
Addendum: aanpassing indicatoren n.a.v. eerste herziening (2019) 
Naar aanleiding van de eerste herziening van de JGZ-richtlijn “Astma” in 2019 zijn de volgende wijzigingen van 
kracht geworden: 

- Indicator “Signalering passief roken” wordt vervangen door indicator “Vaststellen rookprofiel” (zie 
onder). 

- Indicator “Voorlichting passief roken” vervalt. 
- Indicator “Signaleren piepen en benauwdheid” is aangepast  (zie onder). 

 
Vaststellen rookprofiel 
Operationalisatie % jeugdigen waarbij bij het eerste contact (bijvoorbeeld tijdens het 

zuigelingenhuisbezoek) is gevraagd of de ouders/verzorgers in de afgelopen zeven 
dagen hebben gerookt, of er in de verdere omgeving van de jeugdige wordt gerookt en 
of de ouders in het half jaar voor of tijdens de zwangerschap hebben gerookt. 

Teller Aantal jeugdigen waarbij bij het eerste contact is gevraagd of de ouders/verzorgers in 
de afgelopen zeven dagen hebben gerookt, of er in de verdere omgeving van de 
jeugdige wordt gerookt en of de ouders in het half jaar voor of tijdens de 
zwangerschap hebben gerookt. 

Noemer Totaal aantal jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar in zorg. 
Gegevensbron  Registratiemogelijkheid in de BDS van het digitaal dossier JGZ. 
Definities en 
Toelichting 

In de richtlijn wordt geadviseerd om Bij het eerste contact (bijvoorbeeld tijdens het 
zuigelingenhuisbezoek) het rookprofiel in kaart te brengen. Het vermijden van 
blootstelling aan tabaksrook (eerste-, tweede- en derdehands rook, zowel tijdens de 
zwangerschap als daarna) is de belangrijkste maatregel ter preventie van 
luchtwegklachten waaronder astma. Als blijkt dat de ouder(s) rookt (roken) dan wordt 
het onderwerp bij voorkeur besproken volgens de methode “Rookvrij Opgroeien”. 

 
Signaleren piepen, kortademigheid/ benauwdheid, nachtelijk hoesten 
Operationalisatie % jeugdigen waarbij naar piepen, kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk hoesten 

is gevraagd  
Teller Aantal jeugdigen waarbij naar piepen, kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk 

hoesten is gevraagd 
Noemer Totaal aantal jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in zorg die niet voor 

verschijnselen van astma onder behandeling zijn van de huisarts of kinderarts 
Gegevensbron Registratiemogelijkheden in de BDS van het digitaal dossier JGZ  
Definities en 
Toelichting 

In de richtlijn wordt piepen gedefinieerd als: een piepend geluid bij uitademing.  
Benauwdheid of dyspnoe wordt gedefinieerd als: Sensatie dat het moeite kost om 
voldoende lucht te krijgen, moeite met ademhalen, beklemd gevoel op de borst.  
De richtlijn adviseert tijdens de reguliere anamnese na te gaan of de jeugdige 
luchtwegklachten heeft. Dit wordt gedaan door te vragen naar piepen, 
kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk hoesten. Bij aanwezigheid van één of meer 
van deze luchtwegklachten wordt overwogen of er bij de jeugdige sprake kan zijn van 
astma en worden een voor astma specifieke anamnese en een lichamelijk onderzoek 
verricht.  
In de JGZ 0-18 jaar wordt vaak gewerkt met signaleringsvragenlijsten op basis waarvan 
risicojeugdigen worden geselecteerd voor een consult. In dat geval is het voldoende als 
de organisatie aangeeft:  a) of er in de signaleringsvragenlijst wordt gevraagd naar 



piepen, kortademigheid/ benauwdheid en nachtelijk hoesten en b) of een positief 
antwoord aanleiding is voor nader onderzoek. 

 


