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Voorwoord 

 

In naam van ons team willen we je welkom heten op de dienst intensieve zorgen. 

Wij willen je graag als student/nieuwe collega opnemen op onze eenheid. 

Wij willen ons inzetten zodat je een aangename stageperiode/inwerkperiode 

tegemoet gaat. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een 

beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. 

Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, 

hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig 

hebt. Stel aan ieder van hen gerust je vragen, ze zullen je bijstaan waar nodig. 

Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen aan de dienst. 

 

Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Voorstelling van de dienst 

 

 Architectuur 

 

Intensieve Zorgen F3 bevindt zich op de derde verdiep van de F-blok. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst bestaat uit 8 individuele boxen met mogelijke uitbreiding naar 9 boxen 

waarvan 2 isolatieboxen met sas. 

 

 

Bezoekuren: 

Van 13u00 – 13u30 

Van 18u00 – 18u30 

Max. 3 personen tegelijk op bezoek 
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1.2 Inhoud boxen: 

 

Al onze boxen zijn identiek uitgerust. Zo vinden we in elke box de volgende 

toestellen en materialen terug: 

 Monitoring Philips: transport monitor en vaste monitor 

 Evita 4 of evita 4 XL beademingstoesel 

 Aspiratie 

 Aansluitingen voor zuurstof, perslucht en vacuüm 

 Volledige beademingsballon 

 Bed met standaard alternatingmatras 

 Tillift 

 Lavabo 

 Nachttafel 

 Televisie 

 Patiëntenbel met radio en tv bediening 

 Infuuspompen en spuitdrijvers Braun 

 Kasten met bedlinnen, wasgerief, incontinentiemateriaal  

 Materiaal voor: prikken van diepe veneuze en Arteriële katheter, 

plaatsen van een blaas- en maagsonde, intubatie, infusie en wondzorg 

 Aansluiting voor dialyse toestel 
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1.3  Mutidisciplinair team 

 

 Verpleegkundig Team 

Hoofdverpleegkundige  Jan Lambrechts 

Stagementoren   Karolien Claes 

     Dries Ceulemans 

     Astrid Poleunus 

     Anja Gregoir  

     Brusseleers Dimitri 

Stagebegeleiding   Mia Roggen (UCLL) 

               ???     (PXL) 

     

 Medisch Team 

Diensthoofd ITE    Dr. D. Van Roosbroeck 

 

Intensivisten    Dr. Y. Claes 

     Dr. D. Knoors 

     Dr. D. Van Roosbroeck 

     Dr. T. Vu 

     Dr. S. Vanden Eynde  

      

 

Anesthesisten   Dr. L. Bequé 

     Dr. M. Dierckx 

     Dr. MP. Lieben 

     Dr. G. Achten 

     Dr. MC. Vroonen 

     Dr; M. Kuypers 

       Dr. P. Van Boxstael 

 

Cardiologen    Dr. J. Beckers 

     Dr. C. De Meester 

     Dr. T.  Herbots 

     Dr. P. Morias  
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Vaatchirurgie    Dr. F. Libeer 

     Dr. JP. Lacquet 

     Dr. L. Verougstraete 

     Dr. P. Van De Gender 

     Dr. S. Van Loo 

 

 

Abdominale Chirurgie  Dr. P. Geyskens 

Dr. B. Massereel 

 

Orthopedie  dr. W. Degraeve                                          

dr. A. Hendrickx                  

prof. dr. P. Lauweryns        

dr. J. Mievis                          

dr. A. Moermans                 

dr. L. Renson                     

dr. H. Tubbax                      

dr. W. De Weerdt             

dr. R. Haraké                    

dr. P. Bollars 

 

 

  Maxillo-faciaal chirurgie  Dr. E. Annys 

       Dr. D. De Coster 

 

  Urologen    Dr. B. Goossens 

       Dr. J. Vanderkerken 

 

 

 

 

http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=72
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=22
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=105
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=1
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=114
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=85
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=88
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=28&id=129
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=28&id=130
http://www.sint-trudo.be/nl/getpage.asp?i=320&id=135


Studentenbrochure : Intensieve zorgen Sint-Trudo 7 

  Neurochirurgie   Dr. P. Donkersloot 

       Dr. E. Put 

       Dr. M. Wissels 

       Dr. M. Plazier 

 

  Geriaters    Dr. H. Joosen 

       Dr. S. Martens 

 

  Nefrologie    Dr. S. Smets 

       Dr. H. Verbruggen 

       Dr. D. Peeters 

       Dr. E. De Maeseneer 

 

 Andere Medewerkers 

Onderhoud    Martine 

Kinesisten     Katja Berden 

Sociale dienst   An Joachims 

Pastoraal medew.   Inge, Madeleine, Ann 

Palliatief VPK   Kurt Vandooren  
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1.4  Patiëntenpopulatie 

 

Intensieve is een dienst waar kritisch zieke patiënten behandeld en bewaakt 

worden, eventueel met overname of ondersteuning van de ademhaling, circulatie, 

e.d.  

 

 Onderstaande lijst van pathologieën zijn de meest voorkomende op onze dienst: 

  

 Chirurgische ingreep:  Carotis operatie; abdominaal aneurysma; 

Thoracotomie/scopie; hemicolectomie; nefrectomie;   

prostatectomie; TURP; bricker;  totale heupprothese; 

trepanatie;  

 

 Cardiale problemen:  infarct;  longoedeem;  cardiogene shock;  

Reanimatie;  hartritmestoornissen;  longembolen;      

hartfalen 

 

 Longaandoeningen:  Pneumonie (vb; aspiratie); COPD-opstoot;  

       Status Astmaticus 

 

 Polytrauma 

 

 Inwendige pathologie: Maagbloeding;  Intoxicatie  

 

 Patiënten in shock: hypovolemische shock;  anafylactische shock;    

     Cardiogene shock; septische shock 
      

 

 Neurologische aandoeningen: Subarachnoïdale bloeding;   

Neurotrauma; ziekte van Guilain Barré;  ALS (amyotrofische lateraalsclerose); 

polyneuropathie;  meningitis viraal of bacterieel;  subduraal of epiduraal 

hematoom;  trepanatie met drukmeting;  prelevatie (patiënt voor 

orgaandonatie);  status epilepticus 
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2. Taakinhoud en Taakverdeling 

 

2.1 Organisatie van de verpleegzorg 

 

De verpleegkundigen werken volgens een bepaald schema wat onderverdeeld    

is in vroege, late en nacht. 

