
  

 

Observatieschaal kind 03 

Verzorgen van het tracheostoma 

 

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 het doel van de handeling     

2. Benoemt de indicatie(s)     

3. Benoemt de aandachtspunten van de handeling     

 Verzorging van het tracheostoma     

4. Zet de juiste benodigdheden klaar     

5. Wast of desinfecteert de handen     

6. Trekt de niet steriele-handschoenen aan     

7. Leg op een schoon werkveld alle benodigdheden 

klaar 

    

8. Informeer het kind indien mogelijk 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 

    



  

 

9. Afhankelijk van het kind vooraf en/of na de 

behandeling uitzuigen 

    

10. Verwijder het tracheacanulegaas     

11. Til de tracheacanule iets op zodat er onder de 

tracheacanule geïnspecteerd en gereinigd kan 

worden 

    

12. Reinig de huid rondom het tracheostoma met een 

nat gaas of een wattenstokje, werk van het 

tracheostoma af. 

    

13. Inspecteer de rand van het tracheastoma en de 

huid rondom het tracheostoma 

    

14. Droog de huid rondom het tracheostoma met een 

droog gaas of wattenstokje. Bescherm de huid zo 

nodig met een huidbeschermingsmiddel 

    

15 Breng een nieuw tracheacanulegaas aan     

16 Inspecteer de huid onder het tracheacanuleband op 

eventuele huidbeschadigingen. Reinig de huid en 

bescherm deze zo nodig met 

huidbeschermingsmiddel verwijder het 

tracheacanuleband (houd de tracheacanule vast). 

Indien afgesproken plaats eerst het schone 

canulebandje, voordat het gebruikte 

tracheacanuleband wordt verwijderd 

    

17 Bevestig het (nieuwe) tracheacanuleband zo strak 

dat een vinger tussen hals en tracheacanuleband 

kan worden geplaatst  

    

18 Ruim de gebruikte materialen op     

19 Trek de niet steriele handschoenen uit en was of 

desinfecteer de handen 

    

 

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

Alle 5 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 14 

items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn  (onvoldoende = score 1). 

Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 

overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt 

onderstaand schema. 



  

 

 

 

 

 

 

Aantal 

beoordeelde, niet 

vetgedrukte, 

competenties 

Maximaal aantal 

onvoldoendes 

13 3 

12 3 

11 2 

10 2 

9 2 


