Jonge kinderen
groter risico
bij anesthesie
Het aantal (bijna-)incidenten met anesthesie
dat gerapporteerd wordt door anesthesisten
is bij jonge kinderen veel hoger dan bij oudere
kinderen. Ook lopen ernstig zieke kinderen
en kinderen die met spoed geopereerd worden een groter risico. Bijna de helft van de
incidenten heeft te maken met ademhaling en
luchtwegen. Dat blijkt uit onderzoek van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
Het onderzoek is gebaseerd op 97% van alle kinderen
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis die anesthesie
kregen in de periode 2007 tot 2013. Dat komt neer op
35.000 anesthesiën. Bij 3,4% van de kinderen die narcose kregen werd een (bijna-)incident gerapporteerd. Het
percentage incidenten is net zo hoog als bij volwasse-

Springkussentest

Kind centraal in nieuw
zorgsysteem ernstig zieke kinderen

Kinderen tot een jaar of acht
vinden het vaak erg
zwaar om een blaastest te doe
n. Tegelijkertijd zijn
ze bijna niet van het springk
ussen af te slaan. Dat
nam kinderarts in opleiding
Janneke van Leeuwen als
uitgangspunt voor haar nieu
we test om inspanningsastma te vast te stellen. Ze zett
e een springkussen in
de hal van IJsbaan Enschede
omdat de lucht er koud
en droog is: ideaal om inspann
ingsastma uit te lokken.
Ongeveer tweehonderd kind
eren sprongen zes minuten op het kussen. Voor en na
het springen werd hun
long functie getest. Het resultaa
t van het onderzoek is
dat de springkussentest goe
d, veilig en uitvoerbaar is
voor kinderen van vijf, zes en
zeven jaar. Ook bleek dat
hoe jonger het kind, hoe sne
ller de vernauwing van de
luchtweg optreedt, en hoe sne
ller het herstel.

Staatssecretaris

Bron: springkussentest, www
.umcg.nl
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‘als een app’
Het Kinderformularium is een handige website met
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Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl/publicaties

Meer baby’s krijgen lang borstvoeding
Goed nieuws voor Nederlandse baby’s: steeds meer
moeders geven langer borstvoeding. Dat blijkt uit de Pei-

borstvoeding, tegen 69% van de laagopgeleide moeders.
Dat borstvoeding gezonder is dan kunstvoeding noemen de

borstvoeding, terwijl dat in 2010 18% was. Het percentage
moeders dat kort na de geboorte start met het geven

het niet kunnen combineren met werk (27%) en te weinig

ling Melkvoeding 2015 van TNO onder ruim 1.700 vrouwen.
39% van de moeders geeft na zes maanden nog steeds

van borstvoeding ligt rond de 80%. Dat is gelijk aan het
percentage in 2001, toen TNO begon met de Peiling Melkvoeding. Van de hoogopgeleide moeders start 90% met

moeders als belangrijkste reden om ermee te starten. Vanaf
vijf maanden zijn de belangrijkste redenen om te stoppen
melk (27%).
Bron: onderzoek borstvoeding, www.tno.nl

Meer weten? Kijk op www.mijntasenik.nl
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