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Verklarende woordenlijst Chronische beademing 

 

- Adempomp   Mechanisme van ademhaling 

- ADL   Algemene dagelijkse levensverrichtingen  

- Aerofagie   Inslikken van lucht wat in het maagdarmkanaal terecht komt 

- ALS    Amyotrofe lateraal sclerose. Dit is een tamelijk zeldzame  

neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het 

ruggenmerg, de hersenstam en de motorische cortex van de 

hersenen afsterven waardoor progressief krachtsverlies en 

verlamming ontstaat, die uiteindelijk tot de dood van de zorgvrager 

door verlamming van de ademhalingsspieren leidt 

- Alveoli   Longblaasjes 

- Anamnese   Verslag van een zorgvrager over de voorgeschiedenis en  

relevante uitingen (klachten, verschijnselen) van zijn ziekte, welke 

wordt verkregen tijdens een vraaggesprek met bijvoorbeeld een arts 

of verpleegkundig specialist 

- Apneu   Ademstilstand 

- Arteriële sampling  Bloedafname uit slagader waarna het verkregen bloed gebruikt  

wordt voor een bloedgasanalyse 

- Aspiratie   Inademing van andere zaken dan lucht, bijvoorbeeld: braaksel,  

water of voedsel 

- Assessment  Beoordelingsprogramma die de zorgverlener moet doorlopen  

om een bekwaamheidsverklaring te krijgen  

- Atelectase   Samengevallen gedeelte van een long 

- AZN   Ambulance Zorg Nederland 

- BE    Base Exces. Overschot aan base, gemeten in een bloedgas 

- Beademingsvrije tijd Tijd die iemand veilig zonder beademing kan  

- Bedside teaching  Scholing die gegeven wordt in aanwezigheid van de zorgvrager,  

als het ware ‘aan het bed’  

- Bekwaamheidsverklaring Schriftelijke verklaring van het CTB dat theoretische en  

praktische scholing gevolgd is en dat de praktijktoets met goed 

gevolg is afgelegd 

- Bipap   Bi-level Positive Airway Pressure, een vorm van  

drukgecontroleerde beademing 

- Bronchiaal secreet   Luchtwegslijm 

- Bronchiaal toilet  Het kunstmatig uitzuigen van de bovenste luchtwegen, het is  

een invasieve en voorbehouden handeling. Het gaat om al die 

handelingen die tot doel hebben verbetering van het 

sputumtransport in situaties waarin de patiënt dit zelf niet meer 

adequaat kan: uitzuigen, balloneren, exprimeren, behandeling met 

de hoestmachine. 

- Capillair   Haarvat, een zeer dun bloedvat 



 

2 
© CTB Nederland Woordenlijst 2017 

 

- Capillaire bloedgasanalyse Bloedafname uit vinger of oorlel waarna het verkregen bloed  

gebruikt wordt voor de bloedgasanalyse 

- Capnometrie  Koolzuurmeting in de uitgeademde lucht 

- Cardiaal   Met betrekking tot het hart 

- Centraal zenuwstelsel Hersenen en ruggenmerg 

- CF    Cystic Fibrosis 

- Chirurgisch tracheostoma  Een tracheostoma dat door verwijdering van een deel van een  

kraakbeenring is aangelegd 

- Chronische respiratoire  Langdurig tekortschieten van de ademhaling 

insufficiëntie    

- CIZ    Centrum Indicatiestelling Zorg 

- CO2   Koolzuurgas 

- COPD   Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve  

longziekte  

- Co-morbiditeit  Bijkomende ziekten, meerdere aandoeningen zijn tegelijkertijd  

aanwezig bij de zorgvrager  

- Coniotomie   Een chirurgische noodprocedure om in geval van een  

luchtwegobstructie de ademweg vrij te maken 

- CPAP   Continuous Positive Airway Pressure. Toepassing van een  

geringe overdruk, waardoor de luchtwegen open worden gehouden  

- Cranio-faciaal  het hoofd en aangezicht betreffende 

- CSAS   Centraal Slaap Apneu Syndroom 

- CTB     Centrum voor Thuisbeademing 

- CTB verpleegkundige Verpleegkundig consulent of Verpleegkundig specialist in dienst  

