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Voor implementatie van richtlijnen en standaarden is ge
richte ondersteu ning en nascholing nodig die aansluit op
heersende denkbeelden. In dit onderzo ek zijn de denk
beelden van rwintig huisartsen over de behandeling van
astma gemve ntarisee rd doo r middel van interviews. Na
gegaa n is welke discrepanti es er zij n tussen praktij k en
theorie (zoa ls vervat in de NHG-standaarden over cara)
en welke barri eres er zijn om de theorie in prak tijk te
brengen . Vooral denkbeelden over het instellen van de
behandeling op geleide van klinische verschij nselen dan
wei de longfun ctie, over het gebruik van antibiotica bij
exacerbaties en over de rol van arts en patient bij de be
handeling laten vrij vee I discrepanties zien met de stan
daarden. Daarbij werden geen verschillen gevonden tus
sen artsen die wei of niet volgens de NHG-standaard
zeiden te handelen. Barrieres die de implemen tatie van
deze richtl ijnen in de weg staan, zijn gelegen in een (te)
groo t vertrouwen van de arts in de patient, misvattingen
rond het voorkomen van bacteriele infecties en rond de
lange-terrn ijn effecten van orale corticosterorden,
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Inleiding

Astma is een veeI voorkomende chroni
sche aandoening in de huisartspraktijk.
Opvattingen over de behandeling van ast
rna zijn de laatste jaren sterk in beweging
geweest. In 1992 hee ft het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) inzichten
in de behandeling en diagnostiek vas tge
legd in twee standaarden, 'Cara bij Vol
wassenen: Diagnostiek ' en 'Cara bij Vol
wassenen: Behandeling' .1,2 In hetzelfde
jaar is een rapport verschenen met de in
temationale consensus over de diagnose
en behandeling van astma.'

Het standaardenbeleid van het NHG
wordt gezien als een cruciaal instrument
voor het bereiken van kwalitatief hoog
waardige zorg. De standaarden werden
posi tief ontvangen en hebben grote be
kendheid onder de hui sartsen.' Het pro
bleem is echter dat het opstellen en ver
spreiden van standaarden geen garantie is
voor het verbeteren van zorg . Bekend is
dat de kloof tus sen het instemmen met
standaarden en het in de praktijk toepassen
van diezelfde standaarden groot kan zijn.'
Vooral de dagelijkse praktijkvoering,
waarbij de arts te maken heeft met moei 
Iijk tc doorbreken routines, invloeden uit
de directe professione le omgeving en
wensen van patienten, kan hierbij een be
langrijke rol spelen." Herhaaldelijk wordt
dan ook benadrukt dat voor een goede im
plementatie van richtlijnen en standaarden
gerichte ondersteuning en nascholing no
dig zijn die aansluiten op de bij huisartsen
heersende denkbeelden .?

In dit onderzoek zijn de denkbeelden
van huisartsen over de behandeling van
astma geinventari seerd en is nagegaan in
hoeverre deze denkbeelden overeenko
men met de aanbevelingen in de NHG
standaarden . Hieruit moet blijken welke
discrepanties er zijn tussen de praktijk en
de theorie, zoal s vervat in de NHG-stan
daarden, zodat nascholing hierop kan wor
den afgestemd. Tevens wordt nagegaan of
eventuele discrepanties door de huisartsen
zelf worden onderkend en wordt gekeken
of er barrieres zijn bij de imp lementatie
van de cara-standaarden .

Het onderzoek is gericht op de behande-

ling van astma bij volwassenen , waarbij
het met name gaat om die aspecten die als
gevolg van de uitbreiding van de diagnos
tische en therapeutische mogelijkheden en
nieuwe inzichten in het pat hofysio logi
sche proces aan verandering onderhevig
zijn geweest.

Aan de orde komen:
• Het therapeutisch doel van de arts bij de

behande ling .
• De waa rde die de arts hecht aan de be

paling van de longfunctie naast de be
oordeling op klini sche verschij nselen.

• De plaat s die de arts ziet voor de ver
schillende geneesmiddelgroepen bij
onderhoudsbehandeling en bij behan
de ling van een exacerbat ie.

• Opva ttinge n over de rol van art s en pa
tient bij de behand eling.

• Opvattinge n ove r het zelfstandig aan-
passen van medicatie door patien ten,

Daamaast is gevraagd naar de me ning van
de gemterviewde huisartsen over de cara
standaarden , redenen om de standaard
eventueel niet te gebruiken en de plaats die
deze standaarden bij de behandeling van
astma innemen.

