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Non-invasieve beademing op de longafdeling 
 
U hebt ondersteuning nodig bij uw ademhaling. Deze ondersteuning krijgt u van een 
beademingsmachine via een masker op uw gezicht. In deze folder leggen we uit wat 

dit betekent. Deze folder kan ook door uw familie gelezen worden, zodat ook zij weten 
wat er met u gebeurt. 

 
Waarom non-invasieve beademing? 
U heeft een longziekte. Daardoor nemen uw 
longen onvoldoende zuurstof op en/of geven 
ze te weinig koolzuur af. Ook kan ademhalen 
teveel inspanning vragen. U kunt hierdoor 
uitgeput raken en oppervlakkiger gaan 
ademhalen. 
 
Ondersteuning van de ademhaling 
We kunnen u helpen door uw ademhaling te 
ondersteunen met een beademingsmachine. 
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. 
 
U krijgt een masker op uw gezicht. Het 
masker is met slangen verbonden aan de 
beademingsmachine. Via het masker ademt u 
zuurstofrijke lucht in die met een bepaalde 
druk gegeven wordt. Hiervoor is een grote 
luchtstroom nodig. Als u het masker op uw 
gezicht krijgt, kan dit een benauwd gevoel 
geven. Als u rustig ademhaalt, merkt u dat 
het ademhalen makkelijker gaat. 
 
Het masker, dat met klittenband wordt 
vastgemaakt, kan makkelijk worden 
losgemaakt. Indien uw situatie het toelaat 
kunnen we het masker even afzetten als u 
wat wil drinken/eten of iets wil zeggen. 
 
Wanneer de toestand en conditie van u of uw 
familielid/naaste verbetert, kan hij/zij weer 
zonder masker zelfstandig ademen. De 
ademhalingsondersteuning wordt in stapjes 
afgebouwd. Hoelang dit duurt is voor elke 

patiënt verschillend. Er is geen algemene 
richtlijn voor te geven. 
 
De specialist en verpleegkundigen controleren 
de patiënt en de beademingsmachine 
regelmatig.  
 
Wat als de patiënt niet opknapt bij 
non-invasieve beademing? 
Ondanks een goede motivatie 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 specialist zal met de patiënt, 
het familielid of de naaste bespreken welke 
andere mogelijkheden er zijn. 
 
Vragen 
Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij de 
verpleegkundige of de specialist op de 
longafdeling die voor u of uw familielid/naaste 
zorgt. Bellen kan via telefoonnummer  
088 708 35 10. 
 
 
 
 


