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Handelingsschema kind 10 

Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma 

(thuis) 
 

Categorie: Voorbehouden handeling 
 

 

Doel  doorgankelijkheid van de trachea en het tracheostoma 

behouden zodat ademen spreken, beademen en 

ongecompliceerd wisselen van de tracheacanule  mogelijk 

blijft 

 preventie van bloedingen van het granulatieweefsel 

 preventie van infectie van het tracheostoma 

Benodigdheden 

 

 niet steriele handschoenen 

 kraanwater om mee te reinigen 

 natte en droge niet-steriele gazen 

 zilvernitraatstokje voor eenmalig gebruik 

 reserve tracheacanule en noodtracheacanule 

 schoon tracheacanulegaas en tracheacanulebandje volgens 

voorschrift 

 huidbeschermingsmiddel  

 opvang- en afvalbakje 

Werkwijze Er zijn twee personen nodig om deze behandeling te verrichten 

1. was of desinfecteer de handen en trek de niet steriele 

handschoenen aan 

2. instrueer het kind, indien mogelijk 

3. plaats het kind in de gewenste houding (of vraag het kind 

de gewenste houding in te nemen) 

4. maak het tracheacanulebandje indien nodig iets losser 

5. verwijder het tracheacanulegaasje 

6. trek de tracheacanule, indien nodig een klein stukje terug 

om bij het granulatieweefsel te kunnen 

7. reinig de rand van het tracheostoma met een vochtig gaasje 

en droog de huid 

8. bescherm de omringde huid met een 

huidbeschermingsmiddel, volgens afspraak 

9. maak de tip van het zilvernitraatstokje nat met kraanwater. 

Stip het granulatieweefsel aan tot het granulatieweefsel 

wit/grijs verkleurt (let op: het aangestipte weefsel kan gaan 

bloeden).  

10. breng een schoon tracheacanulegaas aan 
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11. breng het tracheacanulebandje zo strak aan dat tussen de 

huid van de hals en het tracheacanulebandje nog één 

vingerbreedte ruimte overblijft 

12. ruim de gebruikte verontreinigde materialen op, trek de 

handschoenen uit en was of desinfecteer de handen 

Aandachtspunten 

 

 zilvernitraat wordt voorgeschreven door een arts, deze geeft 

ook de frequentie en duur van de behandeling aan 

 gebruik kant-en-klare zilvernitraatstokjes. Vanuit het CTB 

adviseren we om geen zilvernitraatstift te gebruiken, 

omdat deze kan breken en er een etsende verbranding op 

gezond weefsel kan ontstaan 

 let op, dat de huid rond het tracheostoma en de eigen 

vingers niet in contact komen met zilvernitraat: het is een 

etsende stof 

 behandel alleen granulaties ter hoogte van de 

tracheostomarand en NIET eventueel aanwezige granulaties 

in de trachea zelf 

 als het granulatieweefsel in de aanbevolen 

behandelfrequentie niet verdwijnt, is een nieuw consult bij 

de KNO-arts noodzakelijk 
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