Methoden

Onderzoekspopulatie
Voor het inve ntariseren van de denkbeel
den is gekozen voor een kwalitatieve be
nadering.v? In dit onderzoek willen we im
mers niet een maat toekennen aan de ken
nis van artsen, ofhun han delen als goed of
fout bestempelen, maar de achterliggende
ideeen en beweegredenen voor hun han
delen achterhalen. Binnen het fenomeno
grafische onderzoe k (zie ook onder Analy
se) is gebleken dat interviews met twintig
dee lnemers doorgaans voldoe nde variatie
op leveren om de vigerende opvattinge n in
een populatie in kaart te brengen. Over het
algemeen worden dan twee tot zes ver
schillende opvattingen per fenomeen ge
vonden. Het interviewen van meer dee lne
mers levert gee n nieuwe opvattingen mee r
op .

Het onderzoek yond plaats onder huis
artsen in Friesland , Ove rijssel en het noor
den van Ge lderland . In totaal moesten
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eenendertig huisartsen telefonisch worden
benaderd, tot er twintig hadden toege
stemd in een interview. Hierbij werd ge
stratificeerd naar urbanisatiegraad.

De deelnemers (vijftien mannen, vijf
vrouwen) waren gemiddeld dertien jaar
werkzaam als huisarts (2-32 jaar); zeven
in plaatsen met een inwoneraantal boven
de 30.000, de overige in kleinere plaatsen.
De gemiddelde leeftijd was 43 jaar (32-61
jaar).

Interviews
Het - semi-gestructureerde - interview
schema bevatte hoofdvragen die steeds in
dezelfde volgorde en bewoordingen
moesten worden gesteld. Bij elke vraag
was vastgelegd welke onderwerpen ter
sprake moesten komen en waarnaar, af
hankelijk van de ontstane dialoog, eventu
eel expliciet kon worden doorgevraagd. Er
werd ernaar gestreefd het gesprek zo open
mogelijk te houden en geen sturende vra
gen of opmerkingen te maken.

Na drie proefinterviews met andere art
sen werden de twintig deelnemers in de
periode november 1994 tim januari 1995
in de eigen praktijk ondervraagd door de
eerste auteur (duur 30-50 minuten). De in
terviews werden opgenomen op audiocas
settes en werden vervolgens volledig uit
geschreven.

Analyse
De analyse was in eerste instantie gericht
op het beschrijven en categoriseren van de
ideeen van de deelnemers over de vijf on
derscheiden aspecten. De analyse werd
uitgevoerd door de eerste en derde auteur
volgens de fenomenografische methode;
hiermee kunnen de verschillende ideeen
die mensen hebben over een bepaald feno
meen in kaart worden gebracht.l''!' Uit
gangspunt is een beschrijving van feno
menen zoals deze worden ervaren door de
onderzoekspopulatie. Gestreefd wordt
naar een categorisering in elkaar uitslui
tende ideeen . Dat betekent dat iedere huis
arts per aspect aan slechts een categorie
kon worden toegewezen.

Het volledige materiaal werd door bei
de onderzoekers doorgenomen en gerang
schikt per aspect. Daarbij werden niet al-
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leen de directe reacties op een vraag mee
genomen, maar ook reacties op andere
vragen die betrekking hadden op het des
betreffende aspect. Vervolgens werd door
beide onderzoekers afzonderlijk een eer
ste indeling in categorieen gemaakt. Deze
categorisering werd besproken en verder
uitgewerkt tot volledige overeenstem
ming was bereikt, eventueel na hernieuw
de analyse.

Na de beschrijving en categorisering
van de verschillende ideeen werd nage
gaan in hoeverre de ideeen over de behan
deling van astma overeenkwamen met de
inhoud van de NHG-standaarden. De
ideeen die de meeste overeenkomst met de
standaarden vertoonden, werden catego
rie A genoemd; de categorieen C en even
tueel D bevatten de meest afwijkende
ideeen, Deze resultaten werden vergele
ken met de ideeen die de huisartsen zelf
hadden gemeld over de mate van overeen
stemming van hun beleid met de standaar
den.