van een CTB 

- Cuff   Ballonnetje aan het uiteinde van de buitencanule 

- Cyanose   Het blauw kleuren van de huid door de aanwezigheid van  

zuurstofarm bloed in de bloedvaten in de buurt van het 

huidoppervlak 

- Decubitus   Drukplek, doorligwond 

- Desaturatie   Te weinig zuurstof in het bloed  

- Diafragma   Middenrif, peesplaat tussen borst en buik 

- Diffuse stoornis  Stoornis in uitwisseling van koolzuurgas en zuurstof in de  

longen 

- Dislocatie   Ongewone verplaatsing 

- Disposable   Artikel dat na gebruik weggegooid wordt 

- Distaal   Uiteinde, verder van het lichaamscentrum gelegen 

- Dyspnoe   Kortademigheid 

- Duchenne   De ziekte van Duchenne of spierdystrofie van Duchenne (DMD)  

is een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie. De ziekte 

treft voornamelijk mannen 

- Dwarslaesie  Onderbreking van de zenuwen in de rug, waardoor iemand in  

meer of mindere mate verlamd is 

- Electieve tracheotomie Geplande operatie waarbij een opening in de luchtpijp wordt  
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gemaakt 

- Endotracheale tube  Via de mond of neus ingebrachte beademingsbuis in de  

luchtpijp 

- End tidal   Het laatst uitgeademde deel van een ademteug 

- ETCO2   End Tidal CO2, koolzuurgas gehalte in de uitademingslucht 

- Expiratie   Uitademing 

- Extramuraal  Buiten een zorginstelling 

- FiO2   Fraction of inspired oxygen: concentratie zuurstof in de  

ingeademde lucht 

- Fokus   Aanbieder ADL- cluster wonen 

- FVC    Geforceerde vitale capaciteit (longfunctietest)  

- Gasuitwisseling  Opname van zuurstof in het bloed en afgifte van koolzuur aan  

de longen 

- Gedilateerd stoma  Stoma is wijder geworden 

- Geïndiceerd  In aanmerking komen voor 

- Granulatieweefsel  Littekenweefsel 

- Handelingsschema  Door CTB opgelegde checklist waarin stap voor stap een  

vaardigheid wordt toegelicht, afgeleid van de door het CTB gebruikte 

protocollen 

- Handleiding  Nauwkeurige beschrijving van het gebruik en de functie van  

een apparaat, afgestemd op de toepassingen door de gebruiker 

- Hersenstam  Onderdeel van de hersenen 

- Huffen   Methode om het losmaken en ophoesten van slijm te  

vergemakkelijken. Ademhalingstechniek waarbij diep wordt 

ingeademd gevolgd door een lange sterke uitademing vanuit de keel, 

verglijkbaar met het wasemen om een bril schoon te maken 

- Huishoudelijk reinigen Schoonmaken, zoals ook gewoon in het huishouden. Dus met  

een doekje en een schoonmaakmiddel 

- Hybridemasker  Masker voor beademing met een apart neus –en mondgedeelte 

- Hypercapnie  Te hoog koolzuur gehalte in het bloed 

- Hypoventilatie  Verminderde ventilatie (ademhaling) waarbij het  

koolzuurgehalte te hoog wordt 

- Hypoxemie   Zuurstoftekort in het bloed   

- Hyperventilatie  Teveel ventilatie waarbij het koolzuurgehalte te laag wordt 

- IC    Intensive Care 

- IGZ    Inspectie voor de Gezondheidszorg 

- Indicatiestelling  Een reden voor behandeling van een aandoening of klacht van  

een zorgvrager. Er kan een indicatie zijn voor een genees-middel, 

behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing 

- Inspiratie   Inademing 

- Insufflatie   Inblazen van lucht 

- Intercurrent  Tussentijdse 

- Interface   Masker, mondstuk of canule, gebruikt voor de beademing 
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- Innovatie   Ontwikkeling van nieuwe ideeën en dingen 

- Intramuraal  Binnen een instelling 

- Invasieve beademing Tracheostomale beademing (via een tracheacanule) 

- KNO arts   Keel-neus-oorarts 

- Koolzuurspanning  Hoeveelheid koolzuur in het bloed  

- Kyfoscoliose  Combinatie van kyfose (een abnormale kromming van het  

wervelkolom naar achteren) en scoliose (een abnormale kromming 

van het wervelkolom naar de zijkant). Deze aandoening is meestal 

aangeboren, maar kan ook ontstaan bij een spierzenuw aandoening. 

- Locked-in syndroom Neurologische aandoening waarbij bijna alle  

communicatiemogelijkheden van de zorgvrager weggevallen zijn, 

waardoor het lijkt alsof hij comateus is 

- Long volume rekrutering  Bij long volume recruterende technieken worden de longen  

gevuld  met de grootste hoeveelheid lucht, die ze kunnen bevatten. 

