
Uw gids in
Astma

Gelieve uw arts te raadplegen  
bij medische vragen.



Uw astma wordt veroorzaakt 
door een chronische ontsteking 
van uw luchtwegen, waardoor ze 
vernauwen en u moeite ondervindt 
bij het ademhalen. De ziekte kan 
onder controle worden gehouden, 
maar is niet te genezen.

Veelvoorkomende symptomen zijn: 

• een piepende ademhaling

• kortademigheid

• moeilijk ademen

• een onregelmatige hoest die wisselt 
in frequentie en intensiteit

Door deze symptomen ervaart u 
moeilijkheden tijdens het ademhalen. 
Uw luchtwegen zijn vernauwd door een 
verdikking van de luchtwegwand en 
overmatige slijmproductie.  

Uw symptomen kunnen worden 
getriggerd of verergerd door virale 
infecties, allergenen, tabaksrook, 
lichaamsbeweging en stress.

Hoe herkent  
     u astma?1

Wat is
 astma?1



Normale 
bronchiën

Ontspannen, 
gladde spieren

Ontsteking 
en zwelling

Ontstoken, 
verdikte wand

Verkleinde 
luchtweg

Slijmen

Luchtweg

Bronchiën tijdens 
een astma-aanval

Hoe zien uw longen eruit
 tijdens een astma-aanval?2

Aangepast van Syslová K et al. 20122



Na de diagnose schrijft uw arts een 
geneesmiddel voor naargelang de 
symptomen die u vertoont. Hij of zij kan 
daarbij rekening houden met uw eigen 
voorkeuren.  Bij het starten van de 
behandeling zal de arts de resultaten 
na 1 à 3 maanden evalueren. Daarna is 
een follow-up van de behandeling om 
de 3 à 12 maanden aanbevolen. 

Bent u zwanger en heeft u astma, dan 
gaat u best om de 4 à 6 weken op 
consultatie bij uw arts.

Heeft u een plotse en zware 
opflakkering van uw astma gehad, 
m.a.w. een exacerbatie, dan 
raadpleegt u best zo snel mogelijk  
uw arts.

! Blijf de behandeling volgen die uw 
arts u voorgeschreven heeft, ook als 
u zich beter voelt. 

U kan zelf een belangrijke rol spelen in de 
behandeling van uw ziekte. Zo kan u:

• stoppen met roken

• meer bewegen

• triggers en allergenen vermijden

• evenwichtig eten

• ademhalingstechnieken aanleren

• gewicht verliezen, indien dit nodig blijkt

• u tijdig laten vaccineren

Hoe wordt 
 astma behandeld?1

Wat kan u zelf
  doen om uw astma 

onder controle te 
houden?1



De ACT is een eenvoudige test die u en uw arts  
toelaten om het niveau van controle van uw astma  
te bepalen. Vul de vragen in en tel de punten op.  
Uw arts zal uw score toelichten.

Volg uw astma op 
 met de ACT3

ASTMA CONTROLE TEST (ACTTM)

1STE STAP

1.   Hoe vaak zorgde uw astma er in de afgelopen 4 weken voor dat u niet zoveel kon doen 
op uw werk, op school of thuis?

Altijd Meestal Soms Zelden Nooit Score

1 2 3 4 5

2.  Hoe vaak was u in de afgelopen 4 weken kortademig?

Meer dan één 
keer per dag

Eén keer
per dag

3 tot 6 keer
per week

Eén of twee 
keer per week Helemaal niet Score

1 2 3 4 5

3.  Hoe vaak werd u in de afgelopen 4 weken ‘s nachts of vroeger in de ochtend dan gewoon 
voor u is wakker door uw astmaklachten (piepende ademhaling, hoesten, kortademigheid, 
druk of pijn op de borst)?

4 of meer 
nachten per 

week

2 tot 3 nachten
per week

Eén keer
per week

Eén of
twee keer Helemaal niet Score

1 2 3 4 5

4.  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken uw inhalator (pufjes) of verstuiver met snelwer-
kende medicatie (zoals salbutamol, Ventolin®) gebruikt?

Minstens 3 keer 
per dag

1 of 2 keer
per dag

2 of 3 keer
per week

Eén keer per 
week of minder Helemaal niet Score

1 2 3 4 5

5.  Hoe zou u uw controle over uw astma in de afgelopen 4 weken beoordelen?

Helemaal 
geen controle

Slechte 
controle

Enige 
controle

Goede 
controle

Volledig onder 
controle Score

1 2 3 4 5

Totaal

Naam:  ........................................................................................ Datum:  ..............................................

Beantwoord onderstaande vragen om na te gaan in hoeverre uw astma onder controle is.

