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Handelingsschema kind 14 

Aan -en afsluiten maskerbeademing 
 

Categorie: risicovolle handeling 
 

Doel  het toepassen van niet-invasieve beademing (masker) 

Benodigdheden 

 

 het voorgeschreven beademingsmasker met 

hoofdbanden, en eventueel kinband 

 beademingsslangen 

 beademingsmachine 

 bevochtiger, indien voorgeschreven 

 kraanwater 

 saturatiemeter, indien voorgeschreven 

 niet-steriele handschoenen, indien voorgeschreven 

Werkwijze; 

aansluiten van de 

beademing 

1. was of desinfecteer de handen, trek indien 

voorgeschreven niet-steriele handschoenen aan 

2. instrueer het kind, indien mogelijk 

3. sluit de saturatiemeter aan, indien voorgeschreven 

4. controleer of de beademingsmachine klaar is voor gebruik; 

zet de beademingsmachine aan en controleer de alarmen. 

Als het kind in een instelling verblijft en het 

beademingsapparaat gekoppeld is aan het medisch 

oproepsysteem controleer of het alarm doorkomt op het 

oproepsysteem van de zorgverlener. 

5. controleer of de bevochtiger (indien voorgeschreven) klaar 

is voor gebruik en zet deze aan. 

6. positioneer het kind in de gewenste houding 

7. zet in overleg met het kind het beademingsmasker op het 

gezicht en maak de hoofdbanden vast zodat het 

comfortabel past en geen pijn veroorzaakt. De lengte van 

de hoofdbanden moet links en rechts van het masker gelijk 

zijn. De hoofdbanden moeten zó los zitten dat het masker 

tijdens de beademing door de luchtdruk iets wordt 

opgetild. De randen van het beademingsmasker blijven 

daarbij in contact met de huid 

8. koppel de beademingsslang aan het masker. 

9. start de beademingsmachine 

10. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de 

machine lucht inblaast en vraag aan het kind of hij 

voldoende lucht krijgt 

11. kijk/vraag of het kind comfortabel aan de beademing is 

12. trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of 
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desinfecteer de handen 

Aandachtspunten  

bij aansluiten 

Let op: 

 luchtlekkage langs het masker  

 voorkom lekkage bij de ogen 

 borstkas/buikbeweging 

 het functioneren van de beademingsmachine 

 tijdens de beademing kan er lucht in de buik komen 

 misselijkheid en braken 

 bij een kwetsbare huid, kan er een 

huidbeschermingsproduct gebruikt worden, in overleg met 

CTB 

Werkwijze;  

Afsluiten van de 

beademing 

1. was of desinfecteer de handen, trek indien voorgeschreven 

niet-steriele handschoenen aan 

2. instrueer het kind, indien mogelijk 

3. koppel de beademingsslang los van het beademingsmasker 

4. maak de hoofdbanden van het masker los en haal het 

masker van het gezicht af 

5. controleer of het kind zelf ademt, zich comfortabel voelt en 

voldoende lucht krijgt 

6. zet de machine uit 

7. zet de bevochtiger, indien aanwezig, uit 

8. zet de saturatiemeter uit, indien aanwezig en afgesproken 

9. reinig en ruim de materialen op volgens de instructies van 

het CTB 

10. trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of 

desinfecteer de handen 

Aandachtspunten 

bij afsluiten 

 

 

 kind krijgt te weinig lucht; 

sluit de beademing opnieuw aan, zie boven werkwijze 

aansluiten van de beademing 

 kind kan last hebben van lucht in de buik 

 

 Neem bij onduidelijkheden contact op met het CTB. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