Hiermee wordt de eigen maximale diepe zucht nagebootst, zodat er 

harder gehoest kan worden. Andere doelen zijn het openblazen van 

longblaasjes en voorkomen van atelectasen (samengevallen van 

longblaasjes of longdelen) en het verbeteren van de soepelheid van 

de longen (compliance) De volgende long volume rekruterende 

technieken kunnen worden toegepast:  

1. airstacken  

2. “kikkeren” of glossopharyngeal breathing  

3. mechanische in-exsufflatie met een “hoestmachine” 

- LWI    Luchtweg infectie 

- Maagdistentie  Verwijding van de maag door lucht 

- Mantelzorger  Persoon die geen beroepsmatige zorgverlener is, maar zorg  

verleent omdat hij een persoonlijke band heeft met de zorgvrager 

- MIC   Maximale insufflatie capaciteit. De hoeveelheid lucht die  

maximaal in de longen ingeblazen kan worden 

- MI-E   Mechanische in-exsufflatie, term waarmee de hoestmachine  

wordt aangeduid 

- Midface hypoplasie Het middengedeelte van het gezicht is minder ontwikkeld dan  

de andere delen van het gezicht 

- Mondstukbeademing   Beademing via een mondstuk/pijpje waarbij de zorgvrager naar     

eigen behoefte de ademhaling kan ondersteunen 

- Monitoring   Controleren, het in kaart brengen 

- Morbiditeit   De mate waarin een ziekte, klachten zich voordoen (hoe vaak  

komt het voor) 

- MOS   Medisch oproep systeem 

- Mucus   Slijm 

- Nachtelijke   Tekortschietende ademhaling tijdens de slaap 

hypoventilatie 
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- Neuromusculaire  Verzamelnaam van ziekten van de spieren zelf of van de aandoening 

    zenuwen die de spieren aansturen 

- Neusflow   Luchtdoorstroming door de neus 

- NMD   Neuro Musculair Disease. Neuro-musculaire ziekten 

- Non-invasieve  Maskerbeademing 

beademing 

- Normocapnie  Normaal koolzuurgehalte 

- NPPV   Non Invasive Positive Pressure Ventilation (niet invasieve  

positieve drukbeademing) 

- O2    Zuurstof 

- Obstructie   Verstopping 

- Oedeem   Opeenhoping van extracellulair vocht (buiten de cel) in weefsel,  

leidend tot een zwelling zonder toename van het aantal cellen 

- OHS   Obesitas Hypoventilatie Syndroom 

- Orthopneu   Kortademigheid bij plat liggen 

- OSAS   Obstructief Slaap Apneu Syndroom 

- Oximetrie   Registratie van zuurstofgehalte in het bloed 

- Palliatieve zorg  Benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van  

zorgvragers die te maken hebben met een levensbedreigende 

aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, dmv 

vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling 

van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 

spirituele aard (WHO, 2002) 

- Parameter   Kenmerk, meetbare waarde 

- Pathofysiologie  Kennis en studie van zieke organen 

- PEG-katheter  Percutane endoscopische gastrostomie katheter. Deze  

voedingssonde gaat via de buikwand naar de maag 

- Percutane dilatatie  Specifieke techniek om een canule in de luchtpijp in te brengen.  

tracheotomie  De trachea wordt aangeprikt, een voerdraad wordt ingebracht,  

waaromheen met steeds dikkere sondes de toegangsweg wordt 

opgerekt en tenslotte wordt een tracheacanule ingebracht 

- Perifeer zenuwstelsel Het deel van het zenuwstelsel wat buiten het centrale  

zenuwstelsel ligt 

- Peak cough flow  Maximale volumestroom tijdens een zo krachtig mogelijke  

hoest   

- PEF                         Peak Expiratory Flow, maximale volumestroom tijdens een  

zo krachtig mogelijke uitademing, wordt vaak als maat voor de 

hoestkracht gebruikt 

- PGB   Persoons Gebonden budget 

- PGB’er   Persoon die wordt betaald vanuit een PGB 

- Pillows   Kussentjes, vorm van beademingsmasker in de neus 

- Poly(somno)grafie  Slaap-ademhalingsonderzoek 

- PRG-katheter  Percutane Radiologische Gastrostomie katheter. Plaatsing  van  
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een voedingssonde onder geleide van echobeelden 