Resultaten

Therapeutisch doel
De antwoorden op de vraag naar het doel
van de behandeling van astma werden in
gedeeld in twee categorieen:
A Bij de behandeling van astma neemt het

streven naar een gunstig effect van de
behandeling op de lange termijn een be
langrijke plaats in; dit wordt dan ook
expliciet genoemd: behoud van long
functie is een belangrijk therapeutisch
doel (n=5) .
Als je toch een zekere mate van bron
chusobstructie accepteert, dat het ge
woon op langere termijn later in je le
ven schade veroorzaakt. Datje later de
rekening gepresenteerd krijgt. Hoe be
ter je, hoe strakker je ermee omgaat,
hoe meer profijt je er later van hebt.

B Maximaal effect op dit moment wordt
nagestreefd, waarbij men zich met
name richt op klachtenreductie en ver
betering van de kwaliteit van leven
(subjectieve parameters), soms in com
binatie met een verbetering van de long
functie (objectieve parameters) (n= 15).

Objectieve en subjectieve parameters
De huisartsen uit categorie A onder
scheidden duidelijk twee parameters en
hechtten vooral veel waarde aan een ob
jectieve parameter. Piekstroommeters
werden veelvuldig gebruikt. Sommige
huisartsen konden ook longfunctie-onder
zoek (spirometrie) laten uitvoeren zonder
tussenkomst van de longarts. Huisartsen
uit categorie D daarentegen gebruikten aI
leen subjectieve parameters en achtten een
aparte beoordeling van objectieve para
meters overbodig.
A Objectieve parameters, zoals een piek

stroomwaarde, worden altijd meegeno
men in de evaluatie van een behande
ling, naast de subjectieve parameters,
en deze kunnen ook bepalend zijn voor
de verdere behandeling. Een belangrij
ke reden voor het gebruik van objectie
ve parameters is de discrepantie die kan
bestaan tussen de ernst van de klachten
en de longfunctie (n=8) .

B De piekstroomwaarde van patienten
wordt regelmatig gemeten en wordt ge
zien als aanvullende informatie, maar
uiteindelijk zijn subjectieve parameters
doorslaggevend voor het beleid (n=7) .
Ik ben een patient aan het behandelen,
niet de piekstroommeter; denk ik altijd
maar. Het Is meer hoe die zijn klachten
beleefl, ..., ja, ik denk dat dat wel cen
traal staat. Dat getal van die piek
stroommeter is een aanvullende infor
matie en het is wel exact zo 'n piek
stroommeter, maar in principe ben je
geen, benje een patient aan het behan
delen, hoe hij zijn klachten beleefl en
wat minder benje een piekstroommeter
aan het behandelen bij wijze van spre
ken.

C Meestal worden alleen subjectieve pa
rameters gebruikt bij het instellen en
evalueren van een behandeling. Wan
neer er echter problemen zijn bij het
stellen van de diagnose of het instellen
van de medicatie, kan een piekstroom
meter soms enig inzicht verschaffen
(n=2) .

D Subjectieve parameters, zoals sympto
men en klachten van de patient, zijn be
langrijk. De patient is goed in staat de
ernst van zijn ziekte aan te geven en het
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beleid wordt hierop afgestemd. Objec
tieve maten worden niet afzonderlijk in
ogenschouw genomen, daar zij niets
toevoegen (n=3).

Plaats geneesmiddelen
De meeste huisartsen waren tevreden over
de bestaande farmacologische mogelijk
heden tot behandeling. Volgens zeven
huisartsen was er de laatste jaren ook veel
verbeterd door de inhalatietechnologie.
Sommige huisartsen vonden echter dat het
geneesmiddelenassortiment onoverzich
telijk was geworden door de grote variatie
in toedieningsvorm. Andere huisartsen
merkten op dat er weI veel preparaten in de
handel zijn, maar dat dit veelal variaties op
een thema zijn .

De onderhoudsbehandeling voor ast
mapatienten bestond voor bijna aIle huis 
artsen uit de combinatie van inhalatiecor
ticosteroiden en luchtwegverwijders. Zij
waren overtuigd van het nut van anti-in
flammatoire medicatie bij astma en zagen
hiervan over het algemeen weinig bijwer
kingen. Sommige huisartsen plaatsten weI
vraagtekens bij de veiligheid van inhala
tiecorticosteroiden op de lange termijn.
De angst voor bijwerkingen op de lange
termijn was voor een huisarts reden het ge
bruik van inhalatiecorticosteroiden zoveel
mogelijk te beperken.

