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Mijn kind
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Wanneer uw kind extra zuurstof nodig heeft, breekt er een spannende tijd aan. 

Het kan zijn dat uw kind te vroeg geboren is en zijn longen niet goed 

ontwikkeld zijn. Of dat uw kind een longziekte heeft waardoor hij extra zuurstof 

nodig heeft. Het is dan fijn om te weten wat u te wachten staat, wat u moet 

weten over het gebruik van zuurstof thuis en hoe andere ouders en verzorgers 

hiermee omgingen. U leest hierover in dit boekje.
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Zuurstof is 
van levensbelang

Bewegen, praten, denken: bij alles wat we doen gebruiken we energie, zelfs als we slapen. 

We krijgen energie doordat ons lichaam voedsel verbrandt. Hiervoor is zuurstof nodig. 

Door adem te halen krijgen we zuurstof binnen. Als de longen van uw kind niet goed werken, 

kan er een tekort aan zuurstof optreden. Extra zuurstof kan dan nodig zijn.

Zuurstof in, koolzuur uit
Tijdens het inademen komt zuurstof in de longen, waar het wordt opgenomen in het bloed. 
Het bloed brengt de zuurstof naar alle delen van ons lichaam. Het duurt maar zeven seconden 
voordat zuurstof uit de lucht in onze hersenen of kleine teen is. De zuurstofarme en 
kooldioxiderijke lucht (koolzuur) ademen we weer uit. 

Wanneer heeft mijn kind extra zuurstof nodig?
Ons bloed dat vanuit de longen naar ons hart stroomt, is bij gezonde kinderen en volwas-
senen bijna helemaal verzadigd met zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in het bloed noemt 
men saturatie. Saturatie heeft normaal gesproken een waarde tussen 96 % en 100 %. 
Wanneer de longen niet helemaal ontwikkeld of beschadigd zijn, kan de saturatie te laag 
zijn. Uw kind kan hiervan benauwd en moe worden en daardoor minder goed eten, groeien, 
spelen en zich ontwikkelen. Als de kinder(long)arts vaststelt dat de zuurstofsaturatie bij uw 
kind te laag is, zal hij extra zuurstof laten geven in het ziekenhuis. Wanneer extra zuurstof 
voor langere tijd nodig is, kan zuurstof worden voorgeschreven voor thuis. Zo hoeft uw 
kind niet in het ziekenhuis te blijven.
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Er zijn een aantal situaties waarin uw kind thuis soms extra 

zuurstof nodig kan hebben. Hieronder volgen meerdere 

voorbeelden.

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) Dit komt voor na extreme 
vroeggeboorte. De longen zijn dan nog niet helemaal volgroeid, en dat zorgt voor 
langdurige ademhalingsproblemen. Kijk voor meer informatie op longfonds.nl/BPD.  

Aangeboren longafwijkingen zoals bij Congenitale Hernia Diafragmatica 
(CHD). Bij CHD zit er een gat in het middenrif, waardoor een long zich tijdens de 
zwangerschap onvoldoende ontwikkeld heeft. Meer hierover kunt u lezen op 
longfonds.nl/CHD. Ook verlamming van