 

De vroege dienst is van 7u00 en tot 15u00 

De late dienst is van 14u00 tot 22u00 

De nacht dienst is van 21u30 tot 7u30 

De dagdienst voor de hoofdverpleegkundige is van 8u00 tot 16u00 

 

De minimumbestaffing is als volgt: 

 

 De vroege dienst:  3 verpleegkundigen 

 De late dienst: 3 verpleegkundigen 

 De nacht dienst: 3 verpleegkundigen 

 

De dienstregeling voor de studenten wordt opgesteld door de stagebegeleidster 

en de stagementor. Hierbij wordt de student zoveel mogelijk gekoppeld aan één 

van de stagementoren.  

 

2.2 Dagindeling – gedetailleerd verloop shiften  

 

07:00u - Aanvang vroegdienst 

   
07:00u – 07:30u  - Patiëntentoewijzing  
  - Individuele briefing van de toegewezen patiënten 
 
07:30u  - Einde nachtdienst 
 
07:30u – 08:15u  - Controle ID 
  - controle ETT positie + cuffdruk 
  - controle + nullen drukmeting 
  - Herstarten sondevoeding na controle residu ( Actrapid!) 
  - Parametercontrole 
  - Medicatie volgens schema 
  - eventueel afname ECG 
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  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
 
08:15u – 10:00u   -  Ontbijt patiënten 
  - Totaalzorg bij de toegewezen patiënten: bedbad,  
   Mondzorg, wondzorg, catheterzorg, oogzorg, ETT, 
   Aspiratie ETT op indicatie, …. 
  - Wisselhouding 
  - Observaties 
  - Zaalronde anesthesisten/cardiologen 
 
10:00u – 10:30u   – Parametercontrole + Glycemiecontrole 
  - Medicatie volgens schema 
  - Aspiratie ETT(=enkel op indicatie) 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
 
10:30u – 10:45u   – Pauze 
 
10:45u – 12:00u   – Observatie en bewaking 
  - Vervangen van infuus- en druklijnen volgens protocol 
  - Administratie ( ontslagen, …) 
    - Aanvullen boxen: materiaal en linnen 
   - Maken van ontslagpapieren patiënten 
 
12:00u – 12:30u   – Parametercontrole 

-  Telemetrie opslaan gebeurtenis + afdrukken events 
  - Medicatie volgens schema 
  - Aspiratie ETT(= enkel op indicatie), mondzorg 
  - Wisselhouding 
  - Middagmaal patiënten 
 
12:30u – 13:00u   – Middagpauze verpleegkundigen 
  - Controle patiënten en kamers i.f.v. bezoek  
  - Blinden dicht 
 
13:00u – 13:30u   – bezoek  
   Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van  
   de hem/haar toegewezen patiënten en geeft  
   toelichting binnen het afgesproken kader.  
 

13:30u-14:00u  -Parametercontrole met bloedgasanalyse 
  - Nullen druksysteem 
   - Medicatie volgens schema 
   - Transfer van de patiënten naar de verpleegafdelingen 
   - Telemetrie: opslaan gebeurtenis 
 
14.00u            Start namiddagdienst  
  - Blinden open 
 
14.00u-14.30u   – Patiëntentoewijzing 
  - Individuele briefing van de toegewezen patiënten 
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14:30u-14:45u   - Klaarzetten labo’s en culturen 
 
14.45u-15.00u   - Middagoverleg ev. met tas koffie ifv drukte 
 
15.00u  Einde vroegedienst 
 
15:00u – 16:00u - Positie ETT en cuffdruk 
  - Aspiratie ETT( enkel op indicatie) + mondzorg 
  - Wisselhouding  
   
 
16:00u – 16:45u   – Parametercontrole 
  - Telemetrie opslaan gebeurtenis 
  - Medicatie volgens schema 
   - Opnames operatie patiënten 
   - Dagelijkse controle Lifepack 15 korte checklist 
 
16:45u – 17:00u   – Pauze 
 
17:00u – 18:00u   – Administratie 
  - Avondmaal patiënten 
  - Parametercontrole + glycemiecontrole 
  - medicatie volgens schema 
  - Aspiratie ETT (= enkel op indicatie) 
  - Stop sondevoeding ( halveer Actrapid!) 
  - Controle i.f.v. bezoek 
  - Blinden dicht 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
 
18:00u – 18:30u   – Bezoek 
   Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van  
   de hem/haar toegewezen patiënten en geeft  
   toelichting binnen het afgesproken kader.  

 
18:30u – 19:00u   – Blinden open 

– Avondeten verpleegkundigen 
 
19:00u – 19:30u   - Wisselhouding patiënten 
 
19:30u – 21:00u   – Parametercontrole 
  - Medicatie volgens schema 
  - Herstart sondevoeding na residubepaling (verdubbel Actrapid!) 
  - Aspiratie ETT(=enkel op indicatie), Mondzorg 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events 
 

21:30u   - Start nachtdienst 

21:30u – 22:00u   - Patiëntentoewijzing 
  - Individuele briefing van de toegewezen patiënten 
22.00u   - Einde late dienst 
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22:00u – 22:30u  – Controle ID 
  - controle + nullen drukmeting + positie ETT en cuffdruk 
  - Parametercontrole + glycemiecontrole + BGW 
  - Medicatie volgens schema 
  - Aspiratie ETT(=enkel op indicatie) 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
 
22:30u – 24:00u   – Administratie, volgbladen ITE, telemetrie 
  - 24u medicatie 
   
00:00u – 02:00u   – Parametercontrole  
  - Medicatie volgens schema 
  - Wisselhouding 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
  - aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg 
 
02:00u – 03:30u   – Parametercontrole + glycemie 
  - Medicatie volgens schema 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
  - aspiratie ETT (=enkel op indicatie) 
   - Maandelijks nazicht reakar 
   - Wekelijks reinigen bloedverwarmer  
 
03:30u – 04:00u   – pauze 
 
04:00u – 05:30u   – Parametercontrole 
  - Medicatie volgens schema 
  - Aspiratie ETT (= op indicatie) , mondzorg 
  - Wisselhouding 
  - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events 
 
05:30u – 07:00u   – Bloedname, afname culturen, BGW, glycemie 
  - ledigen/wisselen collectoren 
  - stop sondevoeding ( actrapid!) 

