
  
 

Observatieschaal kind 04 
Het uitzuigen van de luchtweg 

 
Categorie: Voorbehouden 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 doel van de handeling     
2. Benoemt de indicatie(s) bij de handeling     
3.  Benoemt de mogelijke complicaties en 

aandachtspunten van de handeling 
    

 Het uitzuigen van de luchtweg     
4. Pak de juiste benodigdheden     
5. Was of desinfecteer de handen     
6. Trek de niet-steriele handschoenen aan     
7. Informeer het kind en positioneer het kind in de 

gewenste houding 
    

8. Controleer de werking van het uitzuigapparaat 
door de verbindingsslang dicht te knijpen en te 
controleren of de drukmeter oploopt op de 
afgesproken waarde (volgens voorschrift CTB). 

    



  
 

Open de verpakking van de uitzuigkatheter alleen 
aan de bovenkant en laat de uitzuigkatheter nog 
in de verpakking zitten 

9. Sluit de steriele uitzuigkatheter aan op de 
zuigverbindingsslang van het uitzuigapparaat 

    

10. Open de tracheacanule door: a. de beademingsslang 
los te maken van de tracheacanule of b. de 
spreekklep, bevochtigingsfilter of afsluitdop te 
verwijderen 

    

11. Indien het kind beademd wordt onderdruk het 
beademingsalarm 

    

12. Haal de uitzuigkatheter uit de verpakking. Zorg 
dat de uitzuigkatheter nergens tegen aan komt en 
raak het uiteinde niet aan 

    

13. Meet de juiste uitzuiglengte van de 
uitzuigkatheter af, deze wordt niet verder 
ingebracht dan de afgesproken lengte van de 
tracheacanule plus maximaal 0,5 cm. De pleister 
met de maatverdeling helpt bij het afmeten van 
de lengte van de uitzuigkatheter. Plak deze op 
een goed zichtbare plaats 

    

14. Breng de uitzuigkatheter niet zuigend in.      
15. Rol de uitzuigkatheter langzaam tussen duim en 

wijsvinger heen en weer terwijl de vingertip van 
de uitzuigkatheter gesloten is en haal de 
uitzuigkatheter vloeiend zuigend omhoog 

    

16. Observeer hoe het kind reageert. Let op 
huidskleur, ademhaling en bewustzijn 

    

17. Beoordeel het slijm dat opgezogen wordt. Let op 
kleur, samenstelling en hoeveelheid 

    

18. Herhaal zo nodig stap 8 t/m 12. Soms is het nodig 
even de beademing aan te sluiten of te balloneren 
zodat het kind weer “op adem komt” Hiervoor hoeft 
geen nieuwe uitzuigkatheter gebruikt te worden 
tenzij deze zichtbaar verontreinigd is aan de 
buitenkant 

    

19. Sluit de beademing aan of plaats de spreekklep, 
bevochtingsfilter of afsluitdop op de 
tracheacanule 

    

20. Koppel de uitzuigkatheter los van de 
verbindingsslang 

    

21. Gooi de uitzuigkatheter weg     



  
 

22. Indien verontreinigd; spoel de vingertip en de 
verbindingsslang door met water 

    

23. Zet de uitzuigpomp uit     
24. Ruim de gebruikte materalen op     
25. Trek de niet steriele handschoenen uit. Was of 

desinfecteer de handen 
    

 
 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 
Alle 9 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 16 
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 16 
overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt 
onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

Aantal 
beoordeelde, niet 
vetgedrukte, 
competenties 

Maximaal aantal 
onvoldoendes 

15 3 
14 3 
13 3 
12 2 
11 2 


