Intensive care

Ondersteuning van de ademhaling met behulp
van een masker
Uw familielid of naaste heeft moeite met de ademhaling. Daar kunnen meerdere oorzaken voor
zijn. Wanneer een patiënt moeite heeft met ademhalen is het afhankelijk van de oorzaak hoe
de ademhaling het beste ondersteund kan worden.
Voor de ondersteuning van de ademhaling
wordt een beademingsmachine gebruikt. De
machine kan op de volgende manieren
worden aangesloten bij de patiënt:
 Via een masker.
 Via een buisje in de mond.
 Via een tracheostoma (opening in de
luchtpijp).
De arts heeft bij uw familielid of naaste voor
een masker gekozen. Beademing via een
masker wordt ook wel non-invasieve
beademing genoemd. Non-invasief wil zeggen
dat er niets in het lichaam hoeft worden
ingebracht om de ademhaling te
ondersteunen.

Hoe werkt de non-invasieve
beademing?

De patiënt krijgt een mond/neusmasker, die
is verbonden middels een slang aan de
beademingsmachine. Via deze slang wordt
lucht in het mond/neusmasker geblazen.
Via het masker ademt de patiënt zuurstofrijke
lucht, die met een bepaalde druk wordt
ingeblazen, in.

pieptoon. Dit is een teken dat er extra
controle nodig is. Er klinkt bijvoorbeeld een
pieptoon als het masker niet meer goed
aangesloten zit en er lucht ontsnapt.

Wat als patiënt niet opknapt bij noninvasieve beademing?
Ondanks een goede motivatie en inspanning
kan non-invasieve beademing toch
onvoldoende blijken voor de patiënt. De
patiënt kan bijvoorbeeld zieker worden,
waardoor de non- invasieve beademing niet
lukt of onvoldoende effect heeft.
De arts zal met patiënt, familielid of naaste
bespreken welke andere mogelijkheden er
zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden
tot de arts of verpleegkundige,
telefoonnummer 088 708 35 92 of 088 708
35 94.

Wanneer de toestand en de conditie van uw
familielid of naaste verbetert, kan hij of zij
weer zonder masker zelfstandig gaan
ademen. De ademhalingsondersteuning van
het masker wordt in stapjes afgebouwd.
Hoelang dit duurt is voor elke patiënt
verschillend. Er is geen algemene richtlijn
voor te geven.
De artsen en verpleegkundigen controleren
de patiënt en de beademingsmachine
regelmatig. Soms geeft de machine een
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