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Astmadiagnose bij kinderen

Lydia Pieters, Susanne Vijverberg, Jan Raaijmakers, Kors van der Ent, Anke-Hilse Maitland-van der Zee

De arts stelt een astmadiagnose vaak aan de hand van 

de anamnese, het lichamelijk onderzoek, het allergologisch 

onderzoek en het longfunctieonderzoek.4 Bij jonge kinderen 

(onder de zes jaar) is de diagnose echter lastig met zekerheid 

te stellen, aangezien longfunctieonderzoek bij deze groep niet 

betrouwbaar is en de ziekte een variabel beloop kent.5 Peri-

odes van hoesten en wheezing (piepende ademhaling) komen 

frequent voor bij jonge kinderen, maar zijn vaak van voorbij-

gaande aard.6 De meerderheid van de kinderen met astma-

tische klachten op jonge leeftijd is na het zesde levensjaar 

klachtenvrij: onderzoek laat zien dat slechts 15 tot 30% van de 

kinderen met astmatische klachten op jonge leeftijd op latere 

leeftijd ook daadwerkelijk een astmadiagnose krijgt.7 

De hoeksteen van de behandeling van persisterend astma 

bij kinderen is onderhoudsmedicatie met inhalatiecortico-

steroïden (ICS).4 Onderzoek heeft echter aangetoond dat de 

therapietrouw bij het gebruik van ICS laag is. Van de kinderen 

die ICS gebruiken voor luchtwegklachten, is minder dan 60% 

therapietrouw.8,9 Slechte therapietrouw is een van de grootste 

Inleiding

Astma is een van de meestvoorkomende chronische ziekten 

bij kinderen: in Nederland hebben ongeveer 119.000 kinde-

ren (jonger dan 15 jaar) een astmadiagnose.1 Voor zowel de kwa-

liteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers, als voor de 

kosten van de zorg is het belangrijk om de behandeling van 

astma bij kinderen te optimaliseren.2 Het is hierbij van belang 

om astma tijdig te diagnosticeren en adequaat te behandelen.3 

Samenvatting
Pieters LE, Vijverberg SJH, Raaijmakers JAM, Van der Ent CK, Maitland-van 
der Zee AH. Astmadiagnose bij kinderen. Huisarts Wet 2014;57(9):446-51.
Doel Het onderzoeken van de overeenstemming tussen door de 
ouder en door de huisarts gerapporteerde astmadiagnose bij kin-
deren die astmamedicatie gebruiken.
Methode We hebben 996 kinderen (4-12 jaar) uit het PACMAN-
cohort onderzocht. Alle kinderen hadden recentelijk astmamedi-
catie gebruikt. Tijdens een onderzoeksbezoek in de apotheek vul-
den ouders en kinderen een vragenlijst in over astmadiagnose, 
klachten, medicatiegebruik en therapietrouw. Huisartsen hebben 
we schriftelijk benaderd met de vraag of het kind astma had. We 
onderzochten de invloed van verschillende patiëntkarakteristie-
ken met multivariate logistische regressieanalyse.
Resultaten Bij 63,5% van de kinderen rapporteerden zowel de 
huisarts als de ouders een astmadiagnose. Er was meer over-
eenstemming tussen de ouders en de huisarts in de aan- of af-
wezigheid van een astmadiagnose als het kind ouder was (OR 
1,14; p = 0,008), de astmaklachten minder onder controle wa-
ren (OR 1,82; p = 0,02) en het kind inhalatiecorticosteroïden 
(OR 2,93; p = 0,001) of kortwerkende bèta-2-agonisten (OR 
2,04; p = 0,03) gebruikte. Afkomst en opleidingsniveau van de 
ouders hingen niet samen met de mate van overeenstemming. 
Therapietrouw aan onderhoudsmedicatie was het hoogst 
(63,1%) bij de groep kinderen van wie zowel de ouders als de 
huisartsen hadden aangegeven dat het kind een astmadiagno-
se had.
Conclusie De overeenstemming tussen de ouders en de huisarts 
in het aangeven van een astmadiagnose bij kinderen die astma-
medicatie gebruiken is relatief hoog, maar er is nog steeds ruimte 
voor verbetering.
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Wat is bekend?
 ▪ Astma is een van de meestvoorkomende chronische ziekten 

bij kinderen.
 ▪ Een variabel ziektebeloop en de afwezigheid van betrouw-

bare longfunctiemetingen bij jonge kinderen bemoeilijken het 
stellen van een astmadiagnose bij deze groep.

 ▪ Inhalatiecorticosteroïden vormen de hoeksteen van onder-
houdsbehandeling bij kinderen met astma.

