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Astma bij kinderen: een praktijkverbeterplan waardig

D

e huisarts stelt bij kinderen niet vaak een chronische

beleid eveneens. De behandeling is gericht op het verminde-

ziekte vast. Maar als het gebeurt, is het meestal astma.

ren van de luchtwegsymptomen en daarmee op verbetering

Inhalatiemedicatie voor de luchtwegen staat al jaren in de

van de kwaliteit van leven. Een vroege start van luchtweg-

top van de medicijnuitgaven in Nederland, waarbij de dure

medicatie heeft geen positieve invloed op de prognose van

combinatiepreparaten de ranglijst aanvoeren. Maar liefst

astma of op de longfunctie op latere leeftijd. Afhankelijk

10% van de kinderen van 10 jaar en jonger heeft in 2014 ast-

van de ernst van de klachten kan gestart worden met al-

mamedicatie gebruikt. Salbutamol is het meest voorgeschre-

leen een luchtwegverwijder. Bij herhaling of persisterende

ven bij kinderen.

klachten is een combinatie met een inhalatiecorticosteroïd

Astma als meestvoorkomende chronische aandoening bij

(ICS) een optie.

kinderen en luchtwegmedicatie als belangrijke uitgavepost

Maar hier gaan we als huisartsen toch met regelmaat de

rechtvaardigen meer aandacht. Uit de wetenschappelijke li-

fout in. Wat een proefbehandeling zou moeten zijn en dus

teratuur, en ook uit het artikel van Pouwelse in dit nummer,

om een controle van het effect vraagt, eindigt te vaak in ver-

blijkt dat nog niet alles even goed loopt als het om kinderen

keerd of te langdurig gebruik van medicatie. Uit onderzoek

met astma gaat. De problemen liggen vooral bij het stellen van

naar het voorschrijfgedrag van huisartsen bij kinderen (2-12

de diagnose, overdiagnostiek en overbehandeling, en bij de

jaar) met luchtwegklachten bleek dat te vaak direct met ICS

dossierregistratie van de diagnose astma.

gestart werd en het gebruik gecontinueerd werd, zonder dat
de diagnose astma waarschijnlijk was. Kortdurende voor-

Klinische diagnose

schriften van ICS zonder adequate follow-up vormden de

Het vaststellen van de diagnose astma kan voor de huisarts

dagelijkse praktijk.2 Ook in het PIAMA-onderzoek, een groot

een uitdaging zijn. De NHG-Standaard Astma bij kinderen

Nederlands geboortecohort, bleek maar liefst 36% van de

biedt de huisarts handvatten.1 Bij kinderen onder de 6 jaar

kinderen (2-8 jaar) die ICS gebruikten in de afgelopen 2 jaar

moeten we het doen met een klinische diagnose, gebaseerd

geen astmagerelateerde klachten te hebben gehad. Bij meer

op recidiverende luchtwegklachten, waarbij piepende uitade-

dan de helft van de kinderen was nooit een diagnose astma

ming een kernsymptoom is. Als het piepen ook buiten een

gesteld, ondanks frequent ICS-gebruik.3 Beide Nederlandse

luchtweginfectieperiode optreedt, neemt de kans op astma

onderzoeken maken duidelijk dat er werk aan de winkel is

toe. Geen astma zonder piepen.

als het gaat om het voorschrijven en monitoren van inhala-

Andersom geldt dit niet. Slechts een klein deel van de kin-

tiemedicatie bij kinderen.

deren die op jonge leeftijd klachten van een piepende ademhaling hebben, ontwikkelt astma. Het overgrote deel heeft

Overdiagnostiek en overregistratie

slechts tijdelijk klachten van piepen en dit is dan veelal ge-

In het onderzoek van Pouwelse is in zeven Brabantse huisarts-

relateerd aan luchtweginfecties. Echter, de (werk)diagnose

praktijken onderzocht wat de betrouwbaarheid is van de gere-

astma en de ICPC-code R96 worden bij jonge kinderen vaker

gistreerde diagnose astma (R96) bij kinderen tussen de 6 en 16

toegekend dan op basis van de aanwezige klachten of risico-

jaar. 4 Bij 9% van de onderzochte kinderen was een astma-code

factoren verwacht mag worden. Het feit dat het gaat om een

in het HIS geregistreerd. Slechts bij 92 (42%) van de 218 kinde-

klinische diagnose zonder objectieve maat draagt hier zeker

ren met een compleet medisch dossier waren aanwijzingen

aan bij. Boven de leeftijd van 6 jaar wordt het klinisch beeld in

voor astma in het dossier te vinden. Bij 28 (13%) kinderen was

de regel meer uitgesproken door het aanvalsgewijs optreden

de diagnose astma onwaarschijnlijk en bij 98 (45%) kinderen

van dyspneu en piepen, zeker bij blootstelling aan allergenen.