– Parametercontrole 
- medicatie volgens schema 
- aspiratie ETT(=enkel op indicatie) 
- Afsluiten vochtbalans 
- TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 
 

 

Aandachtspunt: De dagindeling is een richtlijn die kan veranderen door mogelijk 

onverwachte opnames of verandering in toestand van de patiënt. De enige 

vastliggende uren zijn de bezoekuren. 
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2.3 Specifieke verpleegkundige interventies 

 

2.3.1. Ademhalingsstelsel 

- Observatie: frequentie, saturatie, cyanose, ademhalingstype, mondtoilet  

      beademde patiënt om de 4uur met mondinspectie, aspiratie  

      endotracheale tube, zuurstof toediening via neusbril, masker,  

      sonde, NPPV(=Non-invasieve positieve druk ventilatie) 

      Bij beademde patiënt: tidal volume, peakdruk, minuutvolume,  

                  frequentie, beademingsmodi 

 

2.3.2. Haemodynamische toestand 

- Om de 2uur controle en interpretatie van : hartfrequentie, bloeddruk, CVD,  

   diurese 

- Controle vochtbalans met eventuele correctie: dmv transfusie, inotropica,  

   colloïden, diuretica, substitutie therapie en eventuele dialyse. 

- Controle perifere circulatie: nagaan capilaire refill en arteriële pulsaties ter  

  hoogte van occlusie bij trombolyse patiënten 

 

2.3.3. Spijsverteringsstelsel 

- toezicht op inname voedsel per os aandachtspunt = aspiratie!!! 

- toedienen van sondevoeding: maagsonde en PEG-sonde 

- Plaatsing en controle positie maagsonde bij beademde en niet-beademde  

   patiënt 

- Observatie maagvocht (kleur, hoeveelheid) 

- Toediening medicatie via maagsonde 

-  Controle peristaltiek mbv stethoscoop 

- Observatie stoelgang (kleur, geur, productie)  
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2.3.4. Uro-genitaalstelsel 

- Plaatsing verblijfssonde met cultuur name 

- Observatie diurese naar aspect, hoeveelheid  

- Blaastraining 

- Blaasspoeling 

 

2.3.5. Huid en zintuigen 

- Om de 2uur pupilcontrole: cornea-reflex, pupilreactie 

- Oogzalf bij beademde patiënt 3x per dag 

- Decubituspreventie dmv wisselhouding om 4uur, gebruik alternating matras 

- Diverse wondzorg (= vb. DAV, drain, decubitus, complexe wondzorg,  

  brandwonden, tracheostomie) 

- Catheterzorg alle 4 dagen of bij bevuild verband 

 

2.3.6 Metabolisme 

- Bloedgascontrole alle 8uur 

- Arteriële/veneuze bloedafname  

- Glycemie dagprofiel 

 

2.3.7. Medicamenteuze toedieningen 

- Toediening medicatie: Per os, IV, IM, SC, lokaal, TD 

- Aandachtspunten bij toediening: tijdstip, dosis, oplosmiddel, toedieningsduur en  

      toedieningsweg 

- Observatie patiënt tijdens toediening in kader van toegediende medicatie 

- Observatie continue toediening van IV medicatie via: volumetrische of  

   Spuitpomp 
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2.3.8. Mobiliteit 

- Wisselhouding alle 4uur 

- Chirurgische patiënt opzetten in zetel 

- Cardiale patiënt systematisch langer opzetten per dag 

- Stimulatie patiënt om ledematen te bewegen ter preventie van flebitis 

- Kinétherapie: actieve/passieve oefeningen 

- Decubituspreventie dmv hoogstand ledematen 

 

2.3.9. Hygiëne 

- Totaalzorg patiënt: bedbad, verzorging haar en nagels 

- Handhygiëne 

- Aandacht voor isolaties 

 

2.3.10. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de  

diagnose 

- Bloedname via arteriële, DVC, en perifere bloedname 

- CVD meting via DVC 

- Maken en interpreteren van ECG 

- ICP-meting 

 

2.3.11. Assistentie bij medische handelingen 

 - Voorbereiding, assistentie bij plaatsing DVC, arteriële catheter, intubatie, 

   cardioversie 

 - Bediening van defibrillator, uitwendige pacemaker, oxylog  

 - Controle en gebruik van beademingstoestel 

 - Reanimatie  
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3  Aandachtspunten 

 

3.1 Algemeen 

Als algemene aandachtspunten proberen we een goede orde en netheid na te 

streven.  

 

3.2 Specifiek 

De student werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige, maar zal 

naarmate de stage vordert de kans krijgen om meer zelfstandig te werken. We 

besteden ook veel aandacht aan de begeleiding van de patiënt. We doen dit door 

de patiënt aan te moedigen, gerust te stellen, de zelfredzaamheid te stimuleren 

en hem/haar zo goed mogelijk te informeren over de toestand. Tijdens de 

begeleiding van de patiënt observeren we ook de vitale parameters en 

rapporteren deze in het verpleegdossier. In het dossier rapporteren we zowel 

medische, verpleegkundige, fysische, psychologische als sociale gegevens. De 

wijze waarop de gegevens gerapporteerd worden in het dossier worden bij 

aanvang van de stage overlopen en uitgelegd.  

 

3.3 Administratie  

Hieronder verstaan we het invullen van het verpleegkundig dossier, de opname 

en ontslagformulieren door de verantwoordelijke verpleegkundige. De bestelling 

van de medicatie die men niet uit de medicatiekast kan nemen. De anamnese 

formulieren worden reeds ingevuld op spoedgevallen of door de verwijzende 

afdeling. Ook worden er maandelijks decubitus formulieren ingevuld. 
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4 Verwachtingen ten aanzien van de studenten 

 

4.1 algemene verwachtingen 

• We verwachten van je dat je de verpleegkundige handelingen uit het 

eerste en tweede jaar goed kent. Indien je bepaalde basistechnieken 

nog niet voldoende beheerst herhaal je de theorie voor de aanvang 

van de stage en neem je deze handelingen ook op in je doelstellingen. 

