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Rianne (35) 
‘ik leid het leven
van een oude dame’
PubeRs hebben geen astma 
(vinden ze zelf)

nieuwe stappen in de strijd 
tegen longziekten 
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PRAKTISCH

  Pubers 
hebben 
 geen 
astma
Thomas (16) heeft astma, maar lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Hij gaat slordig om met zijn medicijnen 
en zijn moeder heeft hem al meerdere malen betrapt op roken. En hij is bepaald niet de enige. De leeftijds-
groep van twaalf tot achttien jaar is het minst medicijntrouw. Bovendien blijkt uit meerdere onderzoeken dat 
jongeren met astma net zo vaak of zelfs vaker roken dan leeftijdsgenoten zonder astma. Terwijl dat voor hen 
nog veel schadelijker is. In de puberteit kan astma door hormonale veranderingen minder klachten geven, 
maar ook juist verergeren. En bij dat laatste scenario kan ook het gedrag van pubers een rol spelen. 

Typisch pubergedrag
Waarom maken pubers vaak van die ongezonde keuzes? Drs. Yaron Kaldenbach denkt dat hierbij verschillende 
factoren een rol spelen. Hij is gezondheid- en kinderpsycholoog en begeleidt al zestien jaar speciale zomer-
kampen voor kinderen met astma, allergie en eczeem. ‘Het kortetermijngenot van bijvoorbeeld roken weegt 
voor hen veel zwaarder dan de schadelijke effecten op langere termijn. In hun gedrag laten jongeren zich 
nauwelijks leiden door de toekomst. Oud worden is iets voor later.’ Bovendien herkennen pubers de directe 
effecten van ongezond gedrag niet. ‘Op die leeftijd staan ze vaak niet goed in contact met hun lichaam. » 

Dat vinden ze zelf tenminste. Dus zijn ze slordig met hun medicatie en 
soms gaan ze nog roken ook. Heb je er als ouders nog wel invloed op?
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Ze kunnen zich prima voelen, terwijl hun longfunctie aantoonbaar 
belabberd is en andersom. Vaak leer je je grenzen ook pas 
kennen als je er overheen gaat.’ 
Daarnaast vertonen pubers ongezond gedrag om zich af te 
zetten. Tegen hun ouders, artsen en óók tegen hun astma zelf. 
Yaron: ‘Ze willen zelf de baas zijn over hun leven en denken: ik 
laat me mooi niet tegenhouden door zo’n stomme ziekte.’ En de 
laatste belangrijke factor is erbij willen horen. Je wilt zeker in de 
puberteit niet anders zijn en buiten de groep vallen. Dus ga je 
roken als vrienden dat doen, naar feestjes toe ook al lopen er 
huisdieren rond en heb je geen zin om een inhalator te gebruiken 
waar anderen bij zijn.
Gelukkig maken niet alle jongeren onverstandige keuzes. Yaron: 
‘Opleidingsniveau speelt een rol. (Op het vmbo wordt bijvoorbeeld 
meer gerookt dan op het gymnasium, red.). En daarnaast hangt 
het van iemands karakter af. Het ene kind houdt meer van 
experimenteren en risico’s nemen dan het andere.’ Als ouder kun 
je het gedrag van je kind gelukkig wel beïnvloeden. Maar zeker 
bij pubers is het de kunst om dat goed aan te pakken.

Kennis: heel belangrijk
Allereerst moet je als ouder natuurlijk zelf het goede voorbeeld 
geven, zeker als het om roken gaat. Onderzoeken laten steeds 
weer zien dat kinderen met rokende ouders vaker gaan roken. 
Het ís ook moeilijk om overtuigend over te komen met een sigaret 
tussen je vingers. Daarnaast is kennis heel belangrijk. Dat je van 
roken longkanker kunt krijgen, weet iedereen wel, maar COPD is 
minder bekend. 
Ook bij medicijnen is kennis over de werking en het gebruik 
noodzakelijk. Vooral de ontstekingsremmers worden vaak niet 
trouw genomen omdat het effect minder direct merkbaar is. 
Yaron: ‘Ik maak regelmatig mee dat ouders denken dat ontste-
kingsremmers alleen genomen hoeven te worden als hun kind 
benauwd is. Daardoor krijgen de ontstekingen vrij spel met als 
gevolg dat de klachten toenemen. Jongeren die dit oplossen 
door meer luchtwegverwijders te gebruiken, kunnen hun 
gezondheid in gevaar brengen. Zorg als ouder dat je snapt hoe 
het zit. Dan kun je je kind overtuigen zorgvuldig met medicatie 
om te gaan.’

