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Astma en therapietrouw bij kinderen in de regio Antwerpen 
 
Astma is de meest voorkomende chronische respiratoire aandoening bij kinderen (1,2). Wereldwijd 
treft het ongeveer 14 % van de kinderen (1-4). In België bedroeg de prevalentie van astma bij jongeren 
tussen de leeftijd van 7 en 20 jaar 17% (2019). Bij jongere kinderen ligt de prevalentie zelfs hoger (5). 
In verschillende studies, die de sociaal-economische factoren meenemen in het bepalen van de ernst 
van astma bij het kind, werd een sterke associatie met armoede gerapporteerd (6). Armoede beperkt 
namelijk de toegang tot gezondheidszorg en de aankoop van de voorgeschreven medicatie. 
Daarenboven beperkt armoede ook de toegang tot noodzakelijke follow-up waardoor het belang van 
correct en regelmatig gebruik van de gepaste medicatie, die normaliter door zorgverleners wordt 
opgenomen in educatie, verloren kan gaan (7). Therapietrouw blijkt over het algemeen een moeilijke 
opgave te zijn voor veel patiënten, de gerapporteerde range van therapietrouw bij astmapatiënten 
varieert van 30 tot 70%. Tot één derde van de kosten die gepaard gaan met astma worden 
geassocieerd met slechte therapietrouw en astma die niet onder controle is (8-10). 
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