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Leuven, 4 mei 2021  
 

Hoog tijd voor een nationaal astmaplan! 
 
Astma dat als een zeer invaliderende aandoening wordt ervaren. Gebrek aan duidelijke voorlichting. 30% van 
de patiënten die aarzelt om steroïden te nemen. Overmatig gebruik van Ventolin ...  
 
Het zijn maar enkele markante feiten die de onafhankelijke VZW eu.reca heeft vastgesteld via een massale 
enquêtering over astma bij patiënten, artsen, apothekers en andere zorgverleners. Onder haar begeleiding 
zijn intussen een aantal multidisciplinaire discussies opgestart, met de steun van de Vlaamse Vereniging voor 
Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), de Belgian Respiratory Society (BeRS) en 
initiatiefnemer Prof. dr. Guy Joos (Diensthoofd Longziekten in het UZ Gent) die in 2018 reeds pleitte in de 
media voor een uitgebreid nationaal astmaplan naar Fins voorbeeld. De VZW eu.reca, die zich specifiek richt 
op alle longgerelateerde onderwerpen, beschikt over een bijzonder goed netwerk van adviseurs en was 
daarom de geschikte instantie om dit project uit te voeren. 
De bevraging werd in de loop van 2020 door eu.reca en de Nelson Group uitgevoerd bij 29 Longartsen, 32 
Pediaters, 64 Huisartsen, 63 Apothekers en 1216 Patiënten. De algemene inhoudelijke ondersteuning lag in 
handen van Pneumoloog Dr René Deman. 
Naar aanleiding van de Wereld Astmadag vandaag, kaderen we de resultaten van deze uitgebreide 
bevraging in ons streven naar een adequate oplossing voor deze problematiek: het opstellen van een 
uniform nationaal astmaplan.  
 
Er is voldoende informatie beschikbaar over de ziekte 
Maar dit lijkt niet altijd even duidelijk te zijn voor 30% van de ondervraagde patiënten. Bovendien worden 
apothekers slechts als 4de bron van informatie genoemd.  
 
Astma komt veel voor en neemt nog steeds toe als gevolg van de veranderende omgeving  
Alle patiënten beschouwen astma als een zeer invaliderende aandoening. Meer dan 30% van de patiënten 
heeft hulp nodig omdat zij vinden dat hun toestand niet onder controle is.  
 
De behandeling stokt vaak  
Hoewel de essentiële behandelingen goed beschikbaar zijn, is er een ernstig probleem van therapietrouw. 
Producten in geïnhaleerde vorm worden vaak verkeerd gebruikt, en er is een gebrek aan duidelijke 
voorlichting.  
 
Ondersteuning van de patient  
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Patiënten geven aan dat zij vaak vergeten hun medicatie in te nemen als zij zich goed voelen; een herinnering 
via sms of WhatsApp zouden ze ten zeerste appreciëren. De meeste ondersteuning van patiënten komt 
momenteel van huisartsen en longartsen.  
 
Astmaplan: een adequate oplossing  
Alle ondervraagde zorgverleners geven aan dat zij een uniform nationaal astmaplan zouden toejuichen. 
Vooral apothekers vragen om duidelijke richtlijnen en structuur om de multidisciplinaire aanpak te 
waarborgen. Bovendien zou een nationaal astmaplan meer transparantie in de zorg brengen.  
 
Opbouw van het plan 
Een nationaal astmaplan moet communicatie en informatie bevatten. Daarbij dient het de nadruk te leggen 
op het correcte gebruik van medicatie en het verstrekken van opleiding zowel voor patiënten als voor 
zorgverleners. Het stimuleren van een multidisciplinaire aanpak en het organiseren van een sterke 
samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden staan hoog op de agenda.  
 
Een gedeelde missie 
Om een nationaal astmaplan maximaal te laten renderen, zou het idealiter gekoppeld moeten worden aan 
regeringsinitiatieven die de luchtkwaliteit verbeteren en het tabaksgebruik stoppen.  
 
Òp deze Wereld Astmadag doen we een dringende oproep naar alle bevoegde instanties om werk te maken 
van één nationaal astmaplan.  
 
Voor uw vragen en meer informatie kunt u terecht bij initiatiefnemer Prof. dr. Guy Joos (guy.joos@ugent.be) 
of Dr. René Deman (rene.deman@icloud.com).  
 
eu.reca is een onafhankelijke non-profit organisatie die stakeholders samenbrengt rond respiratoire 
innovatie. Voor meer informatie of toegang tot de resultaten van de enquête kan u terecht 
op www.eureca.world of contact nemen via info@eureca.world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