 ▪ Van de kinderen die inhalatiecorticosteroïden gebruiken, is 
minder dan 60% therapietrouw.

 ▪ Om de klinische controle van astma te optimaliseren en de 
kosten van het zorgsysteem te verlagen zijn een juiste diagnose 
en een juist gebruik van onderhoudsmedicatie noodzakelijk.

Wat is nieuw?
 ▪ Zowel ouders als huisartsen rapporteren een astmadiagnose 

bij ongeveer tweederde (63,5%) van de kinderen die regelmatig 
astmamedicatie gebruiken.

 ▪ Overeenstemming tussen ouders en huisarts over de aan- of 
afwezigheid van een astmadiagnose bij kinderen die astma-
medicijnen gebruiken, is geassocieerd met de leeftijd van het 
kind, de ernst van de astmaklachten en het gebruik van inhala-
tiecorticosteroïden of kortwerkende bèta-2-agonisten.

 ▪ Het opleidingsniveau, de afkomst van de ouders en de aan-
wezigheid van astma bij de ouders zijn niet significant geassoci-
eerd met het bestaan van overeenstemming tussen ouders en 
huisarts over de aan- of afwezigheid van een astmadiagnose.

 ▪ Kinderen die astmaonderhoudsmedicatie gebruiken, zijn 
meer therapietrouw als de huisarts én de ouders een astmadiag-
nose rapporteren.



Onder zoek

447huis art s &  we tensch ap5 7(9) sep tember 2014

zoek in de eigen apotheek [figuur]. De recepten konden zowel 

zijn voorgeschreven door de huisarts als door de specialist. De 

opzet van het PACMAN-cohortonderzoek hebben we elders 

beschreven.11 Tijdens het onderzoeksbezoek in de eigen apo-

theek kregen de ouders een uitgebreide vragenlijst voorgelegd, 

met daarin onder andere vragen over een astmadiagnose, het 

huidige medicatiegebruik, de therapietrouw, de aanwezig-

heid van allergieën en de ernst van het astma.

Het PACMAN-onderzoek is goedgekeurd door de METC van 

het UMC Utrecht en de IRB van de afdeling Farmaco-epide-

miologie en Klinische farmacologie, Universiteit Utrecht.

Astmadiagnose volgens de ouders
Door middel van een vragenlijst vroegen de onderzoekers de 

ouders naar een astmadiagnose van hun kind, aan de hand 

van de volgende vragen: 

 ▪ ‘Heeft uw kind astma?’ (Als antwoord konden de ouders ‘ja’ 

of ‘nee’ aankruisen.)

 ▪ ‘Zo ja, op welke leeftijd is de diagnose astma bij uw kind 

gesteld?’ (Antwoord: ‘… jaar’)

 ▪ ‘Door wie is de diagnose astma gesteld?’ (Als antwoord kon-

den de ouders ‘huisarts’, ‘longarts’, ‘kinderarts’, ‘anders, na-

melijk …’ aankruisen.)

Astmadiagnose volgens de huisarts 
Na afloop van het onderzoeksbezoek in de apotheek hebben 

we de huisarts schriftelijk benaderd met de vraag: ‘Zou u deze 

patiënt diagnosticeren als astmapatiënt?’ (Als antwoord kon-

den de huisartsen ‘ja’/‘nee, omdat …’/‘onzeker, omdat …’ aan-

kruisen en eventueel een toelichting geven.) 

oorzaken van suboptimale klinische controle van astma en 

van de hoge kosten van het zorgsysteem.10

Verschillende factoren zijn van invloed op de therapie-

trouw bij astmaonderhoudsmedicatie. Eerder onderzoek uit 

onze onderzoeksgroep heeft laten zien dat een jonge leeftijd 

van het kind, Nederlandse etniciteit, de overtuiging van ou-

ders dat astmamedicatiegebruik noodzakelijk is en goede in-

halatietechnieken samenhangen met een hogere mate van 

therapietrouw aan ICS.9 Wij verwachten dat de therapietrouw 

ook groter is naarmate de huisarts en de ouders van het kind 

allen aangeven dat het kind astma heeft, aangezien dit zou 

kunnen duiden op een goede communicatie tussen ouders en 

arts en op meer ziektebesef. Dit zou betekenen dat de overeen-

stemming tussen huisarts en ouders een aandachtspunt is bij 

het optimaliseren van de behandeling van astma.

