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Voorwoord bij de vierde editie
De ontwikkelingen van verpleegkundige diagnosen in de
Verenigde Staten gaan steeds door, zoals we zien in de nieuwste
druk van Handbook of Nursing Diagnosis van Lynda Jual
Carpenito-Moyet. Haar 13e editie is zodanig gewijzigd, dat een
nieuwe Nederlandse uitgave niet kon uitblijven. De meest in het
oog springende veranderingen zijn:
■
een sterk toegenomen aantal verpleegkundige diagnosen,
waaronder de welzijnsdiagnosen
■
een betere uitwerking van multidisciplinaire problemen en
■
de ordening van dat alles in vier hoofdstukken
■
Deel 1 Verpleegkundige diagnosen
■
Deel 2 Welzijnsdiagnosen
■
Deel 3 Multidisciplinaire problemen en
■
Deel 4 Diagnostische clusters
Ten opzichte van de vorige (3e) Nederlandse uitgave zijn twee
nieuwe hoofdstukken ontstaan:
■
waren in de vorige druk nog negen welzijnsdiagnosen als
appendix geplaatst, nu zijn 26 welzijnsdiagnosen als zelfstandig hoofdstuk opgenomen. Wanneer er bij een individu of
groep een welzijnsdiagnose wordt gesteld, dan betreft het een
persoon die van een effectief functioneren naar een beter
niveau van functioneren in een bepaald gebied wil komen. Als
voorbeeld noemen we ‘Wens tot verbetering van de coping’ of
‘Wens tot verbetering van het partnerschap’.
■
Tweeëntwintig veel voorkomende Multidisciplinaire problemen zijn in één hoofdstuk samengevoegd, ingedeeld in acht
lichaamsfuncties. Als voorbeeld noemen we ‘Risico op bloeding’, welke te vinden is onder de lichaamsfunctie cardio/vasculair systeem. We kennen de multidisciplinaire problemen
reeds van het hoofdstuk Diagnostische clusters, dat ziektebeelden beschrijft in combinatie met multidisciplinaire problemen
en verpleegkundige diagnosen. Nieuw aan dit hoofdstuk is, dat
het multidisciplinaire probleem wordt uitgewerkt met populaties, die risico lopen op dit probleem, een verpleegkundige
doelstelling en algemene interventies, die onderbouwd worden
met een wetenschappelijke verklaring. Voor meer informatie
over beide hoofdstukken verwijzen wij naar de inleiding bij het
betreffende hoofdstuk.

Andere vernieuwingen zijn:
■
een uitbreiding van het eerste hoofdstuk met 56 nieuwe verpleegkundige diagnosen;
het gebruik van de Nederlandse vertalingen van de meest recente uitgaven met NIC-labels en NOC-labels (Bulecheck, 2010;
Moorhead, 2011), vooral om voor studenten het opzoeken van
de verklarende teksten in die handboeken te vereenvoudigen
■
een uitbreiding van de inleiding met een integrale uitleg over
het opstellen van een verpleegplan, waarmee de plaats van
diagnoses binnen de planning van verpleegkundige zorg wordt
verduidelijkt
■
een geactualiseerde bronvermelding
■
verwijzingen naar relevante Nederlandse websites
Met deze herziene uitgave willen we een bijdrage leveren aan het
gebruik van verpleegkundige diagnosen in Nederland met het
oog op een voortgaande ontwikkeling van de verpleegkundige
zorg. We hebben getracht dit te bereiken door, net als in de
voorgaande drie edities, een evenwicht te zoeken tussen enerzijds
het op de voet volgen van de vernieuwingen in de Amerikaanse
editie en anderzijds het aanpassen van deze nieuwe informatie
aan de Nederlandse gezondheidszorg en aan het taalgebruik van
verpleegkundigen in Nederland.
Drs. A. Brinksma
Drs. C.J.M. van der Cingel
Drs. F.G. Hellema
Dr. G.J. Jansen
Drs. G.R. Kleve
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Bipolaire stoornissen (Manieën) 793
Gedragsstoornissen bij jeugdigen (aandachts- en
leerstoornissen) 793
Obsessieve compulsieve stoornis (dwangneurose) 794
Paranoïde stoornissen 794
Persoonlijkheidsstoornissen 795
Schizofrene stoornissen 795
Somatoforme stoornissen 795
Stemmingsstoornissen (depressie) 796
Stoornissen in het gebruik van psychoactieve stoffen 797
Zintuigelijke stoornissen of aandoeningen aan de zintuigen 799
Oogaandoeningen (Cataract, Ablatio Retinae, Glaucoom,
Ontstekingen) 799
Ooraandoeningen (Infecties, Mastoïditis, Trauma) 799
Diagnostische en therapeutische ingrepen 800
Angioplastiek (Percutaan, Transluminaal, Coronair,
Perifeer) 800
Antistollingstherapie 800
Arteriogram 801
Beademing 801
Cardiotocografie (met inwendige registratie) (CTG) 802
Centraal veneuze katheter 802
Cesiumimplantaat 803
Chemotherapie 803
Corticosteroïdentherapie 805
Elektroshocktherapie 805
Enterale voeding 805
Gipsverband 806
Hartkatheterisatie 807
Hemodialyse 807
Hickman-katheter 808
IABP (Intra-Aortic Balloon Pumping) 808
Invasieve bloeddrukbepaling 809
Pacemakerimplantatie 809
Peritoneale dialyse 810