• Formuleer tegen de eerste stagedag je doelstellingen. Deze 

doelstellingen overlopen we de eerste dag en toetsen we naar 

haalbaarheid. We proberen samen met jou je doelstellingen zo 

optimaal mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden op dat 

moment. 

• Een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het dragen van uurwerken, 

ringen en andere juwelen wordt niet toegestaan. Je nagels dienen 

verzorgd en kortgeknipt te zijn, en een algemene goede persoonlijke hygiëne. 

• We willen je stimuleren tot zelfstandigheid, maar anderzijds: vraag ook 

tijdig advies bij twijfel. Initiatief nemen vinden we eveneens belangrijk. 

• Wees kritisch bij elke handeling. Stel het ‘waarom’ van de uit te voeren 

handeling in vraag, verzamel voldoende gegevens alvorens een 

taak aan te vatten en bekijk hoe je het efficiënt en professioneel kan 

aanpakken. 

• Indien je ondanks alle voorzorgen toch een fout maakt, op welk 

gebied dan ook, wees eerlijk en kom dit altijd melden! Elke fout kan 

immers belangrijke gevolgen hebben. 

• Tijdens de stage mag je ook oefenen op overdracht van 

patiëntengegevens naar collega’s of artsen. Je mag steeds zelf 

aanbrengen dat je dit wilt doen. 

• Respecteer de privacy en het beroepsgeheim. 

• Informatie geven aan patiënten en familie gebeurt steeds door de arts 

of de verantwoordelijke verpleegkundige. Je mag deze gesprekken 

gerust bijwonen. 

• Bij ziekte: verwittig tijdig de afdeling voor de aanvang van je shift. 

Verwittig ook je school. 

• Op de eerste stagedag vragen we ons een telefoonnummer en 
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mailadres door te geven waarop we je kunnen bereiken. 

• Orde en netheid in de boxen  

• Stiptheid: gelieve ten laatste 5 minuten voor aanvang van de shift aanwezig te zijn 

op de dienst. 

• Niet eten tijdens of na de briefing, gelieve dit op voorhand te doen. 

• Gelieve de stagebrochure door te nemen en bij aanvang van de stage mee te 

brengen naar de dienst.  

 We verwachten ook dat de student zelf de feedback papieren aanbied aan de 

begeleidende verpleegkundige aan het einde van elke shift of tijdens de shift 

afspreekt wanneer deze kan ingevuld worden.  

 

4.2 specifieke verwachtingen en doelstellingen gedurende de stage 

 

We hebben voor de studenten een schema opgesteld van 4 weken waarin we 

richtlijnen geven naar de verwachte competenties, dit zowel praktisch als theoretisch. 

Deze geven ons en de studenten een idee over wat we verwachten tijdens de stage 

en waar we willen naartoe werken. Dit is een RICHTLIJN, geen vast schema!  

 

1e WEEK 

 

Praktisch 

- Rondleiding op de afdeling en het ziekenhuis. 

- basistechnieken verder inoefenen. Zowel de reeds gekende technieken alsook de 

technieken die in de vorige stages weinig geoefend werden. 

- parametercontroles correct en volledig leren nemen en afwijkingen rapporteren. 

- ijken en nullen van druksysteem. 

- Het nemen van arteriële bloedgassen aanleren. 

- Aspiratie: techniek leren en inoefenen. Zowel in de ETT als ook mondtoilet op de 

juiste tijdstippen. 

- toedienen van medicatie: toedieningswijzen leren en notie hebben van courante 

medicatie. 

- Drips klaarmaken: juiste dosis, juiste stickers, juiste spuit,.. 

- bediening van monitor en pompen. 

- mondelinge en schriftelijke rapportage. Leren het dossier in te vullen. 
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- Student vraagt zelf om feedback. 

- initiatief nemen in logistieke taken: linnen aanvullen, boxen aanvullen, opruimen,.. 

 

 

Theoretisch 

- herhalen en opfrissen van anatomie en fysiologie hart, longen en nieren. 

- Kunnen benoemen hoe een arteriële curve, CVD curve en saturatiecurve eruit ziet.  

- De operaties en pathologieën die niet gekend zijn opzoeken en weten wat ze 

inhouden. 

- Medicatie: veel voorkomende medicatie kunnen benoemen en ongekende 

medicatie opzoeken zodat deze na een tijd gekend is. 

  

 

2e WEEK 

 

Praktisch 

- Het verloop van een vroege-late-nacht leren. Wat wordt wanneer gedaan? 

- Spuitpompen en volumetrische pompen zelf bedienen en drips vervangen. 

- Het maken van een drukzak en aanhangen bij de patiënt. 

- basisverzorging bij een beademde patiënt leren ( bv. vervangen van swivel, 

kunstneus en lintje). 

- principe van sondevoeding leren toepassen en evalueren. 

- Volgen van nieuwe opnames en patiënten installeren. 

- Procedures meevolgen (plaatsen DVC, arteriële katheter, tharoxdrain) 

- meegaan bij interne REA’s of REA’s op de afdeling. 

 

Theoretisch  

- ECG: basiskennis van sinusritme, VKF, VT, VFIB kunnen benoemen volgens de 

geleerde systematiek. 

- verschillende soorten voeding onderscheiden: TPN, sondevoeding, slikdieet, PEG-

sonde. 

- meest voorkomende drips op ITE kunnen benoemen en begrijpen waarvoor ze zijn 

en hoe dit product werkt. 
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- shock: welke zijn er? Toepassing op pathologie die er aanwezig is op de afdeling. 

Hoe gaan we elke shock behandelen? 

- bloedgassen leren begrijpen: acidose, alkalose, PH regeling,… 

 

3e WEEK 

 

Praktisch 

- parameters bij beademde patiënt nemen en begrijpen. Welke moeten er genoteerd 

worden? 

- verschillende culturen kunnen afnemen. 

- onder toezicht een niet beademde patiënt opnemen. 

- Briefen van een niet beademde patiënt. 

 

Theoretisch 

- uitbreiding kennis van bloedgassen: linken met beademing en pathologie, 

compensatiemechanismen,.. 

- beademing: basiskennis van IPPV, BIPAP, CPAP. Hoe werken de verschillende 

vormen en wat zijn de aandachtspunten. 

