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Observatieschaal 19 Volwassenen (OS 19) 

Airstacken met behulp van beademingsmachine 

 

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! 

 

 

 De zorgverlener: 1 2 3 nvt 

 Voorbereiding     

1. benoemt doel van de handeling     

2. benoemt de indicaties     

3. benoemt aandachtspunten en complicaties      

 Airstacken toepassen     

4. zet de juiste materialen klaar: 

beademingsmachine met beademingscircuit, 

mondstuk, evt. neusklem en niet steriele handschoenen   

    

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 houding 

aan te nemen 

    

9. maakt de beademingsmachine gereed voor gebruik     
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(alarmen, programma keuze) 

10. plaatst het mondstuk en evt. neusklem     

11. vraagt de zorgvrager diep in te ademen en laat na 

inblazen van een teugvolume de adem inhouden  

    

12. herhaalt dit tot maximale inblaasbare hoeveelheid 

bereikt is 

    

13. kijkt of borstkas omhoog komt en let op lekkage     

14. verwijdert het mondstuk uit de mond zodat de 

zorgvrager uit kan ‘hoesten’ 

    

15. herhaalt de procedure zo vaak als afgesproken     

16. wijzigt evt. het programma van de 

beademingsmachine  

    

17. ruimt de gebruikte materialen op     

18. trekt de niet steriele handschoenen uit     

19. wast of desinfecteert handen     

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

alle 9 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de 

overige 10 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn  

(onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als 

eindresultaat. Indien er minder dan 10 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 

9 2 

8 2 

7 1 

6 1 

5 1 