Voor ons onderzoek hebben we bij een grote groep astmame-

dicatiegebruikers in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gekeken naar de 

overeenstemming tussen de ouder- en huisartsgerapporteerde 

astmadiagnose en de factoren die daarop van invloed zijn. Ver-

der hebben we onderzocht of kinderen die astmaonderhouds-

medicatie gebruiken meer therapietrouw zijn als huisartsen én 

ouders een astmadiagnose rapporteren.

Methode
Het PACMAN-cohort
Het Pharmacogenetics of Asthma medication in Children: 

Medication with ANti-inflammatory effects (PACMAN) co-

hortonderzoek is een observationeel onderzoek, waarbij apo-

thekers in Nederlandse openbare apotheken kinderen hebben 

geselecteerd (leeftijd 4-12 jaar) die regelmatig astmamedicatie 

gebruiken (≥ 3 voorschriften (Anatomical Therapeutic Chemi-

cal Code R03) in de voorafgaande twee jaar, waarvan ≥ 1 in de 

afgelopen 6 maanden). De betrokken apothekers zijn lid van 

het UPPER-netwerk voor onderzoek en stages in de farma-

ceutische praktijk van de Universiteit Utrecht. Kinderen en 

hun ouders kregen een uitnodiging voor een onderzoeksbe-

Figuur Stroomdiagram van de inclusie van kinderen in het PACMAN- 

cohort. De selectie van de kinderen vond plaats via apotheken.

Abstract
Pieters LE, Vijverberg SJH, Raaijmakers JAM, Van der Ent CK, Maitland-van der Zee AH. Diag-
nosis of asthma in children. Huisarts Wet 2014;57(9):446-51.
Aim To assess the agreement between parent-reported and general practitioner 
(GP)-reported diagnosis of asthma in children who use asthma medication.
Methods In total, 996 children (age 4-12 years) from the Pharmacogenetics of Asth-
ma medication in Children: Medication with Anti-inflammatory effects (PACMAN) 
cohort study were investigated. All children had recently used asthma medication. 
Parents and children completed a questionnaire on asthma diagnosis, symptoms, 
medication use, and medication compliance. General practitioners were contacted to 
establish whether the child had been diagnosed with asthma. Multivariate logistic 
regression analysis was used to study the association between patient characteris-
tics and agreement on asthma diagnosis between parents and GP.
Results Overall, both the GP and the parents agreed about the diagnosis of asthma 
in 63.5% of the children. Agreement between GP and parents about the presence or 
absence of asthma was better if the child was older (OR 1.14, p = 0.008), if asthma 
symptoms were poorly controlled (OR 1.82, p = 0.02), and if the child used inhaled 
corticosteroids (OR 2.93, p = 0.001) or short-acting beta agonists (OR 2.04, p = 0.03). 
Origin and parental education level were not significantly associated with diagnostic 
agreement. Treatment adherence was highest in the children with asthma diagnosed 
by both the parents and the GP (63.1%).
Conclusions While there was relatively good agreement between parents and GPs 
about the diagnosis of asthma in children who used asthma medications, there is still 
room for improvement.
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 ▪ Item 3: Mijn kind stopt een tijdje met medicijnen te gebrui-

ken.

 ▪ Item 4: Mijn kind besluit (of de ouders besluiten) om een 

dosering over te slaan.

 ▪ Item 5: Mijn kind neemt minder dan is voorgeschreven.

Per item kan de ouder ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’, ‘zelden’ of ‘nooit’ 

aankruisen, waarmee de score 1 tot 5 punten kan zijn. We heb-

ben een afkapwaarde van ≥ 21 gehanteerd voor het classifice-

ren van therapietrouw.9,15 

Resultaten 
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit 996 kinderen die tussen 

april 2009 en januari 2013 aan het PACMAN-cohortonderzoek 

hadden deelgenomen. Voor deelname aan ons onderzoek 

selecteerden we kinderen op basis van het gebruik van ast-

mamedicatie zoals dat is geregistreerd bij de apotheek (mi-

nimaal drie recepten in de afgelopen twee jaar). De [figuur] 

betreft een stroomdiagram van de inclusie. In totaal heb-

ben we ruim 3000 kinderen benaderd, via 98 apotheken. De 

kenmerken van de onderzoekspopulatie staan in [tabel 1]. De 

gemiddelde leeftijd was 8,4 jaar, de meeste kinderen waren 

jongens (61,7%).

Astmadiagnose volgens de ouders 
Van 28 kinderen ontbraken gegevens over een door de ouders 

gerapporteerde astmadiagnose. Van de 968 kinderen met be-

Overeenstemming over astmadiagnose
De huisarts kon de vraag naar de astmadiagnose beantwoorden 

met ‘ja’, ‘nee’ of ‘onzeker’ en eventueel een toelichting geven. De 

ouders konden in de PACMAN-vragenlijst op de vraag over de 

astmadiagnose alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. In de ana-

lyse hebben we daarom alleen kinderen meegenomen van wie 

gegevens beschikbaar waren over de astmadiagnose volgens de 

ouders én bij wie de huisartsen ‘ja’ of ‘nee’ hadden geantwoord. 