- indien aanwezig: thoraxdrainage aandachtspunten en interpretatie. 

- medisch rekenen zal worden bevraagd.  

 

 

4e WEEK 

 

Praktisch 

- indien het de vorige weken niet aan bod kwam: het nemen van een EKG 12 

afleidingen. 

- zorgen coördineren van  2 stabiele intensieve patiënten.  

 

Theoretisch 

- linken leggen tussen theorie en praktijk. Linken tussen verschillende parameters-

pathologie-medicatie. 

- uitbreiden van ECG kennis (meevolgen telemetrie) 
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Opmerking: indien de stage langer duurt kan er nog dieper ingegaan worden op 

sommige items of probleempunten om de kennis van de student verder uit te 

breiden. 

4.3  Wat een student van ons kan verwachten 

• Een vriendelijke, deskundige begeleiding en uitleg door de 

verpleegkundigen. 

• We stimuleren je leerproces, en bieden je kansen aan om nieuwe, 

maar ook gekende technieken te oefenen. 

• Mogelijkheid tot inzage van literatuur (handboeken-intranet- internet). 

• Bijwonen van onderzoeken of operaties gebeuren in onderlinge 

afspraak met de mentor of (hoofd)verpleegkundige.  

• Bijwonen van informatieve gesprekken met patiënt en/of familie. 

• Continue feedback, tussentijdse evaluatie en een grondige 

eindevaluatie met oog voor opbouwende commentaren. 

• Bijwonen van briefing en multidisciplinaire overdracht. 

• Informatiebrochures. 

• Scriptiebegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE WENSEN JE EEN FIJNE EN LEERRIJKE STAGE! VEEL SUCCES! 
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Bijlage 1: 

 

Concentratie standaarddrips: 

 

Medicatie Dosis Oplosmiddel 

Actrapid 50IE/50ml Nacl 0.9% 

Actosolv 1.200.000IE/50ml High+Med dose Nacl 0.9% 

Actosolv 600.000IE/50ml Low Dose Nacl 0.9% 

Adrenaline 10mg/50ml (kan ook met meerdere 

ampullen volgens nood) 

Nacl 0.9% 

Catapressan 900ùg/50ml Nacl 0.9% 

Cordarone 900mg/50ml Glucose 5% 

Corotrope 20mg/50ml Nacl 0.9% 

Corvaton 40mg/40ml donkere spuit Nacl 0.9% 

Contramal+Litican 1000mg+200mg/50ml Nacl 0.9% 

Depakine 1200mg/50ml Nacl 0.9% 

Dobutrex 250mg/50ml Glucose 5% 

Dopamine 250mg/50ml Glucose 5% 

Dipidolor+Dormicum 120mg+50mg/50ml Nacl 0.9% 

Diprivan 2% Opgeloste spuit  

Glazidim  6g/50ml Nacl 0.9% 

Heparine 25000IE(1flacon Braun)/50ml  Nacl 0.9% 

Isuprel 1mg(= 5ampullen 0.2mg)/50ml Nacl 0.9% 

Kaliumchloride Volgens voorschrift PUUR  

Lasix Puur 2 ampullen 250mg Donkere spuit 

Levophed 4mg(=1 ampule)/40ml (kan ook met 

meerder ampullen volgens nood maar 

steeds tot 40ml aanlengen) 

Nacl 0.9% 

Nimotop Puur (1 Flacon) donker spuit Puur 

Pantomed 120mg/30ml Nacl 0.9% 

Pentothal 1g/50ml Nacl 0.9% 

Ultiva  5mg/50ml Nacl 0.9% 

Rydene Puur (10 ampullen 5ml)  

Sandostatine 1g/48ml NaCl 0.9% 

Vancomycine 1g/50ml Nacl 0.9% 
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Bijlage 2: uitleg over beademingsvormen 

 

 

 

 

 

 

 

Beademing op Intensieve Zorgen 
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Inhoudsopgave: 
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 2.4 Zuurstoffractie 
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 2.6 Flowtrigger 
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6 Aandachtspunten beademing ARDS 
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1) Woordenlijst 

Airtrapping: Lucht die in de longen gevangen blijft zitten door onvolledige uitademing. 

PEEPI: PEEP die in de longen gemeten wordt. 

Hypoxie: zuurstoftekort 

pH: zuurtegraad van het lichaam 

PaCO2: Partiële koolzuurspanning in het arteriële bloed gemeten 

PaO2 : Partiële zuurstofspanning in het arteriële bloed gemeten. 

Volutrauma: Door het gebruik van een te hoog tidal volume worden de longen beschadigd 

met pneumothorax als gevolg 

Barotrauma: Door gebruik van te hoge inspiratoir drukken of PEEP worden de longen 

beschadigd met een pneumothorax als gevolg 

ARDS: acute respiratoire distress syndroom. Een acute ontsteking van de longen met 

respiratoir falen als gevolg. 

COPD: Chronische obstructieve pulmoniare disease. Een chronische ontsteking van de 

bronchiën waardoor de uitademing belemmerd wordt. 

Surfactant: Vloeistof die ervoor zorgt dat de alveolen niet met elkaar gaan verkleven. 

Atelectase: verkleving van longblaasjes of alveolen 

Preload: Het bloedvolume dat aan het hart wordt aangeboden door de vena cava 

CVD: Centraal veneuze druk 

Hypoxische pulmonaire vasoconstrictie: vasoconstrictie van de bloedvaten waar lange tijd te 

weinig zuurstof stroomt 

Hypoxic drive: chronische hypoxie die fungeert als enige ademhalingsprikkel door chronische 

hypercapnie. 

Permissieve hypercapnie: aanvaardbare verhoogde CO2 in het bloed. 

Auto-PEEP: PEEP die door de patiënt zelf wordt opgebouwd zonder beademing. 
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2 Beademingsparameters: 

2.1Tidal volume 

Doel: Het tidal volume bepaalt het volume dat per ademteug aan de patiënt gegeven wordt. 

