Knelpuntenanalyse
Knelpunten

Uitgangsvragen

❶

JGZ-professionals hebben behoefte aan actuele kennis over het
effect van roken en borstvoeding op astma-ontwikkeling.

Welke actuele kennis over het effect van roken op de (ontwikkeling van de) luchtwegen van het (ongeboren) kind moeten JGZ-professionals hebben?
Welke actuele kennis over de relatie tussen borstvoeding en astma-ontwikkeling moeten JGZ-professionals hebben?
Hoe kunnen JGZ-organisaties ervoor zorgen dat JGZ-professionals actuele kennis opdoen en deze onderhouden?

❷

JGZ-professionals missen kennis over de relatie tussen
astma en omgeving, zoals binnenmilieu en fijnstof.

Welke actuele kennis over de relatie tussen astma en de omgeving moeten JGZ-professionals minimaal hebben?
Bij wie kunnen JGZ-professionals terecht bij vragen rondom astma en de omgeving?

❸

JGZ-professionals willen weten welke bewezen effectieve
adviezen rond astma zij zelf kunnen geven en wanneer te
verwijzen.

Welke bewezen effectieve adviezen over astma kunnen JGZ-professionals geven aan ouders en jeugdigen (per leeftijdscategorie)?
Op basis van welke criteria moeten JGZ-professionals jeugdigen met astma(tische klachten) verwijzen naar de eerste- of tweedelijn?

❹

JGZ-professionals constateren dat hun inzet om roken
en de gevolgen voor astma-ontwikkeling bij jeugdigen
onder de aandacht te brengen bij ouders tot weinig
resultaat leidt.*

Met welke actuele instrumenten kunnen JGZ-professionals ouders bewust maken van de gevolgen van roken voor hun kind?
Welke strategieën zijn effectief bij het voorlichten van ouders over de schadelijke effecten van roken op hun (ongeboren) kind?
Wanneer (zowel contactmoment als leeftijd) moeten JGZ-professionals ouders en kind informeren over de schadelijke effecten van roken?

❺

JGZ-professionals missen afstemming met andere
zorgprofessionals in geval van verwijzing of nazorg.

Welke informatie hebben JGZ-professionals van andere zorgprofessionals nodig over inhoud van de astmabehandeling en vervolgstappen?
Welke afspraken kunnen JGZ-professionals met andere zorgprofessionals maken over kennis- en informatiedeling rond verwijzing, psychosociale
begeleiding en nazorg van jeugdigen met astma(tische klachten)?

Wat zijn binnen
de JGZ knelpunten rond
astma en welke vragen
moet een richtlijn
beantwoorden?

Volgen en
signaleren

Handelen

Samenwerken

Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de herziening van
de richtlijn Astma voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De kaart geeft een
overzicht van geprioriteerde knelpunten en bijbehorende uitgangsvragen
waarop de richtlijn in elk geval antwoord moet geven. Waar op deze kaart wordt
gesproken over jeugdigen bedoelen we kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Waar over ouders wordt gesproken bedoelen we ouders en/of verzorgers.

in opdracht van:

Astma

*Dit knelpunt is herschreven op verzoek van de Richtlijnadviescommissie (RAC).
De knelpuntenanalyse is gemaakt onder begeleiding van De Argumentenfabriek
op basis van twee denksessies met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende
zorgprofessionals.
Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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