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I Nachtelijke luchtwegklachten bij kinderen zoals hoesten, piepen, kortademig-
heid en benauwdheid komen frequent voor, men moet er echter wel naar
vragen.

II Gezinnen met kinderen met astma hebben vaker gladde vloerbedekking en
daardoor een lagere huisstofmijtallergeen expositie dan gezinnen met
gezonde kinderen.

III Blootstelling aan sigarettenrook, huisstofmijt en huisdieren draagt bij aan een
toegenomen piekstroom amplitude bij kinderen met astma.

IV De seizoensschommeling in huisstofmijtallergeen expositie draagt bij aan
een seizoensschommeling van het circadiane beloop van de longfunktie.

V Salmeterol verbetert de nachtelijke FEV1 ook op lange termijn, doch niet de
nachtelijke bronchiale hyperreaktiviteit.

VI Kinderen met astma gebruiken minder vaak hun dagelijks anti-inflammatoire
medicatie dan is voorgeschreven. Luchtwegverwijders worden vaker dage-
lijks gebruikt dan is voorgeschreven.

VII Een donzen kussen is des duivels oorkussen.

VIII Een passief roker met astma is de sigaar.

IX Zoals hun ouders longen, piepen die van de jongen.

X Adviezen rond roken in relatie tot astma zijn maar al te vaak vrijblijvend.

XI Het routinematig aanvragen van een uitgebreide allergietest bij een zuigeling
met luchtwegproblemen is niet zinvol.

XII ’t kon minderen goed te pasgeven dezelfde anamnestische informatie.


