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Inleiding 
Een familielid of naaste van u is opgenomen op de afdeling 
Intensive Care. Op dit moment krijgt hij of zij tijdelijke 
ondersteuning van een beademingsmachine. Er zijn 
verschillende redenen om iemand te beademen. Hierover zal de 
intensivist van de afdeling de eerste contactpersonen van de 
patiënt informeren. Wat dit voor uw familielid of naaste 
betekent, wordt in deze informatiefolder toegelicht. Heeft u na 
het lezen van deze folder nog vragen, of zijn er nog 
onduidelijkheden, stel uw vragen dan gerust aan de 
verpleegkundige die voor u familielid of naaste zorgt.  
 

Beademing 
Beademing is nodig als een patiënt om verschillende redenen 
hulp nodig heeft met ademhalen. Een beademingsmachine kan 
de ademhaling van de patiënt ondersteunen of geheel 
overnemen. Een beademingsmachine wordt via een 
slangensysteem en een buisje (tube) aangesloten op de 
patiënt. Het beademingsbuisje gaat meestal via de mond, maar 
kan ook via de neus naar de luchtpijp toe. Aan het einde van 
dit beademingsbuisje zit een ballonnetje(cuff), deze wordt 
opgeblazen met lucht. Dit ballonnetje sluit de luchtpijp af, zodat 
er geen lucht kan ontsnappen. Iedere  in- en uitademing loopt 

via de beademingsmachine en deze voorziet de patiënt van 
voldoende zuurstof.   

 
 

 
           A= het beademingsbuisje 
       B= de cuff (ballonnetje) 
       C= de luchtpijp  
       D= de slokdarm 

Illustratie: PhilippN / Wikipedia       
 

 
Patiënten die aan de beademing liggen kunnen zich soms 
oncomfortabel voelen door pijn, angst en de interactie met de 
beademingsmachine. Om dit gevoel te verminderen, krijgen 
patiënten continu rustgevende en pijnstillende medicatie. Dit 
zorgt ervoor dat de patiënt comfortabel wakker aan de 
beademingsmachine ligt of in een sluimertoestand is waarbij hij 



of zij slaapt, en wakker wordt als hem/haar prikkels worden 

toegediend. Er zijn situaties waarbij een diepere slaaptoestand 
vereist is waardoor er geen contact met de patiënt mogelijk is. 
 

Verzorging 
Vanwege de tube is het voor de patiënt niet goed mogelijk het 
slijm dat in de longen zit op te hoesten. Daarom is het 
noodzakelijk dit slijm regelmatig weg te zuigen via de 
beademingsbuis. Ook mondverzorging gebeurt 
een paar keer per dag. Desondanks kan de mond er wat 
onverzorgd uitzien door verminderde speekselproductie en het 
gebruik van antibioticazalf tegen infecties. In overleg met de 

verpleegkundige die voor uw familielid of naaste zorgt, mag u 
zelf ook met een gaasje of sponsje de mond wat vochtig 
maken. Dit mag absoluut alleen maar water zijn; andere 
vloeistoffen kunnen schade aan de longen geven.  
 

Veiligheid  
Ook al heeft de patiënt rustgevende medicatie, toch is er een 
kans dat er momenten zijn van onrust. Als team (artsen en 
verpleegkundigen) doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk 
op te lossen door het aanpassen van de rustgevende en 
pijnstillende medicatie. Het kan voorkomen dat de patiënt in 

een reflex de beademingsbuis probeert te verwijderen. Om dit 
te voorkomen is het soms nodig om, voor de veiligheid van de 
patiënt, de handen vast te maken (fixeren). De 
verpleegkundige licht u hier (in acute situaties achteraf) over 
in. Om uw familielid te kunnen fixeren, wordt u gevraagd hier 
schriftelijk toestemming voor te geven.  
 

Voeding 
Wanneer een tube is ingebracht is het niet mogelijk om 
normaal te eten of te drinken. Het eerste alternatief is voeding 
toedienen via een maagslangetje. Het lichaam kan deze 

vloeibare voeding, de zogenaamde sondevoeding, op normale 
wijze via maag en darmen opnemen. Soms is het niet mogelijk 
om sondevoeding te geven, omdat bijvoorbeeld de darmen nog 
niet belast mogen worden. De voeding wordt dan toegediend 
via een infuus.  
 



Communicatie met de patiënt  
De beademingsbuis wordt tussen de stembanden door 
geschoven waardoor het voor de patiënt niet mogelijk is om te 
praten. De communicatie met de patiënt kan hierdoor moeilijk 
zijn. Er zijn toch mogelijkheden om contact te maken met uw 
familielid of naaste: 
 Stel gesloten vragen waarop uw familielid of naaste dan ja of 

nee kan knikken. 
 Laat uw familielid of naaste letters aanwijzen op een 

letterkaart. Deze kunt u bij de verpleegkundige op de 
afdeling krijgen. 

 Soms is liplezen mogelijk.  

 
Als het noodzakelijk is dat de patiënt in diepe slaaptoestand 
wordt gehouden, gaan wij er toch van uit dat de patiënt alles 
hoort en voelt. U hoort dan ook de verpleegkundige gewoon 
tegen de patiënt praten. U kunt uw familielid of naaste dus 
gewoon aanraken of iets vertellen, ook al zal dit in eerste 
instantie vreemd voor u zijn.  
 

Ontwennen van de beademing 
Wanneer de toestand van de patiënt verbetert, zal hij of zij in 
stapjes steeds meer zelf ademen met steeds minder 

ondersteuning van de beademingsmachine. De duur van dit 
ontwennen is heel wisselend. Het is afhankelijk van de ernst 
van de ziekte, de lichamelijke conditie van de patiënt en de 
duur van de beademing. Indien beademing langdurig nodig is, 
kan de tube vervangen worden door een 
tracheacanule, die via een opening (tracheotomie) 
in de hals wordt geplaatst (zie afbeelding). De 
tracheacanule maakt het mogelijk te ontwennen 
van de beademingsmachine. De patiënt ademt een 
aantal perioden per dag zonder ondersteuning van 
de beademingsmachine tot de ondersteuning van de 

beademingsmachine niet meer nodig is.  
  
Wanneer uw naaste voldoende is hersteld en zelf kan ademen 
zonder ondersteuning, verwijdert de verpleegkundige de tube 
of canule. De patiënt kan dan weer praten, maar mogelijk is hij 
nog een tijdje hees en heeft hij moeite met slikken.  



 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
deze altijd stellen aan de verpleegkundige van onze afdeling of 
aan de behandelend intensive care arts.  
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