Hoe lang moet er beademd
worden?
Het beademen kan enkele uren tot enkele
dagen duren. Wanneer de toestand en de
conditie verbetert, kan de patiënt weer
zonder beademingsmasker ademen. De
ademhalingsondersteuning met het
mond-neusmasker bouwen we in stapjes af.
Hoelang dit duurt is voor elke patiënt verschillend.
Als de beademingsondersteuning via het
mond-neusmasker onvoldoende effect geeft, zal
de arts overgaan tot invasieve beademing.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze
altijd stellen aan een van de verpleegkundigen of
intensivisten.
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Beste mevrouw, meneer
Uw partner of een familielid van u is opgenomen
op de afdeling intensieve zorgen en heeft moeite
met ademhalen. Hiervoor wordt hij/zij geholpen
door een niet-invasieve beademingsmachine. In
deze folder wordt uitleg gegeven over deze vorm
van beademing.

Wat is non-invasieve beademing?
Bij ‘non-invasieve beademing’ krijgt de patiënt
een masker over de neus en mond. De patiënt
ademt zelf. Het masker is verbonden aan
een beademingsapparaat waarmee lucht en
zuurstof naar de patiënt worden geblazen.
De machine wordt zo ingesteld dat de longen
voldoende lucht en zuurstof krijgen met de
minst mogelijke inspanning voor de patiënt.

Wat houdt de behandeling in?
Het beademingsmasker bedekt de mond
en neus en wordt met elastieken bandjes
op het gezicht bevestigd. Hierdoor zit het
masker strak op het gezicht. Dit is nodig om
de beademing goed te kunnen toepassen.
Wanneer de patiënt inademt, geeft de machine
lucht mee en krijgt de patiënt meer lucht
binnen. De patiënt hoeft daardoor minder snel
te ademen en minder inspanning te leveren.

Voor een patiënt is non-invasieve beademing
vaak niet makkelijk te ondergaan. Door de
benauwdheid en daardoor veroorzaakte
onrust ervaren patiënten het masker vaak als
onprettig en oncomfortabel. De eerste uren
zijn vaak het moeilijkst, maar het is van groot
belang dat de patiënt daar doorheen komt,
zodat de beademing optimaal kan verlopen.
Gedurende de beademing kan het apparaat
regelmatig een alarm geven. Deze alarmen zijn
voor de verpleegkundige bedoeld om eventueel
instellingen aan te passen. Daarnaast voert
de verpleegkundige regelmatig een aantal
controles uit, zoals de controle van de
bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte
in het bloed. Daarbij zal er een aantal keren
bloed worden afgenomen.

Voordelen van non-invasieve
beademing
•

Tijdens non-invasieve beademing is de
patiënt aanspreekbaar en in staat om te
praten.

•

Non-invasieve beademing kan op elk
moment gestopt en gestart worden.
Hierdoor kan een patiënt afwisselend
zelfstandig ademen of ondersteund worden
door de beademingsmachine.

•

Non-invasieve beademing veroorzaakt
minder luchtweginfecties ten opzichte van
invasieve beademing.

•

Onderzoek heeft uitgewezen dat noninvasieve beademing korter nodig blijkt dan
invasieve beademing waardoor het verblijf
op de Intensieve Zorgen ook korter is.

Risico’s van non-invasieve
beademing
De patiënt kan drukplekken op voorhoofd,
neusbrug en kin krijgen door het strakke
masker. Om dit te voorkomen kan een
beschermend verband aangebracht worden.
De ogen kunnen geïrriteerd raken door lekkage
van lucht langs het masker.

Communiceren
De patiënt kan gewoon praten terwijl het
beademingsmasker op de mond en neus zit.
Dit kost echter wel veel inspanning en energie.
Beperk u daarom tot korte vragen waarop de
patiënt ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden.

Voeding
Waarschijnlijk heeft de patiënt een maagsonde
en een infuus waardoor voeding en vocht
toegediend worden. De maagsonde wordt
onderlangs via het beademingsmasker geleid.
Wanneer de patiënt weer zelf mag eten
en drinken, doen de verpleegkundigen het
beademingsmasker even af.

