
Observatieschaal kind 10 

Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma 

(thuis) 

 

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 

    

 Behandelen van granulatieweefsel rond het 

tracheostoma (thuis) 

    

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. Maak het tracheacanulebandje indien nodig iets 

losser 

    



9. Verwijder het tracheacanulegaas     

10. Trek de tracheacanule, indien nodig een klein 

stukje terug, om bij het granulatieweefsel te 

komen 

    

11. Reinig de rand van het tracheostoma met een 

vochtig gaasje en droog de huid 

    

12. Bescherm de huid met een 

huidbeschermingsmiddel volgens afspraak 

    

13. 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).  

    

14. Breng een schoon tracheacanulegaas aan     

15. Breng het tracheacanulebandje zo strak aan dat 

tussen de huid van de hals en het 

tracheacanulebandje nog één vingerbreedte 

ruimte overblijft 

    

16. Ruim de gebruikte verontreinigde materialen op, trek 

de handschoenen uit en was of desinfecteer de 

handen 

    

 

 

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

Alle 6 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 10 

items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). 

Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 

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

onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

Aantal 

beoordeelde, niet 

vetgedrukte, 

competenties 

Maximaal aantal 

onvoldoendes 

9 2 

8 2 

7 2 

6 1 

5 1 

http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/111111Handhygiene.pdf

