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U bent gestart met zuurstoftherapie via een apparaat, de Optiflow. U krijgt dan 
extra lucht met zuurstof door een slangetje in de neus.

WAAROM HEB IK EXTRA ZUURSTOF NODIG?
Bij het inademen komt er zuurstof via de longen in het bloed. Daarna brengt 
het bloed de zuurstof overal in het lichaam. Bij een ziekte aan de longen kan er 
minder zuurstof in het bloed zijn dan normaal. Ademen gaat dan moeilijk en u 
kunt benauwd worden. Wij kunnen u dan extra zuurstof geven. Dat gebeurt via 
een zuurstofbril of een zuurstofkapje.

WAT IS EEN OPTIFLOW?
Soms werkt het geven van de zuurstof via de bril of het kapje niet voldoen-
de. U krijgt dan extra zuurstof door een slangetje in de neus. Het slangetje is 
aangesloten op de Optiflow. Dat is een apparaat dat heel snel onder hoge druk 
veel zuurstof de longen inblaast. De Optiflow helpt om de luchtwegen meer 
te openen. De longen kunnen weer beter zuurstof opnemen. We noemen het 
geven van extra zuurstof met de Optiflow ook wel zuurstoftherapie. Uw arts 
bepaalt of de behandeling met de Optiflow een goede behandeling voor u is.

De Optiflow werkt op elektriciteit en is met een snoer aangesloten op het 
stopcontact. Tijdens de behandeling kunt u zich daarom wat minder vrij bewe-
gen.

Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van hoe u opknapt met behulp van 
de Optiflow.

HOE WERKT DE BEHANDELING?
In het begin is het even wennen. Kort daarna voelt u zich minder benauwd en 
merkt u dat het ademhalen makkelijker gaat. Door de warme en vochtige lucht 
die naar binnen geblazen wordt, kan slijm dat vastzit makkelijker loskomen. 
Het wordt dan ook gemakkelijker om het slijm op te hoesten. De werking is als 
volgt:
• U krijgt een soepel zuurstofslangetje in uw neus.
• Het slangetje zit vast aan een elastieken band die om het hoofd zit.
• De band zit aangesloten op de Optiflow. De Optiflow blaast onder hoge druk 

zuurstof via het slangetje naar binnen.
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• De zuurstof is een beetje warm en vochtig, om te voorkomen dat de slijm-
vliezen in de neus uitdrogen.

• U krijgt een knijper op uw vinger of oor. Dat is een saturatiemeter. Hij meet 
hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Soms kan er ook bloed afgenomen wor-
den om het zuurstofgehalte te bepalen.

TIJDENS DE BEHANDELING
• Praten: u mag gewoon praten. Het kan zijn dat u harder moet praten dan 

normaal. De Optiflow maakt geluid, omdat de lucht hard door het slangetje 
blaast.

• Voeding: u mag gewoon eten en drinken. Als u niet mag eten en drinken, 
vertellen we u dat.

• Geluid: de zuurstof wordt met kracht door het slangetje geblazen. Dit maakt 
een blazend geluid. Het hoort bij de behandeling en kan geen kwaad.

• Verzorging: de Optiflow blaast de hele tijd zuurstof naar binnen. De mond 
en de lippen kunnen dan wat uitdrogen. De verpleegkundige verzorgt vaak 
uw ogen, lippen, mond en tong. Zalven kunnen niet gebruikt worden, omdat 
er vaak vet in zit, zoals vaseline. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

• Drukpijn: het zuurstofslangetje kan een beetje druk geven op de bovenkant 
van uw neus (de neusrug). Dit kan wat pijnlijk voelen.

• Ademhalen: de therapie werkt het beste wanneer u zo veel mogelijk door 
de neus in- en uitademt met de mond gesloten. Zo komt de meeste zuurstof 
in de longen.

Optiflow
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HEEFT DE OPTIFLOW BIJWERKINGEN?
Het gebruik van de Optiflow geeft geen bijwerkingen. Maar mocht u licht in 
het hoofd worden of andere klachten krijgen, geef het dan door aan de arts of 
de verpleegkundige. 

WANNEER STOPT DE BEHANDELING?
Wanneer het beter met u gaat en de hoeveelheid zuurstof is verbeterd en niet 
meer verandert, wordt de Optiflow-zuurstoftherapie gestopt. Dat gebeurt in 
kleine stapjes. Daarna krijgt u weer zuurstof via een zuurstofslangetje in de 
neus of een zuurstofkapje.

WAAR KRIJGT U DE BEHANDELING?
De behandeling gebeurt op de afdeling Longgeneeskunde.  Wanneer u goed 
reageert op de behandeling, mag u ook op een stoel zitten. De verpleegkundi-
ge helpt u bij het uit bed komen.

CONTACT
Tijdens deze behandeling zijn de verpleegkundigen van de 
afdeling Longgeneeskunde uw aanspreekpunt. 
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AANTEKENINGEN



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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