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Kindergeneeskunde / Kinderallergiecentrum 
 

Kinderverpleegkundige 
 

Kinderallergiecentrum 
 
Inleiding 
De kinderarts heeft u geadviseerd voor uw kind een afspraak te maken met de 
kinderverpleegkundige van het kinderallergiecentrum. Hier kunt u lezen wat de 
kinderverpleegkundige voor u en uw kind kan betekenen. 
 
De kinderverpleegkundige  
Binnen het kinderallergiecentrum werken drie kinderverpleegkundigen. Zij zijn 
opgeleid tot kinderverpleegkundige en zijn daarnaast geschoold in astma, 
(voedsel)allergieën en eczeem.  
 
Wat doet de kinderverpleegkundige   
De kinderverpleegkundige geeft informatie over wat astma, allergie en eczeem is. Ze 
geeft uitleg over hoe om te gaan met klachten, geeft instructie over het gebruik van de 
voorgeschreven (nood)medicatie en geeft adviezen hoe klachten zoveel mogelijk 
voorkomen kunnen worden. 
De kinderverpleegkundige informeert u over het belang van een veilige, rookvrije 
leefomgeving en geeft adviezen over aanpassingen en verbeteringen van de 
woonomgeving bij bijvoorbeeld allergie voor huisstofmijt. 
Bij ‘Luchtbrug’ is de kinderverpleegkundige de eerste contactpersoon. Afhankelijk van de 
ernst van de klachten en de eigen wensen en doelen van kind en ouders stelt ze samen 
met u een individueel zorgplan op. 
De kinderverpleegkundige draagt zorg voor de toediening van de subcutane 
immunotherapie bij allergische rhinitis. 
Daarnaast voert zij de huidpriktesten uit en begeleidt ze de (voedsel)provocatietesten bij 
kinderen met een (vermoeden op) een voedselallergie. 

 
Opname 
Soms is het nodig dat kinderen met hevige astma- of benauwdheidsklachten en/of 
allergische reacties worden opgenomen op de kinder- en jeugdafdeling van VieCuri. 
Meestal komt de kinderverpleegkundige dan al bij u en uw kind langs om kennis te 
maken en te starten met de begeleiding. Na ontslag wordt afgesproken hoe de 
verdere begeleiding door de kinderarts en kinderverpleegkundige er uit zal zien en 
wanneer u contact op mag nemen met het ziekenhuis.  
 

 

 

https://www.viecuri.nl/media/brochures/kinderallergiecentrum/algemeen/luchtbrug/23267.pdf
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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 voor astma en 
allergie.  
 
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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