Radiotherapie (uitwendig) 811
Tracheostomie 812
Tractie 812
Uitwendige arterioveneuze shunt 813
Volledige parenterale voeding (Intraveneuze
Hyperalimentatie) 813
Bronvermelding 814
Register 823

Noten
* Weinig gangbaar/discutabel.
+ Niet op de NANDA-lijst.

Deel 1
Verpleegkundige diagnosen

A
Ademhaling

Onder Ademhaling komen achtereenvolgens aan de orde:
■
■
Ademhaling, risico op
Ineffectief ophoesten
■
ineffectieve
Ineffectief
■
Moeilijke ontwenning van
ademhalingspatroon
■
de beademing
Verstoorde gaswisseling
■
■
Moeilijke ontwenning van
Respiratoire insufficiëntie
de beademing, risico op

■ Ademhaling, risico op ineffectieve
Gevaar voor een verminderde ventilatie en een verstoorde gaswisseling
(O2 – CO2).
Toelichting van de auteur
Deze diagnose is door de auteur toegevoegd om situaties te
beschrijven die een negatieve invloed kunnen hebben op alle
onderdelen van het ademhalingssysteem. Te denken valt aan
roken, allergie en immobiliteit. Zo zou Verstoorde gaswisseling in
verband met immobiliteit onvolledig zijn, omdat immobiliteit
ook het ophoesten en het ademhalingspatroon beïnvloedt. Risico
op ineffectieve ademhaling kan beter niet gebruikt worden bij een
feitelijk probleem. Er is dan namelijk altijd sprake van een
multidisciplinair probleem en niet van een verpleegkundige
diagnose. Ineffectief ophoesten en Ineffectief ademhalingspatroon
kunnen gebruikt worden wanneer verpleegkundig ingrijpen
factoren die bijdragen aan de ademhalingsproblemen, afdoend
kan veranderen; bijvoorbeeld ineffectief hoesten, immobiliteit of
stress. Deze diagnosen mogen echter niet gebruikt worden om
acute ademhalingsstoornissen te beschrijven; een acute
ademhalingsstoornis is een multidisciplinair probleem, zoals
bijvoorbeeld Hypoxemie (risico op).

Risicofactoren
Pathofysiologie
Overvloedig of taai secreet ten gevolge van:
■
infectie
■
cystic fibrosis
■
influenza
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Immobiliteit, stasis van secreties en ineffectief hoesten ten
gevolge van:
■
ziekten van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld syndroom van
Guillain-Barré, multiple sclerose, myasthenia gravis)
■
beschadiging c.z.s./hoofdletsel
■
cerebrovasculair accident
■
tetraplegie
Behandeling
Immobiliteit ten gevolge van sedatie of relaxatie
Onderdrukte hoestreflex ten gevolge van (specificeer)
Verlaagd zuurstofgehalte van de ingeademde lucht
Situatie persoon, omgeving
Immobiliteit ten gevolge van:
■
operatie of trauma
■
pijn, vrees of angst
■
moeheid
Perceptie/cognitieve stoornis

NOC
Preventie: aspiratie
Ademhalingstoestand: open luchtweg, gaswisseling, ventilatie

Beoogde resultaten
De patiënt heeft een adequate longfunctie
Indicatoren
Zegt het belang in te zien van eens per uur ademhalingsoefeningen (diep inademen, zuchten) en eens per uur
hoestsessies.

