
KUNSTMATIGE BEADEMING MET 
EEN TUBE DOOR DE MOND OF NEUS
Informatie voor naasten

Intensive Care, afdeling R1
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Uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Op dit 
moment is het nodig om hem of haar te helpen met de ademhaling. Dit ge-
beurt met een beademingsmachine. De arts van de Intensive Care heeft u uit-
gelegd waarom uw naaste in aanmerking komt voor kunstmatige beademing. 
In deze folder leest u meer over kunstmatige beademing. 

KUNSTMATIGE BEADEMING KAN LEVENSREDDEND ZIJN
Iedereen ademt 24 uur per dag. We zijn ons hiervan meestal niet bewust. 
Totdat het ademhalen opeens veel inspanning kost. Dit kan bijvoorbeeld als 
iemand een ziekte heeft aan de longen. Bij ernstige ziekten kunnen de longen 
niet meer genoeg zuurstof opnemen en/of koolzuur afstaan. Dan kan kunstma-
tige beademing levensreddend zijn. 
 
DE BEADEMINGSMACHINE
De beademingsmachine staat meestal naast het 
bed bij het hoofdeinde. Om te kunnen beade-
men wordt uw naaste eerst onder narcose  
gebracht. Daarna wordt een beademingsbuis 
(een tube) via de mond en in sommige gevallen 
via de neus ingebracht. Hierna wordt de beade-
mingsmachine aangesloten.

SLAAPMEDICATIE
De aanwezigheid van de tube en de beademing 
zelf, kunnen voor uw naaste vervelend zijn. Het 
kan veel stress geven. Daarvoor krijgt uw naaste 
medicijnen. Hij of zij zal hierdoor slaperig wor-
den en minder last hebben van de tube. De slaap 
kan variëren van diepe tot lichte slaap. Sommige 
mensen zijn wakker.

CONTACT MET UW NAASTE
Natuurlijk wilt u graag praten met uw naaste. Door de slaapmedicatie en de 
tube kan dit moeilijk zijn. Op de volgende manieren kunt u toch contact heb-
ben: 
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• Is uw naaste in een lichte slaap? U kunt dan eenvoudige vragen stellen 
waarop hij of zij kan antwoorden door ja te knikken of nee te schudden. Ook 
kunt u gebruikmaken van een iPad of letterbord. Beide zijn aanwezig op de 
Intensive Care. 

• Is uw naaste in een diepe slaap? Wij gaan ervan uit dat hij of zij u toch kan 
horen. Hij of zij voelt waarschijnlijk dat u er bent.

• Muziek kan een rustgevende invloed hebben. 
• U kunt met de familie een dagboek bijhouden. Vaak helpt dit om deze moei-

lijke periode te verwerken. 

DE VERZORGING VAN UW NAASTE
Door de tube kan uw naaste niet zelf het slijm uit de longen ophoesten. Het 
kan zijn dat de verpleegkundige dit slijm moet wegzuigen met een slang. Uw 
naaste kan hierdoor benauwd worden. Dat is niet prettig om te zien. Als u daar 
niet tegen kunt, wacht dan even op de gang.

ETEN EN DRINKEN
Door de tube kan uw naaste niet normaal eten en drinken. Hij of zij krijgt voe-
ding via een maagslang (sondevoeding). Soms is dit ook dit niet mogelijk. Dan 
krijgt uw naaste voeding via een infuus.

AFBOUWEN VAN DE BEADEMING
Zodra het beter gaat, zal uw naaste opnieuw moeten “leren” ademen. Wij 
noemen dit het ontwennen van de beademing (weanen). Het verschilt per 
persoon hoe lang dat duurt. Het is vaak een kwestie van tijd en geduld. 
Wanneer de ademhaling goed blijft, zal de arts van de Intensive Care de be-
ademingsbuis laten verwijderen. Als de buis is weggehaald, kan uw naaste last 
hebben van een pijnlijke keel, slikklachten en een hese stem. Probeer daarom 
in het begin niet te veel met elkaar te praten.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de Intensive Care geven u graag meer informatie. 

INTENSIVE CARE 
 0344-674402



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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