PUBERS 
DENKEN BIJ 

HUN GEDRAG 
NIET AAN 

DE TOEKOMST. 
OUD WORDEN 

IS IETS 
VOOR LATER

Stel uw vraag!
Heeft u een vraag over uw puber en astma?
Stel deze aan Yaron Kaldenbach via 
astmafonds.nl/pubers.
                                                                            
Tot 25 september zal hij hier op het forum 
samen met de mensen van de Astma Fonds 
Advieslijn alle vragen beantwoorden.
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PRAKTISCH

‘Tijdens mijn studie zag 
ik een poster hangen met 
een oproep voor vrijwilligers 
voor een astmakamp. Ik 
wist nog niets over astma 
en dacht: dat ga ik een 
keer doen, want daar kan 
ik wat van leren. En nu 
wordt het al de zestiende 
keer dat ik een therapeu-
tisch vakantiekamp voor 
kinderen met verschillende 
chronische ziektes van de 
stichting De Luchtballon
begeleid. We doen allerlei
leuke dingen én er is 
aandacht voor het leren 
omgaan met hun 
aandoening.’
Yaron Kaldenbach (1975) 
werkt in de geestelijke 
gezondheidszorg en was 
ook werkzaam op 
Astmacentrum Heideheuvel 
en in het Nederlands 
Astmacentrum in Davos. 
Hij scheef een therapeutisch
leesboek voor kinderen met
astma (Jeroen de hard-
loopkampioen). In zijn 
vrije tijd spreekt hij graag 
af met vrienden. Hij houdt 
van fi lms en van skiën. 
Ook schrijft hij met veel 
plezier artikelen voor 
vaktijdschriften.

WIE IS...

YARON KALDENBACH?

In gesprek gaan en blijven
Maar ook pubers met ouders die het goede voorbeeld geven en genoeg kennis hebben, kunnen 
minder verstandige keuzes maken. Dit kun je voorkomen én bijsturen door erover te praten. Yaron 
Kaldenbach: ‘Begin daarmee het liefst vóór ze in de puberteit zijn, dan zijn ze nog beter te beïnvloeden. 
Een zwaar kuchende oom op een feestje kan bijvoorbeeld een mooie aanleiding zijn voor een gesprek 
over roken of medicijntrouw. Maak er geen preek van, maar een echt gesprek waarbij je ook luistert 
naar wat je kind te zeggen heeft. Emotionele chantage werkt niet goed. Zeg dus geen dingen als: 
‘Je zou papa en mama heel verdrietig maken als...’ Ook oordelende uitspraken in de trant van: ‘Als 
ze geen rekening houden met jouw astma, zijn het geen echte vrienden,’ zijn niet aan te raden. De 
afweging tussen je sociale status en je gezondheid ligt nou eenmaal anders als je een puber bent. 
Probeer je in je kind te verplaatsen en praat vanuit hem of haar met oprechte, onbevangen 
nieuwsgierigheid: je wilt begrijpen, niet veroordelen.’

PRAAT MET UW KIND VÓÓR HIJ IN DE 
PUBERTEIT IS, DAN IS HIJ NOG BETER 
TE BEÏNVLOEDEN 
Straffen of belonen?
Ongezond gedrag gewoonweg verbieden, is bij pubers meestal niet heel effectief. Een verboden 
vrucht wordt alleen maar aantrekkelijker. Yaron: ‘Pubers willen zelf keuzes maken en doen het 
desnoods stiekem. Natuurlijk kun je wel zeggen dat thuis niet gerookt mag worden en je het daarbuiten 
ook niet wilt. Laat daarbij weten dat je hoopt dat je kind het vertelt als het toch is gaan roken. Dan 
kun je er in ieder geval over praten.’
Belonen helpt vaak wel. Denk aan honderd euro voor ieder jaar dat het niet rookt of een klein 
cadeautje als het een maand goed is gegaan met de medicatie.
Ook met af en toe een compromis sluiten, is niets mis. Yaron: ‘Als er een keer een slaapfeestje is 
waar iedereen heengaat, dan is het voor een puber erg vervelend om niet te mogen omdat er een kat 
is. Overleg bij twijfel met de arts.’
Een laatste advies is strategisch gebruik te maken van de invloed van leeftijdsgenoten. Yaron: ‘Vooral 
jongeren die net iets ouder zijn en tegen wie ze opkijken, hebben veel invloed. Daar luisteren ze heel 
goed naar. Dat merk ik ook tijdens de zomerkampen die ik begeleid. Door contact te stimuleren met 
andere jongeren met astma, kun je veel bereiken.’ Ook oudere broers of zussen kunnen ongezond 
gedrag vaak effectief bijsturen. Er is niets mis mee om daar als ouder gebruik van te maken.

TIPS & 
• Geef het goede voorbeeld en rook zelf niet.
• Zorg dat u voldoende kennis heeft over het gebruik van medicijnen en de effecten van ongezond 
 gedrag. Weet hoe en waarom uw kind de medicijnen moet innemen.
• Het is beter als een puber zijn medicatie inneemt omdat hij het zelf belangrijk vindt dan om ruzie met 
 zijn ouders te voorkomen. Leg dus uit dat hij het hebben van minder klachten in eigen hand heeft door 
 zijn medicatie in te nemen. 
• Praat met uw kind en luister ook naar wat hij te zeggen heeft. Begin daarmee voor hij aan het puberen 
 slaat en blijf met elkaar in gesprek.
• Belonen werkt beter dan straffen.
• Sluit af en toe een compromis met uw puber en vraag bij twijfel uw arts om advies.
• Zorg dat uw kind in contact komt met andere jongeren met astma.