NIC
Ademhalingsbeleid
Bevordering van het ophoesten
Positionering
Bewaking van de ademhaling
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Interventies
Interventies, algemeen
1 Zorg voor een optimale pijnbestrijding met minimale
ademhalingsdepressie.
2 Bevorder lopen/wandelen.
3 Neem, bij een patiënt die niet kan lopen, in het verpleegplan
op dat hij/zij verschillende malen per dag uit bed komt (bijvoorbeeld 1 uur na maaltijden en 1 uur voor het slapen gaan).
4 Verhoog activiteit geleidelijk; leg hierbij uit dat de
ademhalingsfunctie zal verbeteren en de kortademigheid en
benauwdheid zullen afnemen door oefening.
5 Geef wisselligging.
6 Stimuleer diep inademen en het doen/uitvoeren van beheerste
hoestoefeningen (5 × per uur).
7 Beluister longgebied elke 8 uur; doe dit vaker bij
aanwezigheid van veranderde ademhalingsgeluiden.
Interventies, kind
1 Observeer of er sprake is van neusfladderen, intrekkende

ademhaling of cyanose.
2 Houd vochtbalans bij.
3 Geef uitleg, die past bij de leeftijd van het kind, over

oefeningen die diepere ademhaling bevorderen.

■ Moeilijke ontwenning van de beademing
Onvermogen om zich aan te passen aan verlaagde niveaus van
ondersteunende beademing, waardoor het ontwenningsproces
onderbroken en verlengd wordt.

Verschijnselen
Moeilijke ontwenning van de beademing kan zich in
verschillende gradaties voordoen
Licht
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Rusteloosheid
Lichte toename van de ademhalingsfrequentie vergeleken met de
uitgangswaarde

53

ADEMHALING

Kan aanwezig zijn
Vragen om meer zuurstof, ongemak bij ademhalen,
vermoeidheid, warm zijn
Vragen of apparatuur wel goed werkt
Toegenomen fixatie op ademhaling
Matig
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Lichte toename van de bloeddruk tot 20 mm Hg vergeleken met
uitgangswaarde
Lichte toename van de polsfrequentie tot 20 slagen per minuut
vergeleken met uitgangswaarde
Toename van de ademhalingsfrequentie tot 5 ademhalingen per
minuut vergeleken met uitgangswaarde
Kan aanwezig zijn
Hyperalert bij activiteiten
Niet in staat om op aanwijzingen te reageren
Niet in staat tot meewerken
Ongerustheid
Transpiratie
Wijdopen ogen

Bij auscultatie een afname van
ademgeluiden
Kleurveranderingen van de
huid: bleek, licht cyanotisch
Gering gebruik van hulpademhaling

Ernstig
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Onrust
Significante verslechtering van arteriële bloedgaswaarden
vergeleken met uitgangswaarden
Toename van de bloeddruk ⬎ 20 mm Hg vergeleken met
uitgangswaarde
Toename van de polsfrequentie ⬎ 20 slagen per minuut
vergeleken met de uitgangswaarde
Snelle, oppervlakkige ademhaling ⬎ 25 ademhalingen per
minuut
Kan aanwezig zijn
Fors gebruik van hulpademhaling
Oppervlakkige, hijgende ademhaling
Paradoxale buikademhaling
Bijgeluiden bij de ademhaling

