Astma Controle test
voor kinderen (4-11 jaar)
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Astma Controle Test voor kinderen (4-11 jaar)
Laat je kind deze vragen beantwoorden
1. Hoe is het vandaag met je astma?

SCORE:

0

1

Heel erg

Noteer het
cijfer van uw
antwoord bij de
score.

Erg

2

3

Goed

Heel goed

+

2. Hoeveel last heb je van je astma als je rent, traint of sport?

0

1

2

Ik heb er veel last van, ik
kan niet doen wat ik wil

Ik heb er last van en ik
vind het vervelend

Ik heb er een beetje last
van, maar het gaat wel

3
Ik heb er
geen last van

+

3. Moet je hoesten door je astma?

0

1

Ja, de hele tijd

Ja, meestal

2

3

Ja, soms wel

Nee, nooit

+

4. Word je ‘s nachts wakker door je astma?

0

1

Ja, de hele tijd

Ja, meestal

2

3

Ja, soms wel

Nee, nooit

+

Beantwoord als ouder de volgende vragen
5. Hoeveel dagen had je kind de afgelopen 4 weken overdag astmaklachten?

5

4

3

2

1

0

Helemaal niet

1-3 dagen

4-10 dagen

11-18 dagen

19-24 dagen

Elke dag

6. Hoeveel dagen had je kind de afgelopen 4 weken overdag last van piepende ademhaling door het astma?

5

4

3

2

1

0

Helemaal niet

1-3 dagen

4-10 dagen

11-18 dagen

19-24 dagen

Elke dag

+

5

4

3

2

1

0

Helemaal niet

1-3 nachten

4-10 nachten

11-18 nachten

19-24 nachten

Elke nacht

Tel de punten op en vraag uw arts wat deze score betekent:
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7. Hoe vaak werd je kind de afgelopen 4 weken ‘s nachts wakker door het astma?

Astma Controle Test voor kinderen (4-11 jaar)
Alles onder controle!

Astmacontrole

Uit onderzoek blijkt dat de meeste astmapatiënten hinder
van hun ziekte ondervinden.1,2 Een Nederlandse studie
heeft aangetoond dat maar 25% van de kinderen met
astma, het astma onder controle heeft!3 Dezelfde studie
toont aan dat sub-optimale communicatie tussen zorgverlener en patiënt hier een rol in speelt. De gevolgen kunnen
zich bijvoorbeeld uiten in het niet kunnen meedoen aan
spelletjes en ziekteverzuim.4 Het heeft daarmee een grote
impact op de ontwikkeling van het kind.

Goed astmacontrole volgens de NHG-standaard voor
kinderen is gedefinieerd als:6

De test

Symptomen overdag

2 maal of minder/week

Beperkte activiteiten

Geen

Nachtelijke symptomen

Geen

Gebruik noodmedicatie

2 maal of minder/week

Spinometrie

Normaal

De Astma Controle Test voor kinderen (4-11 jaar) is erop
gericht de communicatie tussen zorgverlener en patiënt
te optimaliseren. Deze gevalideerde test5 voor kinderen is
ontwikkeld naar analogie van de Astma Controle Test voor
volwassenen in samenwerking met het Mapi Research
Institute. Je kunt met de test snel bepalen of het astma
van je patiënt onder controle is.
Gebruik
De test is gevalideerd voor gebruik door ouders én
patiënt. De eerste 4 vragen moeten door het kind
beantwoord worden, de laatste 3 door de ouder(s).
De met het antwoord corresponderende score wordt
rechts ingevuld. Deze scores worden opgeteld en geven
een snelle indicatie of het astma onder controle is.
Score
Minder dan 20 punten:
Het astma is waarschijnlijk niet onder controle geweest
gedurende de afgelopen 4 weken.
20 Punten of meer:
Het astma is waarschijnlijk goed onder controle geweest
de afgelopen 4 weken.

NHG-standaard astma bij kinderen, 2014
** Niet betrouwbaar voor kinderen < 5 jaar
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