In onderstaand schema wordt weergegeven hoe men het tidal volume dient te berekenen per 

patiënt. Men gaat volgens de lengte van de patiënt werken, want de longen van een 

corpulente patiënt en die van een normaalgebouwde patiënt hebben dezelfde grootte. Het 

enige verschil is dat bij de corpulente patiënt de vetlaag groter is. Het is noodzakelijk dat 

men een onderscheid maakt in patiënt met longfibrose, zonder longfibrose en degene 

waarbij er een noodzaak is tot opbouw van PEEPI of airtrapping. Het onderscheid wordt 

gemaakt omdat bij airtrapping en longfibrose de kans op overrekking van de alveolen groter 

is bij gebruik van hoge tidal volumes. Het probleem bij airtrapping en longfibrose is dat door 

overrekking van de alveolen er barsten komen in de alveolaire wand met lekkage van vocht 

in de pleuraruimte. Hierdoor ontwikkelt de patiënt een pneumothorax met hypoxie en een 

verstoorde gasuitwisseling als gevolg.  

Aandachtspunten: Nagaan met welke patiënt men bezig is bij het beoordelen van het tidal 

volume. Ook de wijziging van het tidal volume bij drukgecontroleerde beademingsvormen 

interpreteren en rapporteren. 
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Schematisch volgens Ideal Body Weight :   

 

 

   :  (Lengte-100cm) - 5%    =        

                                                                                         Ml/kg  

              :  (Lengte-100cm) - 10%  =      

                                                                            

                                                                     Longfibrose: X 5-7ml/kg 

                                                                    Airtrapping: X4-6ml/kg                                                                        

                                                          Geen Longfibrose: X 8-10ml/kg 

                                                                        

     

             

         Tidal Volume 

 

 

 

Vb. Man zonder longfibrose of airtrapping van 1,80m groot dient beademd te worden. 

Hoeveel is tidal volume 

Ideaal lichaamsgewicht = (180-100) – 5%= 76  

Tidal volume= 76 X 10ml/kg= 760ml/kg IBW 
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2.2 Frequentie  

Doel: De frequentie bepaald het aantal keren per minuut dat er aan gasuitwisseling wordt 

gedaan. Hierdoor heeft het invloed op de ventilatie van de patiënt en regelt het de PaCO2 

van de patiënt. Het is belangrijk om de frequentie in te stellen naargelang de PaCO2 en de 

pH schommelt bij de patiënt. 

Aandachtspunt: Bij het instellen van de frequentie dient men ook altijd de inspiratoire tijd 

nauwlettend in het oog te houden met de kans op een volutrauma zoals vermeld wordt bij de 

I:E ratio 

 

 

Startfrequentie: 8-14X/minuut bij volwassenen 

 

 

PaCO2       Frequentie      met 1 of 2 

PaCO2       Frequentie    met 1 of 2 

 

 

BGW controle na 2uur! 
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2.3 I:E ratio of Tinsp. 

Doel: Regelt de tijd van de inspiratie en de expiratie. Het is belangrijk dit nauwkeurig in te 

stellen omdat de kans op een barotrauma anders stijgt. De oorzaak hiervan is dat als de 

patiënt niet volledig uitademt er een intrinsieke PEEP wordt opgebouwd. Bij sommige 

aandoeningen (zoals ARDS, Pneumonie) is het nodig om de patiënt niet volledig te laten 

uitademen zo kunnen alveolen die snel dichtklappen toch open blijven. 

Aandachtspunt: De dokter dient altijd aan te geven welke I:E ratio men moet te gebruiken. Bij 

een I:E ratio van 1/1 noodzaak moet men een laag tidal volume gebruiken om de kans op 

een volutrauma te verkleinen. 

  

      I:E: 1:2             I:E: 1:1    

 

 

 

 

 

Frequentie Tinsp 

12 2.50 sec 

13 2.30 sec 

14 2.14 sec 

15   2.00 sec 

16 1.87 sec 

17 1.76 sec 

18 1.66 sec 

19 1.57 sec 

20 1.50 sec 

Frequentie Tinsp 

12 1.70 sec 

13 1.53 sec 

14 1.43 sec 

15 1.33 sec 

16 1.25 sec 

17 1.17 sec 

18 1.11 sec 

19 1.05 sec 

20 1.00 sec 
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2.4  Zuurstoffractie 

Doel: Het zuurstofpercentage dat gegeven wordt. Het is belangrijk om de patiënt niet 

langdurig bloot te stellen aan hoge zuurstofpercentages, want dit heeft verschillende 

nadelige effecten. Te hoge zuurstofpercentages leiden tot verlies van surfactant in de 

alveolen, zo ontstaat er atelectase en vergroot de kans op barsten in de alveolen. Indien de 

patiënt toch nood heeft aan hogere zuurstofpercentages kan men de PEEP nog verhoogd 

worden omdat deze de oxygenatie van de patiënt me bepaald door het openhouden van de 

alveolen. 

Aandachtspunt: Men dient een PaO2 van 60-80mmHg of een saturatie van 88-100% na te 

streven. Enkel in geval van een neurotrauma dient men de PaO2 tussen de 90-100mmHg te 

houden dit ter preventie van hersenischemie. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe 

men de PaO2 kan optimaliseren met de PEEP en de Fio2. 

 

 

Fio2:      40    50    60    70    80   90    100  

PEEP:      5-8     8-10   10    10-14 14      14-18   18-24 



Studentenbrochure : Intensieve zorgen Sint-Trudo 31 

 

2.5 PEEP 

Doel: De positieve eind expiratoire druk, met andere woorden de positieve druk die op het 

einde van de expiratie behouden wordt. Deze positieve druk voorkomt het telkens open en 

dicht klappen van de alveolen bij elke ademhaling. Zonder PEEP zouden de alveolen sneller 

overrokken worden en komen er sneller barsten in de alveolaire wand met kans op een 

barotrauma. Deze druk heeft dus een invloed op de oxygenatie van de patiënt zoals reeds 

vermeld bij de zuurstoffractie.  

Aandachtspunt: te kleine PEEP geeft aanleiding tot vorming van atelectase. Te grote PEEP 

geeft aanleiding tot barotrauma en haemodynamische instabiliteit door een verlaagde 

preload want geeft extra druk op de vena cava. Deze extra druk merken we bij het meten 

van de CVD die verhoogd zal zijn. 