Cyanose
Overvloedig transpireren
Gestoorde interactie tussen
patiënt en beademingsapparatuur
Verlaagd bewustzijn
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Beïnvloedende factoren
Pathofysiologie
Spierzwakte en moeheid ten gevolge van:
■
instabiele hemodynamische toestand
■
verlaagd bewustzijn
■
anemie
■
infectie
■
stofwisselingsstoornissen of verstoord zuur-base evenwicht
■
verstoorde vocht- en/of elektrolytenhuishouding
■
ingrijpend ziekteproces
■
chronische respiratoire aandoening
■
chronische neuromusculaire aandoening
■
ziekte die verschillende orgaansystemen aantast
■
chronische voedingsdeficiëntie
■
verzwakte fysieke toestand
■
ineffectief vrijhouden van de ademhalingswegen
Behandeling
Obstructie in ademhalingswegen
Spierzwakte en moeheid ten gevolge van:
■
overmatige sedatie, pijnbestrijding
■
pijn die niet onder controle is
■
onvolwaardige voeding (te weinig calorieën, overmaat aan
koolhydraten, onjuiste vet- en eiwitopname)
■
langdurige beademing (⬎ 1 week)
■
eerdere, niet succesvolle poging tot ontwenning van de
beademing
■
te snelle progressie van het ontwenningsproces.
Situatie persoon, omgeving
Onvoldoende kennis van het ontwenningsproces
Activiteiten die buitensporig veel energie vergen
(zelfzorgactiviteiten, diagnostische verrichtingen of procedures in
verband met behandeling, bezoek)
Onvoldoende sociale ondersteuning
Onrustige/niet veilige omgeving (lawaai, schokkende
gebeurtenissen, drukke kamer)
Verstoorde slaap
Gebrek aan zelfvertrouwen
Matige tot hevige angst voor falende ademhaling
Machteloosheid
Hopeloosheid
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NOC
Angstniveau
Ademhalingstoestand: open luchtweg, gaswisseling, ventilatie
Vitale functies

Beoogde resultaten
De patiënt kan verlaagde beademingsondersteuning
compenseren met eigen ademhaling.
Kan gedetubeerd worden.
Stelt zich positief op ten aanzien van de volgende
ontwenningspoging.
Indicatoren
Is bereid mee te werken aan de ontwenning.
Zegt tijdens de ontwenningspoging dat hij zich goed voelt.
Probeert het ademhalingsritme en emotionele reacties te
beheersen.

NIC
Angstreductie
Voorbereiding op zintuiglijke indrukken
Bewaking van de ademhaling

Interventies
Interventies, algemeen
1 Bepaal waardoor eerdere ontwenningspogingen mislukt zijn:
a beperkte energie door onvoldoende zuurstof, voeding en
rust
b beperkingen in welbevinden
c activiteiten die te veel energie vergen
d afgenomen gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, greep
op de situatie
e gebrek aan kennis van de rol die verwacht wordt
f onvoldoende vertrouwen in personeel
g negatieve emoties
h negatieve invloed van de omgeving op het
ontwenningsproces
2 Bepaal of de patiënt toe is aan ontwenning:
a zuurstofconcentratie beademingsapparaat ⬍ 50%
b PEEP (positieve eindexpiratoire druk) ⬍ 5 cm waterdruk
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c ademhalingsfrequentie ⬍ 30 per minuut
d ademminuutvolume ⬍ 10 liter per minuut
e lage dynamische en statische druk met een compliantie
van ten minste 35 cm waterdruk
f voldoende spierkracht van ademhalingsspieren
g met de ongemakkelijke situatie overweg kunnen
h bereid zijn om ontwenning te proberen
3 Betrek de patiënt bij het opstellen van het ontwenningsplan.
a Leg het ontwenningsproces uit.
b Bespreek gezamenlijk de stappen van ontwenning.
c Leg uit dat deze stappen dagelijks met de patiënt zullen
worden besproken.
4 Raadpleeg afdelingsprotocollen voor specifieke ontwenningsprocedures.
5 Versterk gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, greep op de
situatie.
6 Laat blijken dat je er vertrouwen in hebt dat de patiënt in
staat is om te ontwennen van de beademing.
7 Versterk het zelfvertrouwen van de patiënt door het tempo
van de ontwenning aan te passen aan de mogelijkheden van
de patiënt (overleg hierover met de arts).
8 Bevorder het vertrouwen in personeel en omgeving.
9 Verminder angst en vermoeidheid.
a Controleer toestand regelmatig om grote vermoeidheid en
angst te vermijden.
b Zorg voor regelmatige perioden van rust, voordat
vermoeidheid een vergevorderd stadium heeft bereikt.
c Wanneer de patiënt onrustig begint te worden, praat dan
met hem.
d Als een ontwenningspoging wordt afgebroken, vraag hoe
de patiënt het mislukken van de ontwenningspoging heeft
beleefd. Stel hem gerust dat de poging een goede
inspanningsoefening was en een nuttige training voor de
volgende keer.
10 Bevorder het gevoel van veiligheid van de patiënt.
11 Coördineer de noodzakelijke activiteiten zo, dat er voldoende
tijd is voor rust of ontspanning.
12 Stem pijnbestrijding af op ontwenningsschema.
13 Begin ontwenningspoging wanneer de patiënt is uitgerust,
normaal ’s ochtends na een nacht slapen.
14 Bespreek onderdelen van het ontwenningsproces met andere
collega’s om de slaagkans van de ontwenning zo groot
mogelijk te maken:
a begintijdstip
b tempo van ontwenning
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c afstemming van het verpleegplan
d ontspanningsactiviteiten (bijvoorbeeld uitstapjes buiten de
afdeling)
e plannen van activiteiten en rustperioden
Interventies, kind
Geef geen orale voeding 2 uur voor een ontwenningspoging en
direct na de extubatie.

