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Handelingsschema 5 Volwassenen (HS 5) 

Wisselen van een binnencanule 

 

Categorie: Risicovolle handeling 
 

 

Doel  het vervangen van de binnencanule door een schone  

 binnencanule 

 het in stand houden van een vrije luchtweg 

Benodigdheden 

 

 niet-steriele handschoenen 

 schone binnencanule 

 benodigdheden voor uitzuigen van de luchtwegen 

 handbeademingsballon met overdrukventiel, swivel 

 canule swab of gaasje  

 bakje 

Werkwijze 1. was of desinfecteer de handen 

2. trek de niet-steriele handschoenen aan 

3.   controleer de schone binnencanule op beschadigingen 

4. informeer de zorgvrager 

5.   vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan 

 te nemen 

6. maak de TrachGuard™ , indien voorgeschreven, los 

7. open de tracheacanule door: 

 de beademingsslang los te maken van de tracheacanule 

 verwijder, spreekklep, afsluitdop, kunstneus de gesloten 

    binnencanule 

8. onderdruk het alarm van de beademingsmachine indien de  

zorgvrager wordt beademd. De beademing mag niet 

worden uitgezet tenzij dat is afgesproken/voorgeschreven 

9.  zuig de tracheacanule zo nodig uit volgens HS 4 uitzuigen 

van de luchtwegen via de tracheacanule 

10. houd de buitencanule vast en verwijder de binnencanule uit 

de buitencanule en leg deze in een bakje 

11. plaats de schone binnencanule in de buitencanule  

12. sluit de beademingsmachine aan of plaats spreekdop, 

kunstneus of afsluitdop als zorgvrager niet wordt beademd 

13. maak de TrachGuardtm , indien voorgeschreven, vast 

14.   ruim de gebruikte materialen op 

http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/111111Handhygiene.pdf
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15.   reinig de zojuist verwijderde vuile binnencanule met behulp 

van swab of gaasje onder stromend water; zo nodig ook 

spreekklep    

16. ruim de gebruikte materialen op 

17. trek de niet-steriele handschoenen uit 

18. was of desinfecteer de handen 

20. bewaar de gereinigde binnencanule tot gebruik droog en 

     stofvrij 

Aandachtspunten 

 

de binnencanule moet minimaal tweemaal daags worden 

gewisseld en gereinigd 

 