- Protocol   Document dat tot doel heeft professionele zorgverleners te  

ondersteunen bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. de 

vrijheid van handelen is bij een protocol beperkt, van de inhoud kan 

beargumenteerd worden  

afgeweken 

- PtCO2   Partiële druk van de transcutaan gemeten CO2 waarde (via de  

huid) 

- Pulmonaal   Met betrekking tot de longen 

- Pulse-oxicapnometrie Meting van zowel de hoeveelheid zuurstof in het bloed, de  

hartslag als het CO2 gehalte, vaak via 1 meetapparaat 

- Pulse-oximeter  Instrument dat de hoeveelheid zuurstof in het bloed meet,  

evenals de hartslag, meestal via een vingerclip 

- Raamovereenkomst Overeenkomst waarin het hoofd van het CTB afspraken maakt  

met de directie van een instelling die de zorg voor een chronisch 

beademde zorgvrager levert. Door middel van raamovereenkomsten 

worden de afspraken over de zorg voor  

chronische beademden geregeld 

- RCU   Respiratory Care Unit 

- Recidiverende  Herhaaldelijk voorkomende 

- REM-slaap   Fase in de slaap. In het woord is 'rem' een afkorting voor rapid  

eye movement (snelle oogbeweging). 

- Respiratie   Ademhaling 

- Respiratoire insufficiëntie  Onvoldoende ademhaling waarbij de gaswisseling in de  

longen niet meer voldoende is 

- Respijtzorg   zorg aan een zorgvrager met als doel om diens mantelzorgers  

te ontlasten en vrijaf te geven 

- Retardatie   Vertraging, achterstand 

- Saturatie   Mate van verzadiging van het bloed met zuurstof 

- Supra stomale collaps Samenvallen van de luchtweg ter plaatste van het  

tracheostoma 

- SMA   Spinale spieratrofie, spierziekte 

- Spina bifida   Open rug, ook bekend met de medische term Spina bifida, is  

een ingewikkelde aandoening aan de neurale buis die ontstaat tijdens 

de embryonale ontwikkeling. Dit wordt een neuraal-buisdefect 

genoemd. 

- Sputumretentie  Achterblijven van sputum (slijm) in de longen 

- Tachycardie  Snelle hartslag 

- Tachypneu   Snel ademen 

- Terminale palliatieve fase  Fase waarin sterven zeker en nabij is en slechts palliatieve  

zorg gegeven kan worden 

- Thorax   Borstkas 

- Trachea   Luchtpijp 
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- Tracheomalacie  Aandoening van de luchtpijp waarbij deze (gedeeltelijk)  

verslapt is en de neiging heeft om bij inademing samen te vallen 

- Tracheostoma  Kunstmatige opening in de hals naar de luchtpijp 

- Tracheotomie  Techniek om een tracheostoma aan te leggen 

- Transcutaan  Door de huid heen 

- Uitvoeringsverzoek  Verzoek van een arts of verpleegkundige specialist, die daartoe  

bevoegd is, om een voorbehouden of risicovolle handeling uit te 

voeren 

- V&VN   Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden 

- Ventilatie   verversing van lucht in de ademhalingsorganen. Het CO2 wordt  

hiermee uit het bloed verwijderd  

- Ventilatie-perfusie stoornis Stoornis, waarbij delen van de longen niet goed voorzien  

worden van zuurstofrijke inademingslucht of er een obstructie is in 

de bloedtoevoer naar een longgebied 

- Verblijfssituatie  Alle locaties waar een zorgvrager met chronische beademing  

woont of verblijft. Dit kan een eigen, oorspronkelijk huis zijn, een 

woonvorm, ziekenhuis, Fokuswoning, Hospice, verpleeghuis of 

revalidatiecentrum 

- Vitale capaciteit  De totale hoeveelheid lucht die na maximale inademing kan  

worden uitgeademd 

- VOS   Verpleegkundig Oproep Systeem 

- VSCA   Vereniging Samenwerkingsverband Chronische  

Ademhalingsondersteuning  

- Vrijwilliger   Persoon die vrijwillig werkzaamheden verricht zonder  

dienstverband of andere gebruikelijk betaling 

- Weanen   Ontwennen van de beademing 

- Wet BIG   Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De wet  

BIG voorziet in een uniforme regeling voor de beoefenaren van een 

aantal beroepen in de gezondheidszorg waarbij hulp wordt verleend 

aan individuele zorgvragers 

- WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

- ZZP    Zelfstandige Zonder Personeel 