In de ideeen over de behandeling van
een astma-exacerbatie waren drie catego
rieen te onderscheiden:
A Orale corticosteroi'den zijn eerste keus

bij de behandeling van een astma-exa
cerbatie, en antibiotica zijn zelden gein
diceerd. Pas in tweede instantie, indien
een stootkuur corticosteroiden onvol
doende effect heeft, komen antibiotica
in aanmerking (n=6).
... (dat ik) door de onderzoeken en de
bekendheid daarmee nu vee! minder
antibiotica gee!dan eerder en ja, echt
het onderscheid tussen bacteriee! en vi
raa! is gewoon klinisch heel moeilijk te
stellen.

BOraIe corticosteroiden zijn eerste keus
bij de behandeling van een astma-exa
cerbatie, maar zodra het vermoeden van
een infectie bestaat, wordt voor een an
tibioticum gekozen, soms in combinatie
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met een stootkuur orale corticostero
i'den. Dit vermoeden wordt gebaseerd
op het klinische beeld van de patient,
waarbij de aanwezigheid van koorts en
purulent sputum vaak doorslaggevend
is (n=12).

C Men is zeer terughoudend met het voor
schrijven van orale corticosteroiden,
wat voortkomt uit een angst voor bij 
werkingen van dit middel. Omdat het
idee bestaat dat een exacerbatie veelal
het gevolg is van een infectie, geven
deze huisartsen de voorkeur aan een an
tibioticum (n=2).

Rol patient
AIle huisartsen vonden dat er een actieve
rol voor de patient is weggelegd. Vooral de
eigen verantwoordelijkheid van de patient
voor zijn leefstijl werd belangrijk geacht.
Wanneer verder wordt gekeken naar de rol
van arts en patient bij de behandeling, zijn
drie categorieen te onderscheiden:
A Voor een goede behandeling van astma

is een actieve rol van de huisarts essen
tieel, zeker in het begin van de behande
ling. Het is belangrijk de patient regel
matig voor controle te laten komen en
daarbij aandacht te besteden aan de in
halatietechniek en therapietrouw van de
patient. De controle van astmapatienten
is tijdrovend, maar er zijn goede resul
taten mee te behalen (n=5).

B Het is een gedeelde verantwoordelijk
heid. Het is belangrijk de patient regel
matig voor controle te laten komen,
maar de patient moet zelf aangeven
waar eventuele problemen liggen
(n=7).

C De verantwoordelijkheid voor de be
handeling ligt voor een belangrijk deeI
bij de patient die ook zelfbepaalt wan
neer controle nodig is. De huisarts ver
trouwt hierbij op de kennis en het in
zicht van de patient, hoewel sommigen
zich realiseren dat dit niet altijd terecht
is (n=8).
Ik ga ervan uit dat ze toch de gebruiks
aanwijzing en de adviezen die ik ze de
eerste keer heb gegeven , daar mee
overweg kunnen .

Niet aIleen expliciete ideeen over de rol
van de patient en diens verantwoordelijk-

heid zijn hierbij in ogenschouw genomen,
maar ook de ideeen over actief ingrijpen
door de huisarts op momenten dat de pa
tient zelf geen problemen ervaart. Hierbij
is verder aandacht besteed aan aspecten
als controle van inhalatietechniek en the
rapietrouw. Een belangrijk verschil tussen
de drie categorieen wordt bepaald door de
mate van vertrouwen in inzicht en kennis
van de patient.

Zelfstandig aanpassen medicatie
De meeste huisartsen gaven de patient
mondelinge instructies over het aanpassen
van medicatie. Het aanpassen van de me
dicatie door de patient gebeurde eigenlijk
altijd op geleide van klachten. Slechts een
huisarts zei voor dit doel steeds vaker een
piekstroommeter mee te geven, maar ook
deze arts merkte op dat de klachten uitein
delijk toch doorslaggevend zijn voor het
beleid. Twee huisartsen gaven nooit in
structies over zelfbehandeling:
A Naast de instructies omtrent het gebruik

van luchtwegverwijders op geleide van
klachten krijgen vooral ervaren astma
patienten ook informatie over het zelf
tijdelijk verhogen van de dosis inhala
tiecorticosteroiden in bepaalde situa
ties. Deze aanpassing vindt ook plaats
op geleide van klachten (n=14).

