
De Kindercarrousel voor

huisartsen en kinderartsen

15-05-2013

Bovenste luchtweginfectie

Peter Verbruggen, huisarts

Marianne Faber, kinderarts



• Herkennen en benoemen van ernst van 
dyspnoe bij kinderen volgens systematische 
en gestructureerde aanpak.

• Triage, eerste opvang en behandeling van 
kinderen met acute dyspnoe.

• Toepassen van ABCDE methode bij acute 
dyspnoe.

• Toepassen van Westley croup score.

• Kennis van acute verwijsindicaties en 
behandelingsmogelijkheden in 2e lijn.

Leerdoelen



Casus 1

Je bent op woensdagavond als triage 

arts werkzaam op het callcentre van de 

huisartsenpost. De assistente vraagt je 

een telefoongesprek over te nemen. Een 

hoorbaar paniekerige moeder vertelt je 

dat haar zoontje Arjen van 3 jaar zojuist 

huilend wakker werd en nu zo “raar” 

hoest en moeite met ademen heeft, “… 

en of er dus meteen een dokter kan 

komen!”.



Wat doe je nu?

1. Geruststellen, uitleg over pseudocroup 
geven en gesprek afronden.

2. Aanvullende anamnestische vragen 
stellen.

3. Uitnodigen meteen voor een consult 
naar de post te komen.

4. Meteen de visite arts aansturen voor 
een spoedvisite.



Casus 2

Je ziet aan het begin van je nachtdienst op de 
huisartsenpost Ruben van 4 jaar met 
hoestklachten. 

Het jongentje komt in zijn pyjamaatje lopend aan 
moeders hand de spreekkamer binnen. De 
ouders vertrouwen het niet, want normaal slaapt 
hij gewoon door. Nu kwam hun zoon huilend en 
in paniek het bed uit en had een rauwe hoest en 
een hoorbare zware ademhaling. 

De laatste dagen was hij wat hangerig en 
snotterig. Je hoort op afstand al de zagende 
ademhaling.





Wat doe je nu?

1. Meteen op de onderzoeksbank (bij 

moeder op schoot!) en de salbutamol 

aerosol met voorzetkamer halen om 

snel vier puffen te kunnen geven.

2. Korte anamnese en lichamelijk 

onderzoek doen (pyjama uit).

3. Amoxicilline recept voorschrijven.

4. De kinderarts bellen.



Vervolg casus 2

Anamnese: enkele dagen verkouden, 
gewoon naar school geweest. Normaal 
gegeten en gedronken. 

Niet bekend met luchtwegproblemen in 
verleden, m.n. geen astma, geen allergie. 
Verder gezond, gebruikt geen medicijnen. 
Vanavond gewoon naar bed en huilend 
/hoestend na enkele uren uit bed 
gekomen. Voelde toen warm aan, geen 
temperatuur gemeten.



Vervolg casus 2

Onderzoek: temperatuur 38,6, 
ademfrequentie 35/min, schorre 
blafhoest, auscultatie symmetrisch 
mogelijk wat verzwakt ademgeruis, met 
stethoscoop duidelijke stridor bij 
inademing te horen, subcostaal 
intrekkingen te zien, normale huidskleur 
met rode blosjes. Reageert adequaat, 
wat angstig/huilerig.



Wat is je diagnose?

1. Pseudocroup, mild tot matig van ernst

2. Pseudocroup, ernstig

3. Bacteriële bovenste en/of onderste 

luchtweginfectie

4. Exacerbatie astma



Wat is je behandeling/advies?

1. Geruststelling en naar huis met advies 

te gaan stomen in douche

2. Amoxicilline kuur, evt. in combinatie 

met salbutamol aerosol

3. Dexamethason per os en observeren 

op HAP

4. Doorverwijzing naar kinderarts/SEH



Casus 3

De assistente van de huisartsenpost vraagt 
je om met spoed te komen bij een 
benauwd jongetje van 2 of 3 jaar wat 
zojuist onaangekondigd is binnengebracht 
door de ouders. Door een taalbarrière weet 
de assistente niet meer te vertellen, wel dat 
er heftige paniek is en dat het inderdaad 
niet goed gaat met het kind. Je onderbreekt 
je consult en loopt meteen naar de 
behandelkamer enkele deuren verderop in 
de gang.



Wat doe je in welke volgorde?