■ Moeilijke ontwenning van de beademing,

risico op
Verhoogde kans dat aanpassing aan verlaagde niveaus van
ondersteunende beademing fysiek of psychisch te belastend is.

Risicofactoren
Pathofysiologie
Obstructie in ademhalingswegen
Spierzwakte en moeheid ten gevolge van:
■
instabiele hemodynamische toestand
■
anemie
■
verlaagd bewustzijnsniveau
■
verwardheid
■
infectie
■
koorts
■
stofwisselingsstoornis
■
verstoord zuur-base evenwicht
■
verstoorde vocht- en/of elektrolytenhuishouding
■
ingrijpend ziekteproces
■
ziekte die verschillende orgaansystemen aantast
Behandeling
Ineffectief ophoesten
Overmatige sedatie, pijnbestrijding
Pijn die niet onder controle is
Moeheid
Onvolwaardige voeding (te weinig calorieën, overmaat aan
koolhydraten, onjuiste vet- en eiwitopname)
Langdurige beademing ⬎ 1 week
Eerdere, mislukte poging(en) tot beademingsontwenning
Te snelle progressie van het ontwenningsproces
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Situatie persoon, omgeving
Spierzwakte en moeheid ten gevolge van:
■
chronische voedingsdeficiëntie
■
obesitas
■
gestoorde slaap
■
te weinig kennis van het ontwenningsproces
■
gebrek aan geloof in eigen kunnen wat betreft de ontwenning
■
matige tot hevige angst veroorzaakt door moeite met ademen
■
vrees om van de beademingsapparatuur gehaald te worden
■
machteloosheid
■
depressieve stemming
■
hopeloosheid
■
niet beheerst omgaan met energie (zelfzorgactiviteiten,
diagnostische verrichtingen of procedures in verband met
behandeling, bezoek)
■
onvoldoende sociale ondersteuning
■
onrustige/onveilige omgeving (lawaai, schokkende
gebeurtenissen, drukke kamer)

NOC
Kennis: therapeutische procedures*
Energiebehoud

Beoogde resultaten
De patiënt toont zich bereid om te beginnen met de ontwenning.
Indicatoren
Heeft er vertrouwen in dat de poging slaagt.
Houdt emoties onder controle.
Werkt mee aan het plannen van de ontwenning.

NIC
Ondersteuning bij de ademhaling
Aanwezig zijn

Interventies
Interventies, algemeen
1 Bepaal factoren die het zelfvertrouwen in verband met de
ontwenning negatief beïnvloeden.
a Doet uitspraken over een blijvende behoefte aan
ondersteunende beademing.
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Draagt excuses aan voor het uitstellen van de ontwenning.
Toont faalangst in verband met ontwenning.
Is rusteloos wanneer ontwenning ter sprake komt.
Heeft toename van bloeddruk, polsslag en
ademhalingsfrequentie wanneer ontwenning besproken
wordt.
2 Reduceer risicofactoren.
a Overleg met arts over het mogelijk uitstellen van de start
van de ontwenning en een ontwenningsschema met een
geleidelijke progressie.
b
c
d
e

■ Ophoesten, ineffectief
Niet in staat zijn effectief te hoesten.