B Het gebruik van de luchtwegverwijders
bepaalt de patient zelf op geleide van
klachten. De dagelijkse dosering inha
latiecorticosteroiden ligt echter vast en
veranderingen van deze dosering vin
den aIleen plaats in overleg met de huis
arts (n=4) .

C De dosering van zowel de luchtwegver
wijders als de inhalatiecorticosteroiden
ligt vast en mag niet door de patient
worden veranderd (n=2).
Heb ik nog nooit mee gewerkt (zelfbe
handeling) , vind ik ook niet nodig om
daarmee te gaan werken. Nee, dat doe
ik niet. Maar we! zo van wanneer moet
je aan de bel trekken.

Cara-standaarden
AIle huisartsen waren ervan op de hoogte
dat het NHG standaarden heeft opgesteld
voor de diagnostiek en behandeling van
cara bij volwssenen. Hoewel iedereen zich
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Tabel Aantal artsen per categorie voor de verschillende aspecten van de behandeling
van astma

A B C 0

Therapeutisch doeI van de behandeling 5 15 nvt nvt
Subjectieve versus objectieve parameters 8 7 2 3
Onderhoudsmedicatie 19 1 nvt nvt
Behandeling exacerbatie 6 12 2 nvt
Rol van arts en patient 5 7 8 nvt
Zelfbehandeling 14 4 2 nvt
Bekendheid met en gebruik van CARA-standaarden 7 7 6 nvt

positief uitliet over deze standaarden in
het algemeen, bleken de bekendheid met
de inhoud en het gebruik van deze stan
daarden nogal te varieren:
A Men zegt bekend te zijn met het in de

cara-standaarden geadviseerde beleid
en dit ook in grote lijnen te volgen. Wei
zijn er soms punten waarop duidelijk
wordt afgeweken van het geadviseerde
beleid, zoals het meten van de piek
stroomwaarde en het meegeven van
piekstroommeters aan patienten en het
moment waarop een stootkuur corti co
steroiden wordt gestart (n=7).
Die zijn goed,ja. Wij handelen oak, al
thans ik heb nog niet zolang geleden
farmacotherapie-overleg gehad over
cara en daar hebben we dus afgespro
ken dat wij de NHG-standaarden zullen
gebruiken, en die voeren we dan dus
ook in, in ons formularium.

B Men denkt in grote lijnen de cara-stan
daarden te volgen, maar heeft deinhoud
niet paraat (n=7).
Die heb ik minder gebruikt (cara stan 
daarden) omdat ik toch een beetje, ..., ik
denk dat ik precies zo handel.

C De cara-standaarden worden niet of
nauwelijks gebruikt. Een aantal huisart
sen geeft aan meer waarde te hechten
aan eigen ervaring, routine en gevoel.
Men vindt de standaard verouderd of
had al een beleid uitgezet voor de stan
daard uitkwam, zijn andere redenen om
de standaarden niet te gebruiken. Tot
slot geeft een huisarts aan een achter
stand te hebben in het lezen van de stan 
daarden en nog niet aan de standaarden
over cara te zijn toegekomen (n=6) .

HU ISARTS EN WETE NSCHAP 1998; 41 (5)

Slechts vier huisartsen zeiden zich bewust
te zijn van verschillen tussen hun eigen be
leid en de richtlijnen in de NHG-standaar
den .

De ideeen van geen enkele huisarts wa
ren geheel conform de aanbevelingen in
de standaarden (categorie A) . De helft van
de huisartsen kwam afwisselend in cate
gorie A, B, C ofD terecht, terwij l de ande
re huisartsen afwisselend tot categorie A
of B behoorden. Het totaal aantal huisart
sen per categorie voor de verschillende as
pecten is vermeld in de tabel. Vooral ten
aanzien van onderhoudsmedicatie en zelf
behandeling bleken de ideeen van veel
huisartsen in lijn met de standaarden te
zijn .

De ideeen van de huisartsen die dachten
te handelen conform de standaard (catego
rieen A en B) kwamen niet meer overeen
met de standaarden dan de ideeen van de
huisartsen die aangaven de standaarden
niet ofnauwelijks te kennen (categorie C).