Factoren geassocieerd met overeenstemming
Aan de hand van multivariate logistische regressie hebben 

we verschillende factoren onderzocht die van invloed zouden 

kunnen zijn op het bestaan van overeenstemming. Daar-

bij hebben we de volgende variabelen vastgelegd: leeftijd, 

geslacht, medicatiegebruik in het afgelopen jaar, controle 

van astmasymptomen, en afkomst en opleidingsniveau van 

de ouders. Medicamenten die een belangrijke rol spelen bij 

astmabehandeling hebben we meegenomen in de analyse: 

orale corticosteroïden (OCS), inhalatiecorticosteroïden (ICS), 

langwerkende bèta-agonisten (LABA), kortwerkende bèta-

agonisten (SABA) en leukotrieenreceptorantagonisten (LTRA). 

De ouder gaf informatie over het medicatiegebruik. We be-

rekenden de astmacontrole op basis van de Asthma Control 

Questionnaire Score, een gevalideerd meetinstrument voor 

astmacontrole dat uit zes items bestaat.12 De vragenlijst heeft 

sterke meeteigenschappen, zowel voor gebruik in de kliniek 

als in het kader van onderzoek en is gevalideerd voor gebruik 

bij kinderen.13 Een patiënt heeft goed gecontroleerd astma 

wanneer de score < 0,75 is. Een waarde ≥ 0,75 duidt op onge-

controleerd astma. Ouders kregen de vraag voorgelegd tot 

welke etnische bevolkingsgroep ze zich rekenden. Als beide 

ouders hadden aangegeven van Nederlandse afkomst te zijn, 

beschouwden we het kind als Nederlands. We beschouwden 

kinderen als ‘kinderen van hoogopgeleide ouders’ als mini-

maal één ouder een hbo- of universitaire opleiding had af-

gerond. Significante oddsratio’s (OR) hebben we gecorrigeerd 

voor leeftijd en geslacht. De verbanden tussen medicatiege-

bruik en overeenstemming hebben we tevens gecorrigeerd 

voor de soorten medicatie die in het model een verandering 

van meer dan 10% in de bètawaarde hadden veroorzaakt. 

Therapietrouw
We hebben de therapietrouw onderzocht in de groep kinde-

ren die onderhoudsmedicatie gebruiken voor astma. Daarvoor 

hebben we de Medication Adherence Report Scale gebruikt.14 

Met dit instrument kunnen we therapietrouw van astma-

patiënten door middel van zelfrapportage betrouwbaar 

vaststellen. Deze maat komt overeen met indicaties van the-

rapietrouw die zijn gebaseerd op gegevens van de apotheekre-

ceptenuitgifte.15

Voor dit onderzoek hebben we de MARS-5 gebruikt, die be-

staat uit vijf items met betrekking tot medicatiegebruik:

 ▪ Item 1: Mijn kind vergeet zijn/haar medicijnen te gebruiken.

 ▪ Item 2: Ik of mijn kind wijzig(t) de dosering van de medi-

cijnen.

Kinderen

 ▪ Gemiddelde leeftijd (sd), in jaren  8,4 (2,5) 

 ▪ Geslacht, jongens 61,7%

 ▪ Etniciteit, beide ouders Nederlands 73,2% (703/961)

 ▪ Astma onder controle* 57,6% (552/958)

Medicatiegebruik

 ▪ Therapietrouw† 58,3% (521/894)

 ▪ SABA 83,5% (819/981)

 ▪ LABA 23,3% (229/981)

 ▪ ICS 86,0% (844/981)

 ▪ LTRA  8,9% (87/981)

 ▪ OCS  6,1% (60/981)

Ouders

 ▪ Educatie ouders, hoger opgeleid‡ 57,3% (527/920)

 ▪ Ouder(s) astma 47,1% (407/864)

 ▪ Roken thuis 12,5% (122/974)

* Volgens de Asthma Control Questionnaire (ACQ) (6 items); ACQ-score < 0,75 
geeft astmacontrole aan. 
† Percentage van de kinderen dat onderhoudsmedicatie (LTRA of ICS) gebruikt; 
score volgens Medication Adherence Rating Scale-5 (MARS-5). 
‡ Ten minste een van de ouders heeft een hbo- of universitaire opleiding 
afgerond.

