? 

• Wat doet het Astmafonds? 
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Aangezien de behandeling en leefregels bij astma(klachten) soms ingrijpend kunnen 

zijn, kan steun belangrijk zijn. De kinderlongverpleegkundige probeert uw kind en u 

deze steun te geven in de vorm van voorlichting, advies, begeleiding, instructie van 

inhalatietechnieken en praktische tips. 

Het kinderlongspreekuur 

Het spreekuur op de Kinderlongpoli vindt plaats volgens afspraak: 

• Maandag: ochtend en middag 

• Dinsdag: ochtend 

• Woensdag: ochtend en middag 

• Donderdag: ochtend  

Tevens is er van maandag tot en met donderdag gelegenheid telefonisch contact op 

te nemen bij vragen en/of problemen. Bij voorkeur tussen 08.30 – 09.30 uur. 

Het maken van een afspraak 

Een afspraak voor het kinderlongspreekuur kan uitsluitend gemaakt worden na 

verwijzing door de kinderarts. U kunt dagelijks tijdens kantooruren een afspraak 

maken via de planner van Kindergeneeskunde.  

Bij verhindering kunnen uw kind en u zich op dezelfde manier afmelden. Het 

telefoonnummer van Kindergeneeskunde vindt u op de achterkant van deze folder. 

Praktische tips ter voorbereiding op een afspraak 

• Neem medicijnen en voorzetkamer mee. 

• Denk na over de vragen en / of problemen die u of uw kind heeft met astma / 

astmaklachten. Zie eventueel de astmachecklist van het Astmafonds. 

• Zet de vragen op papier en breng ze mee naar het spreekuur. 

Rechten en plichten 

Sinds april 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

van kracht. In deze wet zijn de wederzijdse rechten en plichten van de hulpverlener 

en de patiënt beschreven. Deze wet heeft ook betrekking op kinderen. 

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en/of behandeling pas mag 

plaatsvinden als de patiënt (ouder en/of kind) daar toestemming voor heeft gegeven. 

De hulpverlener is verplicht de patiënt uit te leggen wat dit onderzoek of deze 

behandeling inhoudt zodat de patiënt aan de hand van deze informatie kan beslissen 

of hij/zij daar toestemming voor geeft. 

De patiënt moet in ieder geval op een begrijpelijke manier worden geïnformeerd 

over: 

• doel en aard van het onderzoek of behandeling, 

• de te verwachten gevolgen en risico's van het onderzoek of behandeling, 

• andere mogelijke onderzoeken of behandeling en die in aanmerking komen, 
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• de staat en de vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid voor, tijdens en 

na het onderzoek of behandeling.  

In acute situaties waarin niet handelen gevaarlijk is voor het kind, mag een 

hulpverlener handelen zonder toestemming. 

In de WGBO wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën 

minderjarigen: 

Kinderen tot 12 jaar 

Een kind dat jonger is dan 12 jaar mag niet zelf beslissen over een onderzoek of 

behandeling. De toestemming van de ouders is vereist. Het is wel van belang dat de 

ouders en hulpverleners het kind zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming. 

Zowel ouders als kind hebben recht op informatie. De hulpverlener dient de inhoud 

van de informatie en de wijze waarop hij deze geeft, af te stemmen op het 

bevattingsvermogen van het kind.  

De ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, het kind niet. Als de 

ouders het willen, kunnen zij het dossier of delen daarvan met hun kind bespreken. 

Kinderen van 12 tot 16 jaar 

Bij onderzoek of behandeling van een kind van 12 tot 16 jaar hebben kind en ouders 

beiden recht op informatie. Zowel toestemming van kind als ouder is vereist. Er zijn 

echter twee situaties waarin onderzoek of behandeling kan worden uitgevoerd met 

slechts toestemming van het kind: 

• medische behandelingen die noodzakelijk zijn om ernstig nadeel voor het kind te 

voorkomen, 

• behandeling waarvoor de ouders toestemming hebben geweigerd, maar die het 

kind weloverwogen blijft wensen.  

Zowel ouders als kind hebben recht op inzage van het medisch dossier. Is de 

behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van ouders uitgevoerd, dan 

hebben de ouders alleen recht op inzage van het medisch dossier als het kind 

hiermee instemt. 

Kinderen van 16 jaar en ouder 

Kinderen van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met 

volwassenen, ook al hebben zij nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Toestemming voor onderzoek of behandeling dient alleen door de jongere gegeven 

te worden. De ouders krijgen alleen informatie als hun kind daar toestemming voor 

heeft verleend.  

Kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht om hun medisch dossier in te zien. Er is geen 

toestemming van ouders nodig. Ouders mogen het dossier alleen inzien als hun kind 

daarmee akkoord gaat. 
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Second opinion 

Als u en/of uw kind een ingrijpende beslissing moet nemen over de behandeling of 

als u twijfels hebt over de diagnose die uw specialist heeft gesteld, kunt u behoefte 

hebben aan een second opinion (tweede mening). Dit houdt in dat een andere 

deskundige dan uw eigen hulpverlener het probleem onderzoekt en er een uitspraak 

over doet. De andere deskundige neemt de behandeling echter niet over! 

Een second opinion kan u ondersteunen bij uw keuze voor een bepaalde 

behandeling.  

U hebt altijd recht op een second opinion, maar de kosten ervan worden niet altijd 

vergoed. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Patiëntenservice. Zie voor het 

telefoonnummer de achterkant van deze folder. 

Geheimhouding 

Als hulpverleners zijn wij verplicht alles wat wij van uw kind weten geheim te houden. 

Maar er zijn uitzonderingen. Zo mogen wij informatie over uw kind doorgeven aan 

bepaalde artsen die ook betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw 

kind. Dit geldt alleen voor informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te doen.  

  

Wij vinden dat ook hulpverleners, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, (arts van 

het consultatiebureau en GGD-schoolarts) alle medische informatie over uw kind 

moeten hebben. Dit in het belang van uw kind. Om zo volledig mogelijk te zijn, sturen 

wij standaard alle medische informatie waarover wij beschikken, door aan de arts van 

het consultatiebureau en GGD-schoolarts. Wij gaan er vanuit dat u daar geen 

bezwaar tegen heeft.  

LET OP  

Als u er wel bezwaar tegen heeft dat wij medische informatie over uw kind 

doorsturen aan andere hulpverleners, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk mondeling 

en schriftelijk doorgeven aan de behandelend arts van uw kind. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij Patiëntenservice. Op de achterkant van de folder staan het adres en 

het telefoonnummer.  
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Kinderlongpoli 

Meldpunt Oost 11 

Telefoon 088 - 459 5202 

Maandag t/m woensdag van 8.30 – 16.30 uur 

Donderdag van 9.30-13.30 uur 

 

e-mail kinderlongverpleegkundigen:  

j.frenken@orbisconcern.nl 

 

Patiëntenservice 

Via Meldpunt West 05 

Telefoon 088 - 459 7603 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