1. Anamnese, voorgeschiedenis en 

medicatiegebruik achterhalen.

2. Temperatuur, bloeddruk en saturatie 

meten.

3. Ademweg, ademhaling en circulatie 

controleren.

4. Zuurstof geven en kinderarts bellen 

met de diagnose exacerbatie astma



Vervolg casus 3

Bij onderzoek: hoorbare stridoreuze 

ademhaling met blafhoest, auscultatie 

verminderd ademgeruis beiderzijds, 

intrekkingen sub-/intercostaal en 

sternaal, ademfrequentie 60/minuut, 

onrustig, angstig kind, bleek, mogelijk 

ook wat cyanotische acra/lippen, 

tachycardie, geen tensie of saturatie 

gemeten. 



Wat is je diagnose en 

wat doe je?

1. Mild/matige pseudocroup dus 

stomen/rust en geen paniek adviseren.

2. Mild/matige pseudocroup dus 

dexamethason per os en observeren.

3. Ernstige pseudocroup dus direct naar 

kinderarts/SEH.

4. Anders…



ABCDE methode

A

B

C

D

E

Airway

Breathing

Circulation

Disability

Exposure



Pseudocroup (1)

Veel voorkomende virale luchtweginfectie

Kenmerken: 

– Vrij abrupt optredende blafhoest

– Inspiratoire stridor

– Heesheid

– Respiratoire distress

Voorafgaand vaak aspecifieke 

symptomen

– Hoesten, lichte koorts, rhinorrhoea



Pseudocroup (2)

Meestal in najaar en wintermaanden

Self limiting

Symptomen veroorzaakt door 

inflammatie en oedeemvorming van de 

mucosa



Differentiaal diagnose

Laryngotracheobronchitis

Bacteriele tracheitis

Pneumonie

Epiglottitis



Ernst inschatten

Mn op klinische beoordeling

Geen aanvullend onderzoek nodig

Inschatten met Westley croup score



Gemodificeerde Westley croup 

score
SYMPTOOM SCORE

0 1 2 3 4 5

Stridor geen Hoorbaar met 

stethoscoop

Hoorbaar 

zonder 

stethoscoop

- - -

Intrekkingen geen gering matig ernstig - -

Ademgeruis normaal verminderd Sterk 

verminderd

- - -

Kleur normaal - - - Cyanose bij 

opwinding

Cyanose in 

rust

Bewustzijn normaal - - - - Veranderd



Ernst aan de hand van de 

score
MATE VAN ERNST SYMPTOMEN PSEUDOCROUPSCORE

Mild Incidenteel blafhoest, geen of milde stridor in 

rust, geen of milde intrekkingen
0 - 2

Matig Frequent blafhoest, hoorbare stridor in rust, 

intrekkingen in rust, geen distress of agitatie
3 - 5

Ernstig Frequent blafhoest, evidente stridor in rust, 

intrekkingen, ernstige distress en agitatie
6 - 11

Dreigend respiratoir 

falen

Blafhoest, hoorbare stridor in rust (minder 

dan bij ernstige vorm), intrekkingen, lethargie/  

uitputting/verminderd bewustzijnsniveau

12 - 17



Behandeling

Kind zo rustig en comfortabel mogelijk 

houden

Medicamenteuze behandeling

– Verminderen van oedeem

– Bevorderen van vasocontrictie



Medicamenteuze behandeling (1)

Corticosteroiden

– Budesonide verneveling

• Werkt binnen 10-30 minuten

• Halfwaardetijd 2-4 uur

• Niet zinvol via voorzetkamer

– Dexamethason per os

• Werkt binnen 30-60 minuten

• Halfwaardetijd 36-72 uur



Medicamenteuze behandeling (2)

Adrenaline

– Geen middel eerste keus

– Werkt snel en kort

– Gebruiken ter tijdsoverbrugging



Behandeling afhankelijk van 

score

PSEUDOCROUPSCORE BEHANDELING

0-3 Expectatief 

4-9 Corticosteroïden: budesonide 2000 µg per 

vernevelaar of eenmaal dexamethason 0,3 

mg/kg oraal

10 of hoger Adrenaline vernevelen, gevolgd door 

corticosteroïden; overweeg intubatie, 

waarschuw anesthesioloog



Behandeling bij huisarts



Behandeling bij kinderarts