Tabel 1 Kenmerken van het PACMAN- cohort (n = 996)
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Overeenkomsten in rapportage van de astmadiagnose 
Aangezien de ouders, anders dan de huisartsen, geen mogelijk-

heid hadden om ‘onzeker’ aan te kruisen in de vragenlijst over 

een astmadiagnose, hebben we kinderen voor de analyses geëx-

cludeerd bij wie de huisarts een onzekere astmadiagnose had 

aangegeven. Met betrekking tot de groep van overgebleven 356 

PACMAN-kinderen waren zowel de ouders als de huisarts zeker 

van een astmadiagnose bij 226 kinderen (63,5%). Van 31 kinde-

ren (8,7%) hadden zowel de ouders als de huisartsen aangegeven 

dat het kind geen astmadiagnose had. Bij 71,2% hadden ouders 

en huisartsen dus hetzelfde aangegeven (allebei ‘wel’ of allebei 

‘geen’ astmadiagnose). Bij 27 kinderen (7,6%) hadden de ouders 

echter gemeld dat het kind een astmadiagnose had, terwijl de 

huisarts had gerapporteerd dat er geen diagnose was. Omge-

keerd had de huisarts bij 72 kinderen (20,2%) aangegeven dat 

hij/zij het kind zou diagnosticeren als een astmapatiënt, maar 

hadden de ouders gemeld dat hun kind geen astmadiagnose 

had. De overeenstemming is weergegeven in [tabel 2].

Factoren die samenhangen met overeenstemming
Het opleidingsniveau van de ouders, het hebben van een ouder 

met een geschiedenis van astma, de etniciteit en het geslacht 

bleken geen significante invloed te hebben op de overeenstem-

ming tussen ouders en huisartsen over een astmadiagnose (p 

> 0,05) [tabel 3]. Er was een grotere kans op overeenstemming 

over de diagnose als kinderen ongecontroleerde astmasymp-

tomen hadden (OR: 1,82; p = 0,02). Andere factoren die met de 

overeenstemming tussen huisartsen en ouders samenhingen 

waren gebruik van ICS en SABA (OR: 2,93; p = 0,001, respectie-

velijk OR: 2,04; p = 0,03), en leeftijd (OR: 1,14; p = 0,008).

Astmadiagnose en therapietrouw
Bij 310 kinderen die onderhoudsmedicatie (ICS en/of LTRA) ge-

bruikten en over wie informatie van zowel de ouders als de 

schikbare onderzoeksgegevens hebben de ouders van 666 kin-

deren (68,8%) gemeld dat hun kind een astmadiagnose had. 

De ouders gaven aan dat de diagnose meestal was vastgesteld 

door een kinder(long)arts (56,2%) of huisarts (41,5%).

Astmadiagnose volgens de huisarts
Van 429 (44,3%) PACMAN-kinderen beschikten we over gege-

vens van de huisarts. Van 298 kinderen (69,5%) hadden de huis-

artsen aangegeven dat ze het kind zouden diagnosticeren als 

astmapatiënt en bij 58 kinderen (13,5%) hadden ze vermeld dat 

ze dat niet zouden doen. Bij 73 kinderen (17,0%) hadden de huis-

artsen aangegeven onzeker te zijn over een astmadiagnose.

Astmadiagnose en leeftijd
Ouders rapporteerden dat de gemiddelde leeftijd waarop een 

astmadiagnose bij hun kind was gesteld 3,4 ± 2,5 jaar was. We 

hadden geen informatie van de huisartsen over de leeftijd 

waarop een astmadiagnose gesteld was. Van de 95 PACMAN-

kinderen die jonger waren dan zes jaar, hadden de huisartsen 

echter van 46 kinderen (48,4%) aangegeven dat ze het kind als 

astmapatiënt zouden diagnosticeren.

Huisarts

Ja Nee Totaal

Ouders

Ja 226 27 253 

Nee 72 31 103 

Totaal 298 58 356 

Geobserveerde overeenstemming: 72,1% (226 + 31)/356. 
Huisarts bevestigt diagnose van de ouders: 89,3% (226/253). 
Ouders bevestigen diagnose van de huisarts: 75,8% (226/298).

