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Observatieschaal 4 Volwassenen (OS 4) 

Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule 

 

Categorie: Voorbehouden handeling 

 

 

Naam cursist  

 

Naam beoordelaar 

 

Datum  

 

Beoordelingscriteria 

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de 

beoordelaar 

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren 

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd 

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet 

uit te voeren 

 

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald! 

 

 

 De zorgverlener: 1 2 3 nvt 

 Voorbereiding      

1. benoemt doel van de handeling     

2. benoemt de indicaties     

3. benoemt complicaties en aandachtspunten     

 Werkwijze uitzuigen     

4. zet de juiste materialen klaar 

uitzuigapparaat met verbindingsslang, juiste maat 

zuigkatheter, kraanwater, niet steriele handschoenen, 

afvalbak en indien nodig fysiologisch zout (NaCl 0.9%) 

met spuit 

    

5. wast of desinfecteert de handen     

6. trekt de niet-steriele handschoenen aan     

7. informeert de zorgvrager     

8. vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste     
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houding aan te nemen  

9. controleert uitzuigapparatuur op werking en 

zuigkracht 

    

10. opent op juiste wijze verpakking zuigkatheter      

11. sluit de zuigkatheter aan op verbindingsslang     

12. maakt indien aanwezig de TrachGuard los     

13. opent de tracheacanule door: 

 de swivel los te maken van de tracheacanule  

of 

 verwijdert de spreekklep, afsluitdop, 

kunstneus of de gesloten binnencanule  

    

14. onderdrukt het alarm van de beademingsmachine 

indien de patiënt wordt beademd. De beademing 

mag niet worden uitgezet tenzij dat is 

afgesproken/voorgeschreven 

    

15. haalt zuigkatheter op juiste wijzen uit de 

verpakking 

    

16. brengt zuigkatheter niet zuigend in tot juiste 

diepte, tenzij anders voorgeschreven 

    

17. zuigt op juiste wijze slijm uit     

18. bekijkt hoe het slijm eruit ziet en informeert 

zorgvrager hierover 

    

19. let op reactie zorgvrager      

20. beoordeelt of procedure herhaald dient te worden     

21. sluit de tracheacanule door  

 de beademingsmachine aan te sluiten 

of  

 plaatst spreekklep, afsluitdop, kunstneus of 

gesloten binnencanule  

    

22. maakt indien voorgeschreven de TrachGuardtm vast     

23. kijkt of de zorgvrager comfortabel is aan de 

beademing 

    

24. koppelt op juiste wijze zuigkatheter los     

25. spoelt vingertip en verbindingsslang door     

26. ruimt de gebruikte materialen op     

27. trekt niet-steriele handschoenen uit      

28. wast of desinfecteert handen     
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Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

alle 10 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de 

overige 18 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn  

(onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als 

eindresultaat. Indien er minder dan 18 overige items zijn beoordeeld omdat er een 

aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat:  voldoende / onvoldoende 

Opmerkingen: 

Aantal 

beoordeelde, niet 

vetgedrukte, 

competenties 

Maximaal aantal 

onvoldoendes 

17 3 

16 3 

15 3 

14 3 

13 3 

12 2 