Verschijnselen
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Ineffectief of niet hoesten
Luchtwegsecreet niet kunnen
verwijderen

Kan aanwezig zijn
Bijgeluiden bij de ademhaling
Abnormale ademhalingsfrequentie, -regelmaat, -diepte

Beïnvloedende factoren
Zie Risico op ineffectieve ademhaling

NOC
Preventie: aspiratie
Ademhalingstoestand: open luchtweg, gaswisseling, ventilatie*

Beoogde resultaten
De patiënt verslikt zich niet.
Indicatoren
Hoest effectief en heeft een verbeterde gaswisseling.

NIC
Bevordering van het ophoesten
Uitzuigen van de luchtwegen
Positionering
Regulering van de energie
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Interventies
Interventies, algemeen
1 Leer de patiënt beheerst te hoesten:
a rechtopzittend diep en langzaam ademhalen
b gebruik buikademhaling
c adem in, houd adem 3-5 seconden vast en adem langzaam
door de mond zo ver mogelijk uit (onderste deel
ribbenkast en buik moeten naar beneden gaan)
d adem voor de tweede maal in, houd adem vast en hoest
krachtig
2 Stel je op de hoogte van het beleid met betrekking tot
pijnbestrijding.
a Bepaal de effectiviteit ervan: Is de patiënt te zeer
verdoofd? Heeft de patiënt nog steeds pijn?
3 Initieer hoesten wanneer de pijn zoveel mogelijk verlicht lijkt
te zijn, de patiënt zo alert mogelijk is en er fysiek zo goed
mogelijk aan toe lijkt te zijn.
4 Ondersteun buik- of borstwonden met hand, kussen of beide.
5 Handhaaf een toereikende vochtvoorziening.
6 Zorg voor een voldoende hoge luchtvochtigheidsgraad en
temperatuur van de ingeademde lucht.
7 Voer rustperioden in (na hoesten, voor maaltijden).
8 Geef aanwijzingen en aanmoediging bij het hoesten.
9 Geef gezondheidsvoorlichting.
Interventies, kind
1 Zorg voor een houding waarin aspiratie voorkomen wordt.
2 Zuig slijm weg uit de luchtwegen wanneer dit nodig is.
3 Zorg voor een voldoende hoge luchtvochtigheid.

■ Ademhalingspatroon, ineffectief
Feitelijk of potentieel verloren gaan van een toereikende aanvoer en
afvoer van gassen in de longen door een verandering in de wijze van
ademhalen.
Toelichting van de auteur
De klinische waarde van deze diagnose beperkt zich tot situaties
als hyperventilatie die afdoend door de verpleging behandeld
kunnen worden. Raadpleeg Beperkte inspanningstolerantie als een
chronische longaandoening met Ineffectief ademhalingspatroon
gepaard gaat. Bij tijdelijke apnoe en hypoventilatie is er een
multidisciplinair probleem dat aangeduid kan worden met
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Hypoxemie (risico op). Bij een verhoogd risico op een specifieke
respiratoire complicatie, kan het multidisciplinaire probleem
beschreven worden als risico op pneumonie of risico op
longembolie.
Hyperventilatie is een uiting van angst en/of vrees. De verpleegkundige kan dan gebruikmaken van Angst of Vrees ten gevolge
van (specificeer gebeurtenis) wat zich uit als hyperventilatie, als
een meer beschrijvende diagnose.

Verschijnselen
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Veranderingen in ademhalingsfrequentie of -regelmaat
(vergeleken met uitgangswaarde)
Veranderingen in hartslag (frequentie, regelmaat, gelijkmatigheid)
Kan aanwezig zijn
Orthopnoe
Tachypnoe, hyperventilatie

Dysritmische ademhalingen
Behoedzame ademhalingen

Beïnvloedende factoren
Zie Risico op ineffectieve ademhaling.

