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Elke reproductie van een fragment uit deze publicatie via welk procedé dan ook is 
verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ViVio.
De informatie in deze publicatie heeft als enig doel om te informeren. Ze mag 
niet worden gebruikt om de diagnose van een aandoening of ziekte te stellen of 
die te behandelen. Deze informatie is bedoeld om de rechtstreekse relatie tussen 
de lezer en de gezondheidswerker te verbeteren, en niet om die te vervangen. 
Het is geen consultatie of medisch onderzoek en kan die ook niet vervangen. Elk 
gezondheidsprobleem vereist een persoonlijke consultatie of medisch onderzoek 
bij een arts, zodat de diagnose gesteld kan worden en een geschikte behandeling 
kan worden gegeven.
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U lijdt aan astma?  
DIT OPVOLGINGSBOEKJE IS VOOR U GEMAAKT! 

Een goed begrip van de ziekte en de behandelingen 
ervan, maar ook een goede communicatie met uw arts 

zijn cruciaal voor een optimale aanpak.

Dit boekje werd dan ook ontworpen 
om de dialoog met uw medisch team 
te vereenvoudigen en u dagelijks te 
ondersteunen. Het bevat beknopte 

informatie over astma, tips, invulfiches 

over de evolutie van uw symptomen en 

testen om na te gaan of uw astma onder 

controle is of om uw kennis te evalueren.  

Aarzel niet om het, indien nodig samen 

met uw arts,  in te vullen, en het steeds bij 

u te dragen.
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