Tabel 2 Overeenstemming in astmadiagnose: oudergerapporteerde ver-

sus huisartsgerapporteerde astmadiagnose (n = 356)

OR (95%-BI) p-waarde Gecorrigeerde OR (95%-BI) p-waarde

Leeftijd 1,14 (1,03 tot 1,25)  0,008 1,14* (1,04 tot 1,25) 0,008

Geslacht, meisje 0,86 (0,53 tot 1,38)  0,53

Etniciteit, niet-Nederlands 1,30 (0,72 tot 2,36)  0,39

Educatie ouders, laag 1,47 (0,90 tot 2,39)  0,12

Ouders astma, geen 1,37 (0,83 tot 2,27)  0,22

Astmacontrole slecht onder controle 1,71 (1,06 tot 2,76)  0,03 1,82† (1,11 tot 2,96) 0,02

Medicatie

 ▪ OCS-gebruik 1,82 (0,60 tot 5,53)  0,29

 ▪ ICS-gebruik 3,44 (1,84 tot 6,41) < 0,001 2,93‡ (1,54 tot 5,60) 0,001

 ▪ LABA-gebruik 2,02 (1,13 tot 3,64)  0,004 1,59¶ (0,87 tot 2,93) 0,14

 ▪ SABA-gebruik 1,99 (1,10 tot 3,58)  0,02 2,04 (1,08 tot 3,86) 0,03

 ▪ LTRA-gebruik 1,28 (0,56 tot 2,93)  0,56

* Gecorrigeerd voor geslacht. 
† Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 
‡ Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en LABA-gebruik. 
¶ Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ICS-gebruik.

Tabel 3 Factoren die samenhangen met het bestaan van overeenstemming tussen huisarts en ouders bij het rapporteren van een astmadiagnose
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ouders met betrekking tot een astmadiagnose. Het opleidings-

niveau en de afkomst van de ouders, en een geschiedenis van 

astma bij de ouders zijn niet significant geassocieerd met het 

bestaan van overeenstemming. Als er overeenstemming is 

tussen ouders en huisarts, neemt de kans op therapietrouw 

aan onderhoudsmedicatie toe.

Uit eerder onderzoek blijkt ook dat er een discrepantie kan 

bestaan tussen door ouders en huisartsen gerapporteerde ge-

gevens. In een onderzoek naar de prevalentie van astma bij 

kinderen op basis van gegevens van de ouders en van huisart-

sen in een onderzoekspopulatie van 6295 Zweedse kinderen 

(leeftijd 1-6 jaar) bleek de overeenstemming tussen ouders en 

huisartsen 60,4% te zijn.16 Een verschil met dit populatieon-

derzoek is dat onze onderzoekspopulatie uit oudere kinderen 

bestaat, die we hebben geïncludeerd op basis van gebruik van 

astmamedicatie die een huisarts of specialist heeft voorge-

schreven. De kans op aanwezigheid van een astmadiagnose is 

in het PACMAN-onderzoek daardoor bij voorbaat hoog en juist 

laag bij de jonge kinderen uit het Zweedse onderzoek. Eerder 

onderzoek heeft ook aangetoond dat de huisarts niet altijd 

een astmadiagnose heeft gesteld wanneer astmamedicatie 

is voorgeschreven. Uit onderzoek naar de aanwezigheid van 

astma bij voorgeschreven astmamedicatie bij 74.580 Neder-

landse kinderen (56,4% jongen) onder de achttien jaar bleek dat 

er een astmadiagnose was gesteld bij 61% van de kinderen die 

ten minste twee recepten voor astmamedicatie in het voor-

gaande jaar hadden ontvangen (en bij 49% van de kinderen die 

ten minste één recept hadden ontvangen).17 Dit percentage lag 

bij onze populatie hoger: 69,5% (298/429), mogelijk doordat we 

hogere eisen aan de medicatievoorschriften hebben gesteld.

