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KUNSTMATIGE BEADEMING
Kunstmatige beademing is nodig als de patiënt 
om verschillende redenen hulp nodig heeft met 
ademhalen. Een beademingsapparaat kan de 
ademhaling van de patiënt ondersteunen of geheel 
overnemen.

Het apparaat wordt via een slangensysteem en een 
buisje of tube aangesloten aan de patiënt. De tube zit 
meestal in de mond, soms ook in de neus, en komt uit 
in de luchtpijp. Iedere in- en uitademing loopt via het 
apparaat en voorziet de patiënt van voldoende lucht 
en zuurstof.

De patiënt krijgt pijnstillende middelen toegediend. 
Om de beademing zo comfortabel mogelijk te laten 
verlopen en het herstel te bespoedigen wordt de 
patiënt soms met behulp van medicatie in slaap 
gehouden. Naast deze slaapmedicatie worden soms 
ook spierverslappende middelen toegediend.

Het beademingsapparaat kan bepaalde alarmen geven. 
Het overgrote deel van deze geluiden heeft vaak weinig 
betekenis. U hoeft dus niet bij elk signaal ongerust 
te zijn. De IZ-verpleegkundigen kennen de betekenis 
hiervan en weten hoe ze erop moeten reageren.



COMMUNICATIE
Door de slaapmedicatie is persoonlijk contact met de 
patiënt moeilijk of zelfs niet mogelijk. Toch bestaat er 
een kans dat hij/zij dingen hoort en voelt. Net zoals u 
de verpleegkundige ziet praten tegen de patiënt kunt 
ook u gewoon praten, hem of haar aanraken of een kus 
geven.

Als de slaapmedicatie niet meer nodig is zal de patiënt 
geleidelijk wakker worden. De patiënt kan dan op de 
omgeving reageren maar nog niet praten. Dit komt 
door de ligging van de tube.

De tube loopt tussen de stembanden door de luchtpijp 
in. Aan de tube zit een ballonnetje, een cuff, dat ervoor 
zorgt dat alle lucht die uitgeademd wordt via de tube 
wordt afgevoerd. Door de tube en de cuff kunnen de 
stembanden niet trillen en wordt praten onmogelijk.

Het is wel mogelijk om op andere manieren met de 
patiënt te communiceren, enkele suggesties :
• stel gerichte vragen waarop de patiënt ja of nee kan 

knikken
• de patiënt kan letters aanwijzen op een letterbord 

of een digitaal communicatiebord om zo woorden 
te vormen

• u kunt spreken en de patiënt kan “terug” schrijven 
maar hiervoor moet de patiënt voldoende 
spierkracht hebben

• kijk goed naar de gezichtsuitdrukking van de 
patiënt, dat geeft vaak al duidelijk weer wat er in de 
patiënt omgaat

• soms kunt u liplezen bij de patiënt. Probeer aan 
trefwoorden zoals bvb. dorst of pijn te denken



AFLEIDING
Het bieden van afleiding in wakkere periodes laat de 
patiënt toe even met iets anders bezig te zijn dan de 
ziekte of het verblijf op intensieve zorgen. Afleiding kan 
u brengen door :
• tegen de patiënt te praten over dagelijkse dingen 

vanuit de thuissituatie
• radio, CD, iPod met favoriete muziek mee te 

brengen
• foto’s van familieleden of geliefden meebrengen
• tekeningen meebrengen en ophangen
• voor te lezen

VERZORGING VAN DE PATIËNT
Een patiënt aan de beademing is niet in staat om zelf 
slijm uit zijn longen op te hoesten vanwege de tube en 
de mogelijke slaaptoestand. Het is noodzakelijk dat de 
verpleegkundigen dit slijm wegzuigen.

Voor het bezoek is dit een onprettig gezicht waardoor 
u tijdens de behandeling beter even op de gang wacht.

ETEN EN DRINKEN
Wanneer een patiënt beademd wordt is normaal eten 
en drinken niet mogelijk.

De patiënt krijgt ofwel voeding via een infuus, totale 
parenterale voeding, ofwel via een maagsonde, 
sondevoeding. Telkens gaat het om een volwaardige 
voeding die voldoet aan de caloriebehoeften van de 
patiënt.

Om een droge mond te voorkomen zullen de 
verpleegkundigen regelmatig een mondtoilet bij de 
patiënt uitvoeren.



AFBOUWEN VAN DE BEADEMING
Wanneer de toestand van de patiënt verbetert zal deze 
weer zelf moeten ‘leren’ ademen. Wij noemen dit 
proces ontwennen van de beademing.

De tijdsduur van dit proces verschilt per persoon. 
Sommige patiënten worden geleidelijk aan meer 
bewust van de omgeving, anderen zijn erg onrustig en 
gedesoriënteerd.

Na langdurige beademing gaat de ondersteuning van 
het toestel geleidelijk aan afgebouwd worden zodat de 
patiënt steeds meer zelf gaat ademen. Als de patiënt 
uiteindelijk zonder toestel kan ademen wordt de tube 
verwijderd.

NA DE BEADEMING
De patiënt zal vermoeid zijn en heeft regelmatig rust 
nodig. Het vergt namelijk veel energie om weer geheel 
zelfstandig te ademen. Sommige patiënten kunnen 
enige tijd hees zijn of problemen hebben met slikken.
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CONTACT
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 
dan gerust aan de artsen of verpleegkundigen van de 
afdeling intensieve zorgen.

Tel. 012 39 64 40
Tel. 012 39 64 50