 Er bestaan ook standaard PEEP voor patiënten:  

 

        POST-OP zonder longfibrose = 3-5 cmH2O 

        Longoedeem = 5-10 cmH2O 

        ARDS of pneumonie = 6-18 cmH2O 

        Neuromusculaire aandoeningen = 3-5 cmH2 

       COPD,Asthma, Longfibrose = 0-5 cmH2O  door AUTO-PEEP 
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2.6) Flowtrigger 

Doel: Vergroot het comfort naar de patiënt toe. Het geeft een constante flow op het einde 

van de expiratie de patiënt heeft nu de mogelijkheid om zelf te ademen. De patiënt heeft ook 

niet het gevoel van een gesloten kleppensysteem. Door deze trigger in te stellen weet het 

toestel ook wanneer de patiënt in- of uitademt hierdoor wordt de kans op asynchronie ook 

kleiner. 

Aandachtspunt: Bij patiënten die moeilijk beginnen te ademen kan men deze trigger verlagen 

om de ademhaling te stimuleren. Dit wordt steeds door de dokter bepaald. 

 

                      Flowtrigger 5L/min 

 

  

< 5L/min zelf ademen                        >5L/min zelf ademen                                              

= geen ondersteuning      = ondersteuning  

 

Patiënt ademt niet zelf   Flowtrigger verlagen       

      (vb. 1.6L/min) tot spontane    

      ademhaling of opnieuw beademen 

 

2.7 P insp . 

Doel: De druk die men instelt om een bepaald tidal volume te bereiken. Deze druk wordt 

gebruikt bij Bipap asb en mag maximaal opgedreven worden tot 30cm H2O hierboven 

vergroot de kans op een barotrauma. 

Pinsp instellen tot Ideaal tidal volume bereikt is                                                                     

met max. tot 30cm H2O anders frequentie opdrijven 
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3 Overzicht beademingsinstellingen 

3.1 IPPV met autoflow en flowtrigger of Intermittente positieve druk ventilatie 

Doel: Deze beademingsvorm is volumegecontroleerd. Er wordt door middel van een bepaald 

tidal volume en frequentie in te stellen een ademminuutvolume behaald. Dit om de 

gasuitwisseling optimaal te laten verlopen. Door middel van de autoflow wordt het volume 

met zo’n laag mogelijk druk ingeblazen wat de kans op een barotrauma verminderd. De 

flowtrigger zorgt op zijn beurt voor communicatie tussen de patiënt en de machine, maar dit 

is geen goede manier om de patiënt te weanen. Het nadeel van deze beademingsvorm is 

een hoge sedatie nood wat haemodynamische problemen kan geven. Deze vorm wordt 

enkel gebruikt in de eerste opvang van de patiënt met respiratoir falen.  

Aandachtspunten: aangezien deze vorm volumegecontroleerd is zijn er geen beperkingen in 

de piekdrukken. Het is ook uiterst belangrijk dat de alarmgrens van de piekdruk maximaal 

ingesteld wordt op 30cm H2O anders vergroot de kans op een barotrauma. De frequentie kan 

ook ingesteld worden om na te gaan of de patiënt al zelf ademt. 
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3.2 BIPAP asb of Biphasische positieve luchtwegdruk met geassisteerde spontane 

ademhaling  

Doel: Deze vorm is drukgecontroleerd, want er wordt d.m.v. een bepaalde druk (=piekdruk of 

Pinsp) en frequentie een ademminuutvolume behaald. Met andere woorden de piekdruk doet 

de longen uitzetten tot een bepaald niveau deze uitzetting zorgt voor een bepaald volume 

(=tidal volume). Dit volume wordt aan de hand van een frequentie een aantel keer per minuut 

behaald(= ademminuutvolume). Het instellen van de druk en de frequentie zijn afhankelijk 

van het bereiken van een ideaal tidal volume en ventilatie. Een optimale ventilatie is 

meetbaar aan de hand van bloedgaswaarden. Specifiek hiervoor zijn de pH en de PaCO2 als 

het gaat om een respiratoire oorzaak. Bij deze vorm is de interactie tussen de patiënt en de 

machine groter omdat de patiënt op elk moment zelf kan ademen. De asb ondersteund de 

patiënt om het ideale tidal volume te bereiken. Het patiëntencomfort bij deze modus is al veel 

groter dan bij IPPV autoflow. Deze modus biedt ook de mogelijkheid om de sedatie te 

verlagen omdat de patiënt zelfstandig kan ademen. Dit geeft dan ook haemodynamische 

voordelen.  

Aandachtspunten: Belangrijkste parameter  Tidal volume of ademminnuutvolume 

aangezien bij onze toestellen geen minimum tidal volume kan ingesteld worden enkel 

maximum(=belangrijk bij noodzaak gebruik van laag tidal volume). De frequentie kan men 

ook best instellen om na te gaan of de patiënt tussendoor zelf ademt. 
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3.3 CPAP asb of Continue positieve luchtweg druk met geassisteerde spontane ademhaling 

Doel: Dit is ook een drukgecontroleerde beademingsvorm. Men stelt opnieuw een bepaalde 

druk(=Asb) die de patiënt helpt om zijn tidal volume te bereiken. Het verschil van deze vorm 

met Bipap asb is dat de patiënt zijn eigen frequentie kan bepalen om tot een 

ademminuutvolume te komen. De druk die men instelt is de druk die bovenop de PEEP 

gegeven wordt. De som van de asb en de PEEP druk komt dan ook overeen met de 

Piekdruk van bij Bipap asb. Deze beademingsvorm is het comfortabelst voor de patiënt door 

de vrijheid om zijn eigen ademhalingsfrequentie te regelen. Het geeft de mogelijkheid om de 

sedatie van de patiënt nog verder te verlagen tot deze stopgezet kan worden. Deze vorm 

wordt ook het meest gebruikt aan het einde van de weaning van de patiënt. We kunnen 

stellen dat bij een asb druk van 8cmH2O de patiënt kan geëxtubeerd worden als hij daarbij 

geen tekens van respiratoire uitputting(= tachypnee, tachycard, zweten, tidal volume lager 

dan de ideale, lage saturaties,…) en normale bloedgassen heeft.  