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor discre-

panties tussen ouder- en artsgerapporteerde gegevens. Die 

kunnen zowel bij de arts als bij de ouders liggen. Mogelijke 

verklaringen zijn een incompleet medisch dossier, verschil-

len in perceptie tussen ouders en huisarts over wat er bespro-

ken is tijdens het consult, gebrekkige communicatie tussen 

(gescheiden) ouders en verschillen in wat de huisarts aan de 

ouders vertelt (bijvoorbeeld symptoomdiagnose) en wat de 

huisarts noteert in het dossier naar aanleiding van klinisch 

objectieve metingen (bijvoorbeeld longfunctiemeting).18 Uit 

verschillende onderzoeken is gebleken dat de voorlichting 

over astma en astmasymptomen in de praktijk niet optimaal 

is; belangrijke onderwerpen komen niet aan de orde of ouders 

herkennen de astmasymptomen niet.19,20 

Bij ons onderzoek zien we dat de therapietrouw het hoogst 

is in de groep kinderen bij wie zowel de ouders als de huis-

artsen een astmadiagnose hebben gerapporteerd. We nemen 

aan dat de overeenstemming tussen ouders en huisartsen 

voortkomt uit een dialoog over ziektebesef en de noodzaak 

van correct medicatiegebruik. Deze factoren dragen bij aan 

een grotere therapietrouw en moeten door de huisarts gesti-

muleerd worden.11,21 

Onze resultaten wijzen op het belang van een goede com-

municatie tussen ouders, patiënten en artsen, en ondersteunen 

de waarde van door ouders gerapporteerde diagnoses voor epi-

huisartsen bekend was, keken we naar de invloed van de ast-

madiagnose op de therapietrouw [tabel 4]. De therapietrouw 

was het hoogst in de groep kinderen die zowel volgens de 

ouders als volgens de huisartsen astma hadden (63,1%) en het 

laagst in de groep kinderen die wel een astmadiagnose had-

den volgens de ouders, maar niet volgens de huisarts (21,4%).

Beschouwing
Dit populatieonderzoek onder kinderen die regelmatig ast-

mamedicatie gebruiken toont aan dat ouders en huisartsen 

in bijna driekwart van de gevallen hetzelfde rapporteren met 

betrekking tot een eventuele astmadiagnose. Bij bijna twee-

derde van de kinderen geven zowel de huisartsen als de ouders 

aan dat er sprake is van een astmadiagnose. Leeftijd, slechte 

controle van de astmasymptomen, ICS- en SABA-gebruik zijn 

geassocieerd met de overeenstemming tussen huisartsen en 

n % Therapietrouw (%)

Astma volgens huisarts en ouders 213 68,7 63,1

Geen astma volgens huisarts en 
ouders

 22  7,1 52,4

Astma volgens ouders, maar niet 
volgens huisarts

 14  4,5 21,4

Astma volgens huisarts, maar niet 
volgens ouders

 61 19,7 58,3

We hebben alleen kinderen in de analyse meegenomen die het gebruik van 
onderhoudsmedicatie hadden gerapporteerd. Therapietrouw is vastgesteld 
aan de hand van de MARS-5-score.

Tabel 4 Astmadiagnose volgens de huisarts/ouders en therapietrouw

Fo
to

: P
et

er
 E

lv
id

ge
/S

hu
tt

er
st

oc
k



451huis art s &  we tensch ap5 7(9) sep tember 2014

Onder zoek

demiologisch onderzoek. Veel epidemiologische onderzoeken 

naar kinderastma maken gebruik van door de ouders gerappor-

teerde diagnoses: een systematische review heeft aangetoond 

dat 78% van de geïncludeerde epidemiologische kinderastma-

onderzoeken gebruik hebben gemaakt van door de ouders ge-

rapporteerde astmadiagnoses.18 Ons onderzoek suggereert dat 

dit een betrouwbare maat is – de overeenstemming is relatief 

hoog en door ouders gerapporteerde astma bij kinderen met 

luchtwegklachten leidt eerder tot een onderschatting, dan een 

overschatting van huisartsgerapporteerde gegevens.

Dit onderzoek heeft als sterke punten dat het cohort groot 

(n = 996) en heterogeen is. Dankzij de inclusie via de apothe-

ken bestaat het PACMAN-cohort uit een dwarsdoorsnede van 

de Nederlandse kinderastmapopulatie, met kinderen die 

milde en ernstige klachten hebben, die onder behandeling 

staan van een specialist of die alleen bij een huisarts op het 

spreekuur komen. Een eerdere analyse heeft laten zien dat de 

geïncludeerde onderzoekspopulatie representatief is voor de 

geselecteerde populatie: leeftijd en geslacht van de kinderen 

die zijn geïncludeerd in het PACMAN-cohort verschillen nau-

welijks van die van de geselecteerde onderzoekspopulatie.22

Bij de interpretatie van de resultaten moeten we reke-

ning houden met een aantal beperkingen. Ten eerste zijn 

de geïncludeerde kinderen geselecteerd op basis van astma-

medicatievoorschriften, geregistreerd in de apotheeksyste-

men, waardoor selectiebias kan optreden. Hoewel 

inhalatiecorticosteroïden soms ook voor andere indicaties 

worden voorgeschreven, is de kans klein dat een zorgverle-

ner (huisarts/specialist) denkt dat het kind geen (symptoom-

diagnose) astma heeft, maar wel astmamedicatie voorschrijft. 