NOC
Ademhalingstoestand: open luchtweg, gaswisseling, ventilatie
Vitale functies
Angstniveau

Beoogde resultaten
De patiënt geeft een effectieve ademhalingsfrequentie te zien en
ervaart een verbeterde gaswisseling in de longen.
Indicatoren
De patiënt noemt de oorzaken en manieren om daarmee om te
gaan.

NIC
Bewaking van de ademhaling
Progressieve spierontspanning
Voorlichting
Angstreductie
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Interventies
Interventies, algemeen
Bij hyperventilatie
1 Stel de patiënt gerust dat ervoor gezorgd wordt dat alles veilig
is.
2 Leid de patiënt af van de beangstigende gewaarwording door
oogcontact te houden.
3 Overweeg gebruik van papieren zak om uitgeademde lucht
opnieuw in te ademen.
4 Blijf bij de patiënt en geef aanwijzingen voor een langzame,
diepe ademhaling.
5 Leg uit hoe hyperventilatie overwonnen kan worden door
bewust de ademhaling te beheersen.
6 Bespreek mogelijke oorzaken, fysieke en emotionele, en
manieren om hiermee effectief om te gaan (zie Angst).
Interventies, kind
1 Wanneer het kind gevoelig is voor bronchospasmen, kan

medicatie nodig zijn.

■ Gaswisseling, verstoorde
Feitelijk afgenomen passage van gassen (zuurstof en CO2) tussen de
longalveoli en het vasculaire systeem.
Toelichting van de auteur
Bij een verstoorde gaswisseling is de verpleging gericht op de behandeling van de gevolgen van de verlaagde zuurstofvoorziening.
Te denken valt aan de effecten op activiteit, slaap, voedingstoestand en seksueel functioneren. Zo is Beperkte inspanningstolerantie voor activiteiten van het dagelijks leven ten gevolge van
een ontoereikende zuurstofvoorziening een betere beschrijving
vanuit een verpleegkundige optiek. Bij een (dreigende) respiratoire
insufficiëntie kan de situatie beschreven worden met Respiratoire
disfunctie (risico op) of met Risico op longembolie.

Verschijnselen
Zie Risico op ineffectieve ademhaling.
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Dyspnoe bij inspanning
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Kan aanwezig zijn
Verwardheid/onrustig
Neiging om een ‘drie-puntshouding’ aan te nemen (zitten, op
elke knie een hand, vooroverbuigen)
Ademhalen met getuite lippen met een verlengde expiratiefase
Lethargie en vermoeidheid
Toegenomen pulmonale vaatweerstand (verhoogde druk in longslagader/rechter ventrikel)
Afgenomen motiliteit van de maag/verlengde ledigingsduur van
de maag
Afgenomen zuurstofgehalte, afgenomen zuurstofverzadiging,
toegenomen PCO2 (Bloedgasonderzoek) Cyanose

Beïnvloedende factoren
Zie Risico op ineffectieve ademhaling.

■ Respiratoire insufficiëntie
Levensbedreigende ontoereikende ademhaling gekenmerkt door
verslechterende arteriële bloedgaswaarden, toenemende respiratoire
arbeid en afnemende energie.
Toelichting van de auteur
Deze diagnose geeft een beschrijving van respiratoire
insufficiëntie met de daarbij behorende metabole veranderingen.
Deze levensbedreigende situatie vergt snel medisch en
verpleegkundig ingrijpen, zoals reanimatie en beademing. Juister
zou zijn dit te benoemen als een multidisciplinair probleem:
Respiratoire insufficiëntie of Hypoxemie (risico op). Omdat het
een multidisciplinair probleem is, wordt de uiteindelijke
behandeling voorgeschreven door de arts. Deze behandeling
bestaat uit medische en verpleegkundige interventies. De
verpleegkundige is verantwoordelijk voor het continu bewaken
van de klinische toestand en het volgens protocol reageren op
veranderingen.

Verschijnselen
Moet aanwezig zijn (één of meer)
Dyspnoe
Verhoogde stofwisselingssnelheid
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Kan aanwezig zijn
Toegenomen rusteloosheid
Ongerustheid
Toegenomen gebruik van
hulpademhalingsspieren
Afgenomen ademvolume
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Toegenomen hartslagfrequentie
Afgenomen PO2
Toegenomen PCO2
Afname van medewerking
Afgenomen O2-verzadiging

