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Wat uw arts over uw ademhaling en beademing moet weten

Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat artsen (huisartsen, medisch specialisten
en tandartsen) niet altijd goed weten hoe ze moeten omgaan met patiënten met
thuisbeademing. Als gevolg hiervan kan elke medische behandeling grote gevolgen
hebben voor uw ademhaling en beademing. Omdat wij niet altijd weten wanneer u
bij een andere arts komt, hebben wij een brief opgesteld die u aan uw huisarts, uw
tandarts en aan alle andere artsen die u behandelen kunt geven. In deze brief wijzen
wij op de verantwoordelijkheid die deze artsen op dat moment hebben voor u in het
algemeen en uw ademhaling en beademing in het bijzonder. Tevens wijzen wij deze
artsen op de risico’s die u kunt lopen omdat u beademd wordt.
Hieronder staat een aantal voorbeelden van problemen die zouden kunnen ontstaan:
- gedwongen worden in een houding die nadelig is voor uw ademhaling en/of
beademing en waardoor u kortademig kunt worden;
- ziek worden door een luchtweg-, long- of andere ontsteking;
- te weinig krachtig kunnen ophoesten, bijvoorbeeld na een narcose;
- een operatie (in gezicht of hals) waardoor u uw masker of tracheacanule tijdelijk
niet kunt gebruiken en er tijdelijk een andere oplossing gevonden moet worden;
- gebruik van medicijnen die een nadelig effect op uw ademhaling en/of
beademing kunnen hebben;
- verblijf op een ziekenhuisafdeling waar men onvoldoende in staat is om
problemen met uw ademhaling en beademing bijtijds vast te stellen. Dit betekent
dat u meestal niet op een verpleegafdeling maar op een Intensive Care afdeling
opgenomen moet worden. Als u via een tracheacanule wordt beademd dient u
altijd op een Intensive Care te worden opgenomen.
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Wij vinden het belangrijk dat u bij elk contact met een arts (ook tandarts) deze brief
laat zien en zo nodig achterlaat. U vindt 3 exemplaren van deze brief bijgesloten. Als
u er meer nodig hebt, kunt u de brief kopiëren of downloaden van de website van het
CTB (www.thuisbeademing.nl).
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan verzoek ik u om op
werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur contact op te nemen met de dienstdoende CTBverpleegkundige (088-75 592 56).
Met vriendelijke groet,

Dr. M.J. Kampelmacher
Bijlage(n)
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