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Handelingsschema 3 Volwassenen (HS 3) 

Verzorging tracheostoma met canule in stoma 

 

Categorie: Risicovolle handeling 
 
 

Doel  inspectie van de huid rondom het tracheostoma en de rand van 

het tracheastoma 

 reiniging van de huid rondom het tracheostoma 

Benodigdheden 

 

 schoon werkveld 

 niet-steriele handschoenen 

 niet-steriele gaasjes, wattenstokjes 

 schoon canulegaas (metaline- of splitgaas) 

 zo nodig schoon canulebandje 

 zo nodig huidbeschermingsmiddel 

 afvalbakje 

 reservecanule  

 noodcanule, zoals voorgeschreven  

 handbeademingsballon met overdrukventiel 

Werkwijze 1. was of desinfecteer de handen  

2. trek de niet-steriele handschoenen aan 

3. maak een schoon werkveld en plaats een afvalbakje 

4. leg op het werkveld alle benodigdheden klaar 

5. informeer de zorgvrager 

6. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te 

nemen 

7. maak de TrachGuard™, indien voorgeschreven, los en verwijder 

het canulegaasje  

8. verwijder het canulebandje en houd met één hand de 

tracheacanule vast. 

9. licht de tracheacanule iets op zodat je onder het schildje kunt 

komen met een vochtig gaasje 

10. reinig de huid rondom het tracheostoma met een vochtig 

gaasje en inspecteer de rand van het stoma en de huid rondom 

het tracheastoma 

11. droog de huid rondom het tracheostoma met een gaasje en 

bescherm deze zo nodig met een huidbeschermingsmiddel, 

indien voorgeschreven 
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12. inspecteer de halsplooi op smetten en reinig deze zo nodig; 

droog de hals en nek goed 

13. breng een schoon canulebandje aan en laat wat ruimte om het 

canulegaas aan te brengen.  

14. breng een schoon canulegaas aan 

15. maak het canulebandje nu strakker vast. Er mag één 

vingerbreedte ruimte overblijven. Zorg dat het bandje gelijk is 

afgesteld. Let hierbij op dat de canule recht in het stoma zit 

16. maak indien voorgeschreven, de TrachGuard™ vast 

17. ruim de gebruikte materialen op 

18. trek de niet-steriele handschoenen uit 

19. was of desinfecteer de handen 

Aandachtspunten 

 

 verzorging van het tracheostoma gebeurt minimaal 1x per dag; 

bij verontreiniging zo vaak als nodig. De frequentie van het 

wisselen van het bandje gebeurt volgens afspraak CTB of op 

verzoek zorgvrager 

 verzorging van het tracheostoma bij voorkeur door twee 

personen, de tracheacanule kan bij een los canulebandje 

ongewild uit het stoma glijden 

 

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

