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Handelingsschema kind 03 

Verzorging van het tracheostoma 
 

Categorie: Risicovolle handeling  
 

Doel  inspectie van het tracheostoma en de huid rondom het 

tracheostoma 

 reiniging van de huid rondom het tracheostoma 

Benodigdheden 

 

 niet steriele handschoenen 

 washandje, niet steriele gazen of wattenstokjes (nat en 

droog) 

 nieuw tracheacanulegaasje 

 zo nodig opgerolde handdoek 

 zo nodig nieuw tracheacanuleband 

 zo nodig een verbandschaar 

 zo nodig huidbeschermingsmiddel 

 reserve en nood tracheacanule binnen handbereik 

Werkwijze 1. was of desinfecteer de handen, trek de niet steriele-

handschoenen aan 

2. leg op een schoon werkveld alle benodigdheden klaar 

3. informeer het kind en leg het kind in de gewenste houding. 

Jonge kinderen plat leggen en een opgerolde handdoek 

onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te 

krijgen 

4. afhankelijk van het kind vooraf en/of na de behandeling 

uitzuigen 

5. verwijder het tracheacanulegaas 

6. til de tracheacanule iets op zodat u onder de tracheacanule 

geïnspecteerd en gereinigd kan worden 

7. reinig de huid rondom het tracheostoma met een nat gaas 

of een wattenstokje, werk van het tracheostoma af. 

8. Inspecteer de rand van het tracheastoma en de huid rondom 

het tracheostoma 

9. droog de huid rondom het tracheostoma met een droog  

gaas of  wattenstokje. Bescherm de huid zo nodig met een 

huidbeschermingsmiddel 

10. breng een nieuw tracheacanulegaas aan 

11. inspecteer de huid onder het tracheacanuleband op 
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eventuele huidbeschadigingen. Reinig de huid en bescherm 

deze zo nodig met huidbeschermingsmiddel verwijder het 

tracheacanuleband (houd de canule vast). Indien 

afgesproken plaats eerst het schone tracheacanuleband, 

voordat het gebruikte tracheacanuleband wordt verwijderd 

12. bevestig het (nieuwe) tracheacanuleband zo strak dat een 

vinger tussen hals en tracheacanuleband kan worden 

geplaatst  

13. ruim de gebruikte materialen op 

14. trek de niet steriele handschoenen uit en was of 

desinfecteer de handen 

Aandachtspunten  verzorging van het tracheostoma gebeurt eenmaal daags, 

zo nodig vaker 

 verzorging van het tracheostoma wordt bij voorkeur door 

twee personen gedaan, de tracheacanule kan bij een los 

canuleband ongewild uit het tracheostoma glijden 

 belangrijk is om het tracheacanuleband een aantal keren 

per dag te controleren of deze nog strak genoeg zit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


