
Observatieschaal kind 09B 

Vullen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule  

 

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 legen van de cuff     

4. Zet de juiste benodigdheden klaar     

5. Was of desinfecteer de handen     

6. Trek de niet-steriele handschoenen aan     

7. Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het 

kind in de gewenste houding 

    

8. Zuig indien nodig de tracheacanule en of de mond- 

keelholte uit voorafgaand van het legen van de cuff. 

    

9. Neem een nieuwe uitzuigkatheter en laat het 

uitzuigapparaat aanstaan 

    



10. Bevestig de spuit op het ventiel van de cuff-lijn 

 

    

11. Leeg de cuff door met het spuitje de lucht of het 

steriele water op te zuigen. Check de hoeveelheid! 

    

12. Zuig direct na het legen van de cuff de 

tracheacanule uit (het slijm dat boven de cuff zat 

zal naar beneden zakken)  

    

13. Sluit de tracheacanule door:  

a. Bevochtigingsfilter weer aan te brengen, of  

b. Beademingsslang weer aan te sluiten  

    

14. Indien het kind wordt beademd en de 

beademingsmachine ingesteld is op twee 

programma’s, de beademingsmachine op het 

ongecuffte programma zetten  

    

15. Zuig het kind zo nodig nog een keer uit       

16. Controleer of het kind comfortabel is, is het kind 

benauwd, wordt het kind goed beademd ? 

    

17. Ruim de gebruikte materialen op      

18. Trek de niet-steriele handschoenen uit      

19. Was of desinfecteer de handen     

 Het vullen van de cuff     

20. Was of desinfecteer de handen      

21. Trek de niet-steriele handschoenen aan      

22. Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het 

kind in de gewenste houding 

    

23. Indien het kind wordt beademd en de beademings-

machine ingesteld is op twee programma’s, de 

beademingsmachine eerst op het gecuffte 

programma zetten  

    

24. Vul de cuff van de tracheacanule met de 

benodigde hoeveelheid lucht of water, volgens 

afspraak CTB  

    

25. Indien mogelijk, vul de cuff gedurende de 

inademingsfase   

    

26. Spuit nooit zomaar lucht of steriel water bij      

27. Observeer het kind, kijk of de borstkas en/of buik 

omhoog komt als de machine lucht inblaast. 

Beoordeel of het kind comfortabel is aan de 

beademing   

    

28. Ruim de gebruikte materialen op      

29. Trek de niet-steriele handschoenen uit      

30. Was of desinfecteer de handen      



 

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

Alle 8 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 22 

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 22 

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

onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

Aantal 

beoordeelde, niet 

vetgedrukte, 

competenties 

Maximaal aantal 

onvoldoendes 

21 3 

20 3 

19 3 

18 2 

17 2 


