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Handelingsschema 22 Volwassenen (HS 22) 

Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing 

 

Categorie: Risicovolle handeling 

 

Doel  het effectief en veilig laten verlopen van 

mondstukbeademing 

Benodigdheden 

 

 het voorgeschreven mondstuk 

 beademingsslangen en bevestigingsstang 

 beademingsmachine 

 niet-steriele handschoenen 

Werkwijze 

aansluiten van 

beademing 

 

Aansluiten 

1. was of desinfecteer de handen 

2. trek niet-steriele handschoenen aan  

3. informeer de zorgvrager 

4. controleer of het apparaat voldoende accucapaciteit heeft 

5. controleer of de beademingsmachine klaar is om te 

beademen; zet de beademingsmachine aan. Controleer of 

de machine lucht geeft zodra het mondstuk wordt 

aangeraakt. Kies indien van toepassing de instelling voor 

mondstukbeademing zoals voorgeschreven door het CTB 

6. controleer of er een apneualarm gaat wanneer de 

mondstukbeademing niet gebruikt wordt. (indien dit is 

ingesteld)  

7. positioneer het mondstuk zodanig dat deze voor de 

zorgvrager makkelijk te benaderen is  

8. controleer of de zorgvrager het mondstuk kan bedienen 

9. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de 

machine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij 

voldoende lucht krijgt 

10. kijk of de zorgvrager comfortabel is bij gebruik van de 

mondstukbeademing 

11. trek niet-steriele handschoenen uit 

12. was of desinfecteer de handen   

Aandachtspunten 

aansluiten van de 

beademing 

 positie mondstuk, check altijd of de zorgvrager goed bij 

het mondstuk kan en check of de stang goed gefixeerd 

is 

 de borstkas komt NIET omhoog terwijl de machine lucht 

inblaast en de zorgvrager geeft aan dat hij te weinig lucht 

http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/111111Handhygiene.pdf
http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/111111Handhygiene.pdf
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krijgt, al dan niet met alarmen 

controleer: 

o of de beademingsslang lekvrij is aangesloten 

o of de beademingsslang geknikt is 

o vervang eventueel de beademingsslang 

Als het probleem niet opgelost bel dan het CTB 

 er klinken alarmen waarvan de oorzaak niet direct 

duidelijk is 

bij aanhoudend alarm: bel het CTB, of fabrikant. 

Werkwijze  

afsluiten van de 

beademing 

Afsluiten 

1. was of desinfecteer de handen 

2. trek niet-steriele handschoenen aan 

3. informeer de zorgvrager 

4. draai de slang en het mondstuk weg van het gezicht van de 

zorgvrager 

5. controleer of de zorgvrager zelf ademt, zich comfortabel 

voelt en voldoende lucht krijgt 

of, wanneer de zorgvrager volledig afhankelijk is van 

beademing, sluit gelijk de maskerbeademing aan 

6. zet de machine voor mondstukbeademing uit 

7. controleer indien het apparaat is aangesloten op accu van 

de rolstoel, of het apparaat oplaadt tijdens het opladen van 

de rolstoelaccu. Of laad de beademingsmachine op via het 

stopcontact  

8. Trek de niet-steriele handschoenen uit 

9. was of desinfecteer de handen 

Aandachtspunten 

afsluiten van de 

beademing 

 

 zorgvrager krijgt te weinig lucht  

sluit de zorgvrager aan op de beademing start en de 

beademing  

 

 laad het mondstukbeademingsapparaat 1x per week op 

via een stopcontact, als deze normaal is aangesloten op 

de accu van de rolstoel 

 

http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/111111Handhygiene.pdf

