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Observatieschaal 22 Volwassenen (OS 22) 

Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing 

Categorie: Risicovolle 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! 

 

 

 Aansluiten mondstukbeademing 

De zorgverlener 

1 2 3 nvt 

 Voorbereiding 

1. benoemt doel van de handeling     

2.  benoemt de indicaties     

3. benoemt aandachtspunten      

 Werkwijze aansluiten van de beademing     

4. zet de juiste benodigdheden klaar: niet steriele 

handschoenen, beademingsmachine, 

beademingsslang en bevestigingsstang en 

voorgeschreven mondstuk 

    

5. wast of desinfecteert de handen     

6. trekt niet steriele handschoenen aan     

7. informeert de zorgvrager     

8. controleert of het apparaat voldoende accucapaciteit 

heeft 
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9. controleert of de beademingsmachine klaar is om 

te beademen; zet de beademingsmachine aan en 

controleert of de machine lucht geeft zodra het 

mondstuk wordt aangeraakt 

    

10. kiest indien van toepassing de instelling voor 

mondstukbeademing   

    

11. controleert of er een apneualarm gaat wanneer 

de mondstukbeademing niet gebruikt wordt 

(indien dit is ingesteld) 

    

12. positioneert het mondstuk zodanig dat deze voor 

de zorgvrager makkelijk te benaderen is 

    

13. controleert of de zorgvrager het mondstuk kan 

bedienen 

    

14. kijkt of de borstkas en/of buik omhoog 

komt/komen als de machine lucht inblaast en 

vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht 

krijgt 

    

15. kijkt of de zorgvrager comfortabel is bij het gebruik 

mondstukbeademing 

    

16. trekt niet steriele handschoenen uit     

17. wast of desinfecteert de handen     

  

Afsluiten van de mondstukbeademing 

    

18. wast of desinfecteert de handen     

19. trekt niet-steriele handschoenen aan     

20. informeert de zorgvrager     

21. draait de slang en het mondstuk weg van het gezicht 

van de zorgvrager 

    

22. controleert of zorgvrager zelf ademt, voldoende 

lucht krijgt en comfortabel is 

    

23. zet de beademingsmachine uit     

24. controleert indien het apparaat is aangesloten op 

accu van de rolstoel of het apparaat oplaadt tijdens 

het opladen van de rolstoelaccu. Of laadt de 

beademingsmachine op via het stopcontact 

    

25. trekt niet steriele handschoenen  uit     

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

alle 7 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de 

overige 19 items mogen er maximaal 4met een onvoldoende beoordeeld zijn  

(onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als 

eindresultaat. Indien er minder dan 19 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 

18 4 

17 3 

16 3 

15 3 

14 3 