kon geen uitspraak gedaan worden over de validiteit van de

De klinische diagnose is dan beter te stellen. Daarbij komt dat

diagnose astma. De conclusie is dat de diagnose astma niet

spirometrie, het vaststellen van reversibiliteit, de diagnose bij

bevestigd kon worden bij een meerderheid van de kinderen

oudere kinderen kan ondersteunen.

met code R96. Bij jonge kinderen of kinderen bij wie op jongere
leeftijd R96 was vastgelegd bleek het vaker onmogelijk de di-

Overbehandeling

agnose te veriﬁëren. De onderzoekers concluderen terecht dat

De eerste presentatie tijdens het spreekuur van kinderen

de diagnostiek van astma bij kinderen en de registratie hier-

met tijdelijke klachten en kinderen met uiteindelijk persis-

van in de huisartsenpraktijk meer aandacht verdienen.

terende klachten (astma) is veelal gelijk en het in te stellen

Een vergelijkbaar onderzoek in Utrechtse praktijken liet
eveneens zien dat de diagnose astma bij meer dan de helft van
de kinderen (6-18 jaar) met astmamedicatie en/of code R96 onwaarschijnlijk was.5 Overregistratie en overdiagnostiek van
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astma bij kinderen vormen een serieus probleem in de Nederlandse huisartsenpraktijk.
5 8 (8) a u g u s t u s 2 0 1 5
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Wat kunnen we ermee in de praktijk?

neer er geen astmagerelateerde luchtwegklachten meer zijn.

De diagnose astma en overdiagnostiek

De initiële codes R03 (piepen), hoesten (R02) of hyperreactivi-

De NHG-Standaard Astma bij kinderen geeft, zeker voor

teit (R96.01) na een luchtweginfectie zouden in eerste instan-

kinderen vanaf 6 jaar, duidelijke bouwstenen voor de diag-

tie vaker overwogen moeten worden. Wanneer er sprake is van

nose astma. De in Nederland ontwikkelde klinische astma-

recidiverende episodes zijn deze altijd nog te converteren naar

voorspellende score CAPS kan helpen bij het stellen van de

astma (R96).

diagnose bij kinderen jonger dan 6 jaar.6 Op basis van vijf klinische symptomen is de diagnose astma bij een belangrijk

Praktijkverbeterplan

deel van deze jonge kinderen uit te sluiten dan wel aan te

Achterstallig onderhoud lijkt een probleem in veel praktijken

tonen. Een CAPS-score < 3 heeft een negatief voorspellende

als het gaat om astma bij kinderen. Het aantal kinderen dat

waarde van 78,4%, een CAPS-score > 7 een positief voorspel-

inhalatiemedicatie gebruikt of code R96 heeft, is in de meeste

lende waarde van 74,3%. Het gebruik van een diagnostische

praktijken overzichtelijk. Een uitdraai uit het HIS van deze

index bevordert het terecht stellen van de diagnose astma en

gevallen en veriﬁcatie van de diagnose, de-activatie van onte-

verkleint de kans op overdiagnostiek. De wetenschap dat een

rechte codes dan wel evaluatie van de indicatie voor medica-

piepende ademhaling bij het merendeel van de jonge kin-

tie zou een prachtig en behapbaar verbeterplan zijn voor veel

deren van voorbijgaande aard is, rechtvaardigt enige terug-

praktijken. Ook kinderen met onderbehandeld astma komen

houdendheid van de huisarts bij het stellen van de diagnose

zo mogelijk in beeld.

astma. Zeker bij een eerste episode van piepen. De mogelijk-

Conclusie

heid van het verlichten van symptomen met inhalatiemedicatie blijft bestaan.

Nog te veel kinderen gebruiken (langdurig) inhalatiemedicatie voor astmagerelateerde klachten zonder dat de indicatie

Overbehandeling

duidelijk is. Een aanzienlijk aantal kinderen lijkt een ast-

Elke start van inhalatiemedicatie bij kinderen, onafhankelijk

macode te hebben zonder harde aanwijzingen hiervoor. Er is

van de leeftijd, is een proefbehandeling. Dat vraagt om moni-

met andere woorden werk aan de winkel voor de Nederlandse

toring van het effect van de ingestelde behandeling. De stan-

huisarts: op naar een praktijkverbeterplan! ▪

daard is expliciet over deze aanbeveling. Moet het kind ermee
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