
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN TIJDELIJKE TRACHEACANULE 

 
 



Inleiding 
Uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive 
Care. Op dit moment krijgt de patiënt ondersteuning van de 
ademhaling met behulp van een beademingsmachine. Omdat 
de ademhaling langere tijd moet worden overgenomen, wordt 
er een tracheacanule geplaatst.  In deze folder leest u meer 
over de behandeling en wat het precies inhoudt. 

 

Beademing door een tracheacanule 
Als de patiënt langdurig beademd moet worden, kan de buis in 

de mond vervangen worden door een 
beademingsbuisje. Dit wordt ook wel een 
canule genoemd. Het aanleggen van de 
canule gebeurt op de afdeling zelf of op de 
operatiekamer. De arts maakt een kleine 
snede in de hals. Zo ontstaat er een directe 
verbinding met de luchtpijp. Via de opening 
komt de canule in de luchtpijp. Op de canule 
wordt de beademingsmachine aangesloten.  

 

Verzorging 
Na het plaatsen van de canule kan de opening in de hals wat 
nabloeden en zeer doen. Goede verzorging is erg belangrijk. De 
canule wordt een aantal keer per dag gereinigd door de 
verpleegkundige. 
  
Doordat de beademingsbuis niet meer in de mond van de 
patiënt zit, heeft hij/zij hier zelf minder last van. Ook is het 
makkelijker om goede mondverzorging uit te voeren. Voor de 
patiënt is het ook makkelijker om zelfstandig slijm op te 
hoesten. 
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Ontwennen van de beademing 
Door de tracheacanule is ontwennen van de 
beademingsmachine makkelijker. De beademing wordt 
stapsgewijs afgebouwd. Een patiënt moet steeds een aantal 
keer per dag zelfstandig ademen. Dit aantal en de duur wordt, 
als de patiënt het fysiek lukt, steeds verder verhoogd.  
 
Het kan voorkomen dat het nodig is om een kleinere canule te 
plaatsen. Dit is een eenvoudige handeling en de patiënt heeft 
hier weinig last van. 
 

Praten met een tracheacanule 
Een tracheacanule wordt onder de stembanden geplaatst. Dit 
betekent dat de patiënt ook aan de beademing zou kunnen 
praten. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan. Informeer 
bij de verpleegkundige welke voorwaarden dit zijn en hoe dit in 
zijn werk gaat.  
 

Eten en drinken  
Eten en drinken is mogelijk als de patiënt zelfstandig ademt en 
bij bewustzijn is. De patiënt moet zelfstandig slijm op kunnen 

hoesten en een goede slikfunctie hebben om verslikken te 
voorkomen.  
 

Canule verwijderen 
Als de patiënt voldoende is hersteld en geen beademing meer 
nodig heeft, dan wordt de canule verwijderd. Het gaatje wordt 
afgeplakt en groeit meestal na 3 dagen weer dicht. Een klein 
litteken blijft helaas in de hals zichtbaar. 
 

Vragen? 
Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog 
vragen heeft. Stel gerust al uw vragen aan de arts of 
verpleegkundige die betrokken is bij de verzorging van 
uw familielid of naaste. 
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