
@CTB kind: Problemen maskerbeademing 2019 

Problemen met  maskerbeademing bij kinderen 
 

 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK WAT TE DOEN DOOR WIE HOE SNEL 
 
Het kind krijgt 
drukplekken van het 
masker 

 
- masker zit te strak 
- de huid moet nog 

wennen aan het masker 
en wat steviger worden 

 
 
 

 
- de hoofdbanden van het masker 

zo mogelijk wat  losser zetten 
- voor het opzetten van het masker 

één laag huidbeschermer bv. 
Mepilex lite® aanbrengen 

- bij blijvende problemen contact 
opnemen met het CTB 

 
 

 
- door zorgverlener 

 
- bij eerste tekenen van 

roodheid beginnen met  een 
huisbeschermer bv. Mepilex 
lite® 

- nb. bij blaarvorming of 
kapotte huid direct de 
eerstvolgende werkdag naar 
het CTB bellen 

 
 
De ogen zijn rood of 
ontstoken 

 
- masker zit te los 

waardoor lucht in de 
ogen blaast 

 
- de hoofdbanden van het masker 

strakker aantrekken. Controleer 
of de banden aan beide zijden op 
gelijke afstand zijn afgesteld. 

- bij blijvende problemen contact 
opnemen met het CTB 

 

 
- door zorgverlener 

 
- bellen tijdens het 

eerstvolgende 
verpleegkundige spreekuur 

 
Het kind heeft  last 
van een bloedneus 

 
- te droge lucht 
- gevoelig slijmvlies 

 
- neus goed snuiten en daarna 10 

minuten bovenaan dichtdrukken 
- bevochtiger hoger zetten 
- neus druppelen met NaCl 0,9 % 
- als het blijft bloeden de huisarts 

bellen 
 

 
- door zorgverlener 

 
- als na een half uur het 

bloeden niet stopt de 
(dienstdoende) huisarts 
bellen 



@CTB kind: Problemen maskerbeademing 2019 

Problemen met maskerbeademing 

 
PROBLEEM MOGELIJKE 

OORZAAK 
WAT TE DOEN DOOR WIE HOE SNEL 

 
Het kind heeft last van een 
verstopte neus. 
 

 
- te droge lucht 
- gevoelig slijmvlies 

 
- bevochtiger hoger zetten 
- neus druppelen met NaCl 0,9 % 
- Xylometazoline neusdruppels,  max. 

5 dagen geven 
- overleggen met het CTB 

 

 
- door zorgverlener 

 
- zo snel mogelijk 
- bellen tijdens het  
    eerstvolgend 
    verpleegkundig  
    spreekuur 

 
Het kind heeft veel 
slijmvorming en koorts 
en/of voelt zich benauwd 

 
- kan een beginnende 

luchtweginfectie zijn 

 
- beademingsuren uitbreiden 
- extra airstacken (ophoesten door 

middel van luchtstapelen) 
- huisarts als eerste bellen daarna kunt 

u ook overleggen met het CTB 

 
- door zorgverlener 

 
- dezelfde dag 

 
Het kind is heel erg 
benauwd 
 

 
- problemen met de 

longen of het hart 

 
- goed rechtop gaan zitten 
- beademingsuren uitbreiden 
- dienstdoende huisarts bellen  
- bij calamiteiten 112 bellen 

 
- door hulpverlener 

of huisarts 

 
- direct 

 
Het kind heeft klachten:  
hoofdpijn, vermoeidheid of 
concentratieproblemen  

 
- het kan zijn dat de 

beademingsmachine 
niet meer optimaal staat 
ingesteld 

 
- overleggen met het CTB 

 
- door zorgverlener 

 
- bellen tijdens  het 

eerstvolgend 
verpleegkundig 
spreekuur 
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Problemen met maskerbeademing 

 
PROBLEEM MOGELIJKE 

OORZAAK 
WAT TE DOEN DOOR WIE HOE SNEL 

 
Het kind heeft last van een 
opgeblazen gevoel en 
moet veel boeren of 
winden laten 
 

 
- de lucht van de 

beademingsmachine 
blaast gedeeltelijk de 
maag in 

 
- proberen te boeren of winden te 

laten 
- ‘s morgens goed rechtop zitten en 

een glas koolzuurhoudende drank 
drinken om te kunnen opboeren 

- als het kind een PEG heeft kan deze 
gebruikt worden om te ontluchten 

- overleggen met het CTB 
 

 
- door zorgverlener 

 
- elke morgen direct na 

het stoppen van de 
beademing 

- bellen tijdens het  
    eerstvolgend 
    verpleegkundig  
    spreekuur 

 
Het kind heeft last van een 
droge mond 
 

 
- de luchtstroom droogt 

de slijmvliezen uit 

 
- stand elektrische bevochtiger 

verhogen  
- slokje water geven als het kind zich 

niet verslikt. 

 
- door zorgverlener 

 
- direct 

 
Condens in slang en/of 
masker  

 
- bevochtiger te warm 

afgesteld. 
 

 
- stand elektrische bevochtiger 

verlagen 

 
- door hulpverlener  

 
- direct 

 