Beschouwing

De denkbeelden van geen van de huisart
sen waren op aile punten conform de aan
bevelingen in de NHG-standaarden. Op
vall end is dat de huisartsen die dachten in
overeenstemming met de NHG-standaar
den te handelen, op dit punt niet afweken
van diegenen die de standaarden niet goed
zouden kennen. Beide groepen vertoon
den deze lfde discrepanties.
Vrijwel aile huisartsen waren overtuigd
van het nut van anti-inflammatoire medi 
catie als onderhoudsbehandeling bij ast -

rna. Hoewel enkele huisartsen vraagte
kens plaatsten bij de lange-termijneffec
ten van inhalatiecorticosterolden, was dit
voor bijna niemand een reden deze midde
len niet breed voor te schrijven. Ook ande
re onderzoeken laten zien dat dit aspect
van de behandeling geen kne lpunt meer
vormt. 12,13

De grote bereidheid onder huisartsen
om zelfbehandeling door astmapatienten
toe te passen, was ook al eerder geble
ken .!" Goede vooriichting en begeleiding
van de patient zijn ech ter een belangrijke
voorwaarden voor succesvolle zelfbehan
deling .P Dit vereist een actieve opstelling
van de arts en heeft consequenties voor de
praktijkvoering. Een deel van de artsen die
zelfbehandeling nastreefden, bleken min 
der actiefbij het begeleiden van patienten.
Op het punt van de rol van huisarts en pa
tien t bij de behandeling van astma bestond
dan ook een discrepantie met de aanbeve
lingen in de NHG-standaarden.

Verder waren er discrepanties ten aan
zien van de denkbeelden van de huisartsen
over het gebruiken van subjectieve en ob
jectieve parameters en over de behande
ling van exacerbaties. Opvallend is dat
deze discrepanties door de huisartsen zelf
niet of nauwelijks werden onderkend.

Uit de interviews komen diverse denk
beelden van huisartsen naar voren die dui 
delijk maken waarom bepaalde aanbeve
lingen niet worden gevolgd. De vrees dat
een actieve opstelling betuttelend over
komt, is voor sommige huisartsen een re
den zich terughoudend op te stellen. Men
hecht zeer aan de eigen verantwoordelijk
heid van de patient, wat niet altijd terecht
is.'? Het grote vertrouwen dat sommige
huisartsen hebben in de wijze waarop pa
tienten omgaan met de medicatie en in
structies, maakt dat zij de noodzaak van
een actievere ops telling niet zien . Ook uit
ander onderzoek is gebleken dat huisart
sen bepaalde problemen onderschatten."
De discrepantie tussen klachten en long 
functie, de onderrapportage van klachten
door gewenning, slechte inhalatietechniek
en therapietrouw van astmapatienten zijn
elementen die hierbij van belang zijn. 17.20

Verder gaan enkele artsen ervan uit dat de
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patient zelf het beste kan beoordelen hoe
het gaat en ook zelfzal aangeven wanneer
er problemen zijn. am dezelfde reden vin
den sommige artsen het gebruik van een
objeetieve maat niet nodig. Een piek
straommeter versehaft in hun ogen geen
extra informatie . Verder zeggen sommige
artsen die wei een piekstroommeter ge
bruiken, bij een diserepantie tusscn klaeh
ten en piekstroomwaarde de klachten van
de patient doorslaggevend te vinden. Het
is voor deze artsen vooral belangrijk dat de
patient zieh goed voelt. Bij de behandeling
van een exaeerbatie geven, in tegenstel 
ling tot wat in de standaard wordt aanbe
volen, veel artsen aan nog regelmatig anti
biotiea voor tc sehrijven. De overtuiging
dat er vaak sprake is van een bacterie le in
fectie en daamaast angst voor bijwerkin
gen van orale corticos teroiden zijn hier
voor de belangrijkstc redenen .

Opvallend is dat dit materiaal geen
knelpunten in praktijko rganisatie ofprak
tijkvoering als verklaring voor het uitvoe
ren ofnalaten van bepaald beleid laat zien.
Dit was eerder uit ander onderzoek wei
naar voren gekomen als probleem bij het
implementeren van een goede cara-zorg.' ?

Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij
het ontwikke len van nascholing op het ge
bied van de behande ling van astma aan
dacht zou moeten worden besteed aan de
volgende onderwerpen.
• Misvattingen rand het v66rkomen van

bacteriele infecties en de lange-termij
neffecten van orale corticosteroiden
(behandeling exeeerbaties).

• De noodzaak van het gebruik van piek-
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stroommeters, inmiddels ook een vast
onderdeel van de diagnostiek.i ':"

• De noodzaak van een aetieve opstelling
van de arts.
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