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Is het effect van de behandeling van uw astma patiënt nog niet optimaal? Denkt 
u er over na om uw patiënt naar het NAD te verwijzen, maar uw patiënt twijfelt? 
Dan is een week assessment in het Nederlands Astmacentrum Davos wellicht 
een uitkomst. Dit betreft een multidisciplinair beoordelingsprogramma naar de 
factoren die een rol spelen in het astma en de gezondheid van uw patiënt. Op 
basis hiervan wordt er een behandeladvies gegeven. Hooggebergtebehandeling 
kan hier een onderdeel van zijn. 

Uw patiënt kan voor een week assessment in aanmerking  
komen als er sprake is van ernstig en uncontrolled astma  
volgens de NVALT richtlijn.

In een week assessment bieden wij:
• Een gesprek met de longarts en de longverpleegkundige
• Een gesprek met de verpleegkundig voedingscoach 
• Intake bij de fysiotherapeut
• Intake bij de psycholoog
• Aanvullend lab-en longfunctieonderzoek 
• Longfunctietest
• Looptest
• Medicatie inhalatiecheck en instructie
• Invullen van de vragenlijsten: ACQ en AQLQ en NCSI
•	 Het	opstellen	van	het	gezondheidsprofiel	van	de	patiënt	en	de	treatable	traits	

Voordelen voor u:
•	 Een	multidisciplinair	team	kijkt	opnieuw	naar	uw	patiënt	in	een	veilige	klinische	setting	met		
 24 uurs observatie op een plek waar rust, ruimte en schone lucht is.
•	 Het	behandelteam	stelt	op	grond	van	het	gezondheidsprofiel	en	de	treatable	traits	een	op			
 maat gemaakt behandeladvies op. 
• Er is geen machtiging nodig voor een assessment bij het NAD.
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Voordelen voor uw patiënt:
•	 Tijdens	het	verblijf	ervaart	uw	patiënt	direct	welke	invloed	het	hooggebergteklimaat		
 heeft op zijn/haar astma, gezondheid en kwaliteit van leven. 
•	 De	opname	kan	relatief	snel	geregeld	worden	en	uw	patiënt	wordt	vanaf	Schiphol	 
 begeleid naar Davos.

Succesfactoren van hooggebergtebehandeling zijn: 
•  De omgeving is vrij van allergenen en luchtverontreiniging, waardoor het astma tot  
 rust kan komen en bewegen weer mogelijk wordt
•	 Interdisciplinaire	assessment	van	patiënt-	en	omgeving	gebonden	factoren
•	 Multidisciplinaire	zorg	op	maat	afgestemd	op	het	specifieke	astma	fenotype	en	het	 
	 gezondheidsprofiel	van	de	patiënt	
• Het faciliteren van afbouw van orale steroïden
• Geen bijwerkingen 

Hooggebergtebehandeling is bewezen effectief op:
• Astmacontrole en kwaliteit van leven
• Verbetering van inspanning
• Longfunctie
•	 Luchtweginflammatie
• Prednisolongebruik

Wilt u meer weten over een week assessment of een langere 
behandeling in het NAD? 

Neem contact op met Lucie Roeken via email: l.roeken@nadavos.nl  

of via telefoon: + 31 63 10 02 905

Intake verpleegkundige:
Lucie Roeken
l.roeken@nadavos.nl
+ 31 63 10 02 905

Website:
www.nadavos.nl

Longarts:
Dr. Lous Rijssenbeek-Nouwens 
l.rijssenbeek@nadavos.nl

Adres Nederland:
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Nederland
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