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Kindergeneeskunde / Kinderallergiecentrum 
 

Luchtbrug 
 

Online tool voor kinderen met astma van 6-18 jaar 
 

Inleiding 
 
Traditionele astmazorg bestaat uit regelmatige poliklinische controles bij de arts en/of 
de verpleegkundige. 
Luchtbrug is een online tool waarmee we een deel van deze poliklinische controles 
vervangen door online zorg én tussen de controles door astma monitoren door 
middel van online vragenlijsten. Zo kan het dus helpen om meer grip te krijgen op 
astmatische klachten, een effectievere behandeling te geven én minder poliklinische 
afspraken te maken. We bieden Luchtbrug standaard aan aan álle kinderen met 
diagnose astma ouder dan 6 jaar. Deelname is vrijwillig en hierin mogen ouders en 
kind samen beslissen.  
 

 
Figuur 1: Logo luchtbrug 

 

Het ontstaan van Luchtbrug 
Luchtbrug is opgezet door het Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis. Sinds januari 
2021 is VieCuri Medisch Centrum aangesloten bij Luchtbrug. Naast VieCuri doen ook 
andere ziekenhuizen hieraan mee. Luchtbrug is mede mogelijk gemaakt door het 
Longfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Meer informatie vind je op 
www.luchtbrug.nl 

Voordelen 

 Via Luchtbrug kun je op een makkelijke manier contact zoeken met het team 

kinderallergie (jouw kinderarts en de kinderverpleegkundigen) en jouw 

individuele zorgplan inzien.  

 Digitaal zorgplan: hierin vind je alle informatie over medicatie, doelen en een 

actieplan, zodat je weet wat te doen in geval van klachten. 

 De zorg die het kinderallergieteam levert is meer gericht op jouw wensen en 

doelen. 

 In veel gevallen is het door gebruik te maken van Luchtbrug mogelijk om 

minder vaak naar het ziekenhuis toe te komen.  

 

 

http://www.luchtbrug.nl/
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 Minder polikliniek bezoeken betekent dat je minder afwezig hoeft te zijn van 

school, hobby’s en andere activiteiten. 

 Door de online monitoring en het invullen van de Astma Controle Testen 

(ACT) krijg je uiteindelijk een beter inzicht in je ziektebeloop en kan jouw 

behandelteam ook meer grip krijgen op jouw astmatische klachten.  

 Je krijgt een beter overzicht over wat belangrijk is in de behandeling van jouw 

astma, hierdoor kun je zelf ookbeter mee denken en beslissen over wat nodig 

is. 

 In Luchtbrug kan ook gebruik gemaakt worden van de Spirobank Smart 

longfunctiemeter. Voor het gebruik van de longfunctiemeter in Luchtbrug 

moet deze eerst gekoppeld worden aan jouw account. Hierna zijn voor 

gebruiker en zorgverleners de longfunctiemetingen zichtbaar in Luchtbrug en 

krijg je automatisch persoonlijke feedback op de longfunctiemetingen.  

 

 

             Figuur 2. afbeelding Spirobank Smart longfunctiemeter 

 

 

Account 
De kinderverpleegkundige vraagt, wanneer je wilt starten met Luchtbrug, allereerst 
het email-adres van jou en, afhankelijk van je leeftijd, jouw ouders op. Vervolgens zal 
de kinderverpleegkundige het account aanmaken en krijg jij een link op je 
emailadres, waarmee je toegang krijgt tot Luchtbrug. Tijdens het eerst daarop 
volgende polibezoek zal samen het zorgplan worden ingevuld met jouw persoonlijke 
doelen en zullen er afspraken worden gemaakt voor het invullen van de ACT-scores. 
Aan de hand van enkele vragen vormt zich een ACT score. Deze score geeft een 
beeld hoe het met je astma gaat en of je de astma goed onder controle hebt met de 
juiste medicatie en adviezen. Het zal op het begin even een beetje zoeken en 
wennen zijn, maar uiteindelijk raak je er vanzelf vertrouwd mee. 

 
Privacy 
De privacy van patiënten is voor ons zeer belangrijk. Zorg die we online bieden moet 
natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen. Luchtbrug zet zich in voor een veilige 
online patiënten omgeving, Alleen het kinderallergieteam van de patiënt kan bij de 
patiëntgegevens. We zorgen dat Luchtbrug voldoet aan de wettelijke 
veiligheidseisen.  
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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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