Het aantal kinderen van wie de ouders aangeven dat er sprake 

is van een astmadiagnose, terwijl de huisarts dat niet doet is 

dan ook klein, maar ze zijn er opvallend genoeg nog wel. De 

andere groep kinderen waarbij geen overeenstemming is (de 

huisarts geeft aan dat er een diagnose astma is, maar de ou-

ders niet), is een interessantere groep voor verder onderzoek, 

omdat deze een aangrijpingspunt vormt voor de verbetering 

van de astmabehandeling in de huisartsenpraktijk en apo-

theek. De huisarts heeft namelijk wel een behandelplan en 

medicatie voorgeschreven of het kind doorverwezen naar een 

kinder(long)arts, maar de ouders hebben niet begrepen dat er 

sprake is van een astmadiagnose of zijn het niet eens met de 

diagnose. In deze groep valt dus ook winst te behalen wat be-

treft het optimaliseren van therapietrouw.

Een beperking van dit onderzoek is dat er kinderen ont-

breken die astmatische klachten hebben, maar geen medica-

tie gebruiken. Het zou interessant zijn om ook in deze groep 

te onderzoeken of er wat betreft de astmadiagnose overeen-

stemming is tussen ouders en huisartsen. 

Ouders hadden in de huidige onderzoeksopzet geen mo-

gelijkheid om ‘onzeker’ in te vullen bij de vraag over een ast-

madiagnose. Voor het onderzoek naar de overeenstemming is 

daarom de groep huisartsen die onzeker was over de diagnose 

geëxcludeerd. Dit zou tot selectiebias kunnen leiden. Het per-

centage van een door ouders gerapporteerde astmadiagnose 

in de geëxcludeerde kinderen bleek echter weinig te verschil-

len van het percentage door ouders gerapporteerde astma-

diagnose in de onderzochte groep (67,2% versus 68,8%). 

De response rate van de huisartsen is helaas laag in ons 

onderzoek (44,3%). Hierdoor is de groep waarin naar overeen-

stemming is gekeken een stuk kleiner dan het gehele cohort. 

De basiskenmerken van de bestudeerde groep verschillen ech-

ter weinig van die van het totale cohort: gemiddelde leeftijd 

8,5 (2,4) jaar, 60,7% jongen. We verwachten dus niet dat selec-

tiebias onze resultaten heeft beïnvloed, maar we kunnen niet 

uitsluiten dat de huisartsen die aan ons onderzoek hebben 

deelgenomen, ook meer waarde hechten aan communica-

tie tussen zorgverlener en patiënt en ouders/verzorgers, dan 

huisartsen die niet hebben deelgenomen. Het zou dus kunnen 

dat de overeenstemming in de gehele populatie lager ligt dan 

die wij gevonden hebben.

Bij de behandeling van astma is het essentieel dat de ou-

ders en de huisarts een gesprek aangaan over de aan- of afwe-

zigheid van een astmadiagnose en het gebruik van medicatie. 

Een recent onderzoek in het Nederlandse geboortecohort  

PIAMA laat zien dat 42% van de kinderen van acht jaar die 

ICS gebruikten, dat niet dagelijks deden.23 De therapietrouw 

was hoger naarmate de ouders meer kennis hadden over ast-

mamedicatie en – voor hun gevoel – voldoende informatie 

hadden ontvangen van medische hulpverleners. Eerder on-

derzoek liet al zien dat er bij astmamedicatie grote verschillen 

zijn in het voorschrijfgedrag van Nederlandse huisartsen.24 

Het aanbieden van workshops voor huisartsen op het gebied 

van astmaeducatie en -management zou kunnen helpen om 

de astmaeducatie te verbeteren en een uniformer astmama-

nagement te realiseren. Een Australisch onderzoek laat zien 

dat huisartsen die workshops hadden gevolgd op het gebied 

van patiëntcommunicatie en astmamanagement, zich ze-

kerder voelden om met hun patiënt over astmamanagement 

te praten en vaker samen met de patiënt een persoonlijk ac-

tieplan opstelden, dan huisartsen die deze workshops niet 

hadden gevolgd.25 Ook controleerden de huisartsen die de 

workshops hadden gevolgd vaker of de patiënten hun medica-

tie op de juiste manier gebruikten.

Conclusie
Onze resultaten laten zien dat er een discrepantie bestaat 

tussen de ouders en de huisarts in het rapporteren van een 

astmadiagnose bij Nederlandse kinderen die astmamedica-

tie gebruiken. De kans op therapietrouw bij het gebruik van 

onderhoudsmedicatie neemt toe als zowel de ouders als de 

huisartsen aangeven dat er sprake is van een astmadiagnose. 

Dit betekent dat de overeenstemming tussen de ouders en de 

huisarts over de aanwezigheid van een astmadiagnose bij het 

kind een aandachtspunt dient te zijn bij het optimaliseren 

van de behandeling van astma. ▪
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