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Kindergeneeskunde / Kinderallergiecentrum 
 

Actieplan astma met gebruik 
autohaler/redihaler 
 

voorkinderen ouder dan 2 jaar 
 

 

Actieplan astma – kinderen vanaf 2 jaar 

Met gebruik van de autohaler/redihaler 
 
Datum:          

 

Naam:           

Naam arts:           

Noodnummer: :         

 SYMPTOMEN MEDICATIE 
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 Geen benauwdheid/kortademigheid, 
piepen, hoesten overdag of ’s nachts 

 Kan normaal deelnemen aan activiteiten 
 Geen klachten bij inspanning 
          
 

Neem dagelijks: 

Ontstekingsremmer :            

Overige medicatie:             

Voor sporten of:                  

Luchtwegverwijder:             

Neem:          puffs met Autohaler/redihaler  
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 Benauwdheid/kortademigheid 
 Piepen 
 Hoesten 
 Wordt ’s nachts wakker door 

astmaklachten 
       .  

 

Luchtwegverwijder:…………………………………….. 
 

Geef 4 puffs met Autohaler/Redihaler 
Kijk na 10-15 min hoe het gaat 
 

1. Astmaklachten verbeteren, maar niet weg:  
neem maximaal 4 blauwe puffs, per 3 uur 

2. Astmaklachten duren langer duren dan 48 uur of 
nemen toe, ga naar rood 

3. Astmaklachten verdwijnen, ga naar groen 
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 Mogelijke alarmsignalen 
 Benauwdheid/kortademigheid 
 Piepen, ook in rust 
 Wordt ’s nachts wakker door astma 

 Toenemende snelle ademhaling 
 Moeite met praten (korte zinnen) door 

benauwdheid 
 Gebruik van hulpademhalingsspieren, 

zoals neusvleugelen, intrekken van de 
borstkas, tussen de ribben en/of kuiltje in 
de keel, opgetrokken schouders 

 Luchtwegverwijder helpt niet of niet 
voldoende of korter dan 3 uur 

 Onrustig of angstig zijn van/door 
benauwdheid 

 Opvallen stil bij benauwdheid 
           
 

Niet al deze symptomen hoeven voor te 
komen 

 

Luchtwegverwijder: :        .  
 

Gebruik de Autohaler/Helihaler 
Indien inhaleren niet lukt of moeite kost gebruik dan 
ALTIJD een voorzetkamer met blauwe puff 
 

Intensief puffschema  stap 1:  
inhaleer 4 puffs om de 20 minuten, gedurende 1 uur 
 

Uw kind knapt niet op: 
Neem contact op met het noodnummer, blijf bij uw kind 

en ga door met puffen om de 15 minuten. 
 

Uw kind knapt op: 
intensief puffschema vervolgstappen 

☐ Geef 4 puffs om het uur, gedurende 3 uur 

☐ Geef 4 puffs om de 3 uur, gedurende 24-48 uur 

☐ Geef 4 puffs om de 4 uur, gedurende 24 uur 

☐ Geef 4 puffs om de 6 uur, gedurende 24 uur 

☐ Geef 2 puffs om de 6 uur, gedurende 24 uur 

☐ Geef zo nodig 2 puffs  
 

NB zet pas de volgende stap als de klachten afnemen 
NB het is belangrijk dat u ook ’s nachts pufft 

 
Ruimte voor opmerkingen         .  
 
 

 

Wanneer dient u de huisarts of kinderarts te waarschuwen 
 Indien er geen verbetering of zelfs verslechtering van de klachten is, ondanks het geven van de 

luchtwegverwijders volgens het intensief puffschema 
 Indien u het intensief puffschema heeft gevolgd en het idee hebt niet verder af te kunnen bouwen 

dan het uur 
 Indien u 48 uur om de 3 uur moet puffen en het idee hebt niet verder af te kunnen bouwen 
 Indien uw kind koorts > 39 graden krijgt of pijn bij het hoesten of ademhalen en u weinig of geen 

effect ziet van de luchtwegverwijders. 

 

Aandachtspunten 
 Schud de puffergoed vóór gebruik en vóór iedere puff (geldt ook voor de Redihaler en de 

Autohaler). De puff mag bij het schudden van de puff aan de voorzetkamer blijven zitten  

 Als de puffer langer dan 4 dagen niet gebruikt is of bij een nieuwe puffer, eerst 2 puffs in de lucht 
wegspuiten  

 Dien elke puff apart toe, dat wil zeggen 1 puff per keer in de voorzetkamer  

 Laat uw kind rechtop zitten of staan, houd het hoofd iets achterover  

 Laat uw kind per puff 10 x ademhalen 

 Zorg dat u altijd een nieuwe luchtwegverwijder op voorraad heeft  

 Controleer of er nog voldoende medicatie in de puffer (dosisaerosol) zit: 

o Spuit 1 puff op een spiegel  

o Blijft er een kringetje staan met een witte aanslag, dan zit er voldoende medicatie in de 
dosisaerosol.  

o Verdampt het kringetje, wordt het vaag of twijfel je, vervang de dosisaerosol!  

 Indien uw kind ook een ontstekingsremmer, blijf deze dan volgens afspraak inhaleren!  
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Vragen? 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze dan gerust bij uw 
volgende bezoek aan de kinderarts of de kinderverpleegkundige van het 
Kinderallergiecentrum. 
 
Kunnen de vragen niet wachten neem dan telefonisch of via mail contact op met het 
team kinderallergie, bereikbaar via het secretariaat Kindergeneeskunde: 
 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
routenummer 32   routenummer 70 
(077) 320 57 30   (077) 320 57 30  
 
 kinderallergiecentrum@viecuri.nl  
 
Volg je ons al op Instagram? 
      @kinderallergiecentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

internet: www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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