De Astma Controle Test is een eenvoudige test die geschikt is voor astmapatiënten vanaf 
12 jaar. De test bestaat uit 5 vragen, gelieve deze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. 
De resultaten zullen u helpen om uw niveau van controle de afgelopen 4 weken te bepalen. 
Het is ook een goed idee om de test verschillende keren per jaar uit te voeren en deze met uw 
arts te bespreken. 

Omcirkel uw score voor elke vraag en schrijf het nummer in het vakje rechts.

2DE STAP
Tel uw punten op om je totale score te bepalen.

Een verschil van drie punten op verschillende tijdstippen is klinisch significant.16 Indien uw score 
lager is dan 20 zou het kunnen dat uw astma de laatste 4 weken niet gecontroleerd was. Astma 
dat niet onder controle is, kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.6 Uw arts kan 
maatregelen voorstellen om uw astma beter onder controle te krijgen. 

16. Schatz M et al. J Allergy Clin Immunol. 2009;124;719-23. 
© 2002 by QualityMetric Incorporated. Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated
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Niet goed gecontroleerd astma Goed gecontroleerd astma

ACT, Astma Controle Test (Asthma Control Test)



Dankzij een regelmatige en 
aangepaste onderhoudsbehandeling 
kunnen veel patiënten hun astma 
goed onder controle houden, met  
een minimaal aantal exacerbaties.

5 à 10% van de astmapatiënten 
lijdt echter aan een specifieke 
aandoening, die ernstig astma wordt 
genoemd. Deze patiënten worden 
behandeld met hooggedoseerde 
inhalatiecorticosteroïden in combinatie 
met een tweede controllerbehandeling 
en/of systemische corticosteroïden, 
om te voorkomen dat hun astma 
ongecontroleerd wordt of blijft ondanks 
hun behandeling.

Wanneer uw huisarts vermoedt dat 
u ernstig astma zou kunnen hebben, 
kan hij of zij u doorverwijzen naar 
een specialist voor een bijkomend 
onderzoek. 

Ernstig
 astma1,4



Uw inhalator bevat een dosis corticosteroïden die een 
astma aanval en andere symptomen zoals ademnood 
helpen voorkomen.1,5 Hoewel u het niet onmiddellijk 
voelt, bouwt het geneesmiddel een beschermend 
effect op. Volg de behandeling zoals uw arts die heeft 
voorgeschreven, zelfs als u zich goed voelt.1,5 Als u uw 
dosis wilt veranderen of stopzetten, bespreek dit dan 
eerst met uw arts.

Als uw arts u een geneesmiddel met een lage dosis 
inhalatiecorticosteroïden heeft voorgeschreven, is het 
risico op bijwerkingen beperkt. De medicatie gaat immers 
grotendeels onmiddellijk naar de luchtwegen, in plaats van 
te worden opgenomen in de bloedbaan.1,5

Bij sommige inhalatoren is het noodzakelijk de mond te 
spoelen na het gebruik. Raadpleeg uw arts of apotheker 
voor advies. Een incorrecte inhalatietechniek en een 
hoge dosis inhalatiecorticosteroïden kunnen keelpijn, een 
schorre stem en/of een infectie in de mond veroorzaken.1,5

Ik maak me zorgen over de bijwerkingen 
van inhalatiecorticosteroïden

FAQ

Nuttige links

Kan een behandeling stopgezet worden als 
de klachten stoppen?

Astma Controle Test (ACT): www.asthmacontroltest.com/nl-be/welcome/

Pollen level: airallergy.sciensano.be/nl

Patiëntenvereniging: www.longfonds.nl

Hoe gebruik ik mijn Ellipta: gskpro.com/nl-be/campaign/Ellipta-video/

Hoe gebruik ik mijn inhalator: www.belgianrespiratorysociety.be/nl/inhalation-video
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Heb ik vandaag
mijn dosis ingenomen?

MA DI WO DO VR ZA ZO

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Gebruik onderstaande kalender als geheugensteuntje om 
zeker te zijn dat u uw dagelijkse dosis niet vergeet.

Hoe gebruik ik
 de Ellipta?

OPENEN Schuif 
de beschermkap 
naar beneden tot 
u een ‘klik’ hoort 
(de dosisteller zal

1 eenheid aftellen). 
Het geneesmiddel is 

nu klaar voor inhalatie.

INADEMEN Hou de 
inhalator weg van uw 

mond en adem daarna 
zo diep mogelijk uit. 
Plaats het mondstuk 

tussen uw lippen 
en sluit uw lippen 
er stevig omheen. 

Adem eenmaal lang, 
gelijkmatig en diep in. 

Hou uw adem minstens 
3-4 seconden in. Haal 

de inhalator uit uw 
mond. Adem langzaam 

en rustig uit.

SLUITEN Schuif de 
beschermkap 

helemaal terug 
om het mondstuk 

te bedekken.
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