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Passieve longinsufflatie  

 
 

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 doel van de handeling     

2. Benoemt de indicatie(s) bij de handeling     

3.  Benoemt de mogelijke complicaties en 

aandachtspunten van de handeling 

    

 Passieve longinsufflatie     

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. Plaats het mondstuk in de mond of het mond-     



neusmasker op het gezicht en ondersteun het 

hoofd 

9. Vraag het kind diep in te ademen en de adem 

vast te houden  

    

10. Vraag daarna, opnieuw in te ademen; 

tegelijkertijd wordt er met de 

handbeademingsballon lucht ingeblazen 

N.B.; het kind kan nu niet uitademen vanwege de 

éénrichtingsklep en het mond-neusmasker, tenzij 

de handeling met mondstuk en eventueel een 

neusklem, waarbij het kind het mondstuk zelf kan 

loslaten 

    

11. Punt 10 herhalen tot de maximale hoeveelheid in te 

blazen lucht is bereikt 

    

12. Indien afgesproken en er een tweede hulpverlener 

aanwezig is, plaatst deze zijn/haar handen met de 

handpalmen op de buik en/of borstkas van het kind 

en geeft compressie juist voordat het kind de 

opdracht krijgt om te hoesten 

    

13. Neem het neus-mondmasker af of het kind 

verwijdert het mondstuk uit de mond zodat het kind 

kan ‘hoesten” 

    

14. Deze procedure (punt 9 t/m 13) tot maximaal vier 

keer herhalen en minimaal driemaal per dag 

toepassen, of volgens afspraak 

    

15. Reinig en ruim de gebruikte materialen op     

16. Was of desinfecteer de handen     

 

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als: 

Alle 4 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 12 

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 12 

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

onderstaand schema. 

Aantal 

beoordeelde, niet 

vetgedrukte, 

competenties 

Maximaal aantal 

onvoldoendes 

11 2 

10 2 



 

 

 

 

 

9 2 

8 1 

7 1 


