nieuws

De 3de editie van dit boek geeft antwoorden op frequent voorkomende vragen
die huisartsen, kinderartsen, paramedici en andere zorgverstrekkers zich stellen
over kinderen met astma.

Via een uitgebreide index met trefwoorden kunnen op een praktische en selectieve manier pasklare oplossingen worden aangereikt omtrent etiologie, epidemiologie, diagnostiek, preventie, therapie. Waar nodig worden schema’s, algoritmes, illustraties, korte kaderstukken ingelast ter verdere verduidelijking van
het onderwerp. Verwijzing naar sleutelreferenties biedt de mogelijkheid tot
verdere lectuur.
Dit werk is geschreven door een enthousiaste groep van Belgische kinderlongartsen die vanuit hun dagelijkse praktijkvoering vertrouwd zijn met de ‘plaatselijke’ situatie en internationale richtlijnen en adviezen aan de lokale noden en
gewoonten kunnen aanpassen.
De auteurs hopen dat dit boek praktische oplossingen zal bieden aan al wie op
zoek is naar antwoorden op vragen over kinderen met astma.

101 vragen en antwoorden
over astma bij kinderen
In maart 2013 verscheen de derde editie van ‘Astma bij Kinderen’,
een initiatief van de Belgische Kring Kinderlongziekten (BKKL). Het

Astma bij kinderen

Er is gekozen voor een vraag-en-antwoord formule, eerder dan voor een klassiek
tekstboek. Vele vraagstellingen werden aangebracht vanuit diverse groepen
gezondheidwerkers.

Marc Raes (red.) e.a.

Astma is bij kinderen een van de meest voorkomende chronische aandoeningen
en heeft in de afgelopen decennia een grote toename in prevalentie vertoond.
Nieuwe inzichten in de pathogenese, heterogeniteit, diagnostiek en behandeling
maken een regelmatige update van onze kennis wenselijk.
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zeker moesten bespreken. Een team van Belgische kinderlongartsen ging met de resultaten aan de slag en werkte tien hoofdstukken in vraag- en antwoordvorm uit. Daarbij
hielden ze ook rekening met de ervaringen
uit hun dagelijkse praktijkvoering en met de
internationale richtlijnen en adviezen.”

Tips voor artsen
• Omschrijf zo goed mogelijk het profiel van een kind met astma zodat je
correcte[re] prognostische en therapeutische beslissingen kan nemen.
• Informeer de ouders grondig.
• Behoud een goede therapietrouw door bij iedere raadpleging duidelijke
instructies te geven. Herhaal die instructies regelmatig.

Nieuwe inzichten
Het boek geeft niet alleen antwoorden op de
101 vragen, maar biedt ook nieuwe inzich-

• Geef mensen een gestructureerd geschreven behandelplan mee.
• Demonstreer hoe kinderen de devices precies moeten gebruiken.
• Achterhaal via bepaalde vraagstellingen of kinderen daadwerkelijk hun
medicatie innemen.
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