Aandachtspunten: Belangrijkste alarmgrenzen zijn de bovengrens van het tidal volume, het 

ademminuutvolume, de ademhalingsfrequentie en de apneetijd om een te lage 

ademhalingsfrequentie na te gaan omdat we geen ondergrens hebben in de 

ademhalingsfrequentie. Er moet dan ook duidelijk omschreven worden wat voor deze patiënt 

een te lage ademhalingsfrequentie zou zijn.  
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4 Interpretatie Bloedgaswaarde 

 

Schematische voorstelling: 

              Bloedgas interpretatie: 

1) PH: acidose (<7.35) of alkalose (7.45) 

2) PaCO2: Respiratoir = acidose (>45mmHG), alkalose (<35mmHg),    

       normaal (35-45mmHg) 

3) HCO3: Metabool= acidose (<22mmol/l), alkalose (>27mmol/l),     

            normaal (22-27mmol/l) 

4) PaO2: Hypoxie = < 75mmHg tot 60jaar 

           = vanaf 60 jaar 75mmHg – 1mmHg(per jaar ouder    

           dan 60) 

5) Is de PH gecompenseerd of niet? 

 

Bloedgas afwijkingen van PaO2 corrigeren via beademing 

PaO2   Fio2   of   PEEP (bij Fio2 40% en PaO2 >100mmHg) 

PaO2  Fio2 of  PEEP (PaO2 <75mmHG) of Frequentie    

                   en I/E ratio  

 

 

Bloedgasafwijkingen van PaCO2 corrigeren via beademing 

PaCO2   Frequentie verhogen of    Tidal volume verhogen 

PaCO2  Frequentie verlagen  of  Tidal volume verlagen( bij drukventilatie 

           bouw de Asb en Pinsp matig af met  

           2cmH2O en observeer de ademarbeid) 
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5. Aandachtspunten bij COPD of Chronisch obstructief Pulmonaire disease 

1) Hoge luchtwegweerstand (=weerstand die de lucht ondervindt van in de longen naar 

buiten toe door de chronische ontsteking van de bronchiën) + hoge 

compliance(=rekbaarheid van de longen) zorgt voor een verlengde uitademing  lage 

ademhalingsfrequentie of korte inspiratie tijd I:E 1:2.5 soms. 

2) Hypoxische pulmonaire vasoconstrictie en hypoxic drive PaO2 tussen 55 en 

80mmHg en saturatie > 90% 

3) Permissieve hypercapnie maar normale PH  anders repiratoire alkalose verlies van 

buffercapaciteit= HCO3 moeilijke weaning. 

4) Spontaan ademende patiënt  PEEP = Auto-PEEP anders kans op hyperinsufflatie 

risico volutrauma 

Drukventilatie 

      Triggerende Patiënt 

      CPAPasb 

      Asb met streving laag tidal volume 8ml/kg IBW  

      FiO2 met sat. >90% en PaO2 > 55mmHg  

      Flowtrigger volgens doktersadvies     

      PEEP=AutoPEEP 

 

      

      Niet-triggerende patiënt 

      BIPAP asb 

      Pinsp met laag tidal volume 8ml/kg IBW 

      FiO2 sat. >90% en PaO2 > 55mmHg 

      Flowtrigger volgens doktersadvies 

      PEEP  ifv FiO2 

     Tinsp tussen 0.9 en 1.2 sec 
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6. Aandachtspunten bij ARDS of Acute Rerpiratoir Distress Syndroom 

1) Daling longcompliance PEEP verhogen tot maximum 24 cmH2O 

2) Atelectase PEEP verhogen tot maximum 24 cmH2O 

3) Hypoxie PEEP verhogen en streven naar afbouw Fio2 tot 40% als dit niet lukt 

ademhalingsfrequentie verhogen om PEEPI te bekomen 

4) Shunt in V/Q verhouding inspiratoire druk en PEEP verhogen tot beoogde tidal volume 

en PaO2 (tussen 55-80mmhg) bereikt is. 

5) Respiratoire acidose Inspiratoire druk ophogen tot beoogt tidal volume van 6ml/kg IBW 

bereikt is (met maximum van 30cmH20) met instelling van frequentie tussen 12 tot 30 keer 

afhankelijk PH (tussen 7.35 tot 7.40) en PaCO2(afhankelijk PH) bloedgas met aanpassing 

Tinsp en keuze welke I:E ratio er dient gebruikt te worden. 

BIPAP ASB 

Fio2:  30         40         50         60         70         80         90         100 

PEEP:   5        5-8        8-10       10    10-14         14      14-18     18-24 

Pinsp: TV <6ml/kg IBW te generen   niet mogelijk frequentie ophogen tot MV bereikt is 

Pasb: Bovenop PEEP instellen maar mag niet boven 20cmH2O zijn 

Tinspiratoir: 1.70s naar één van 0.90 tot 1.20s (= I:E van 1:1) afhankelijk van frequentie (zie 

tabel bij uitleg Tinsp en I:E ratio) 

Frequentie: Beginnen op 12 en ophogen als tidal volume en ventilatie beoogde doel niet 

bereikt 

Tips als weerstand (R) en Compliance (C) wijzigen zie hieronder: 

R:              Tidal volume   aanpassing Pinsp of     

          frequentie 

C:          Tidal volume   aanpassng Pinsp en Pasb in    

             verhouding  
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7 Aspiratie 

Keuze van aspiratieslang 

Gevaren van te grote diameter zijn: 

 1) Zuiglaesies 

 2) Hypoxiemie 

 3) Atelectase 

Formule voor keuze optimale charière aspiratieslang: 

(Tube diameter X 2) -2= maximale charrière van aspiratieslang  

 

8. Sputumkleur en aspect 

8.1 sputumkleur: 

Wit-grijs: normale kleur van sputum 

Geel: virale ontsteking 

Geel-Groen + koorts: bacteriële ontsteking 

Bloederig: te hard hoesten ader kapot; longkanker 

Bruin: ontsteking+bloed 

Roos: vochtophoping in het longweefsel = longoedeem 

 

8.2 sputumaspect 

1) waterig: na het uitzuigen blijft er geen sputum achter in de aspiratieslang 

 2) kleverig: na uitzuigen blijven er secreties achter in de aspiratieslang, eenmalig naspoelen 

van de slang is noodzakelijk. 

 3) Taai: na uitzuigen blijven er secreties achter en het is noodzakelijk om de aspiratieslang 

verschillende malen na te spoelen want ze    is moeilijk proper te krijgen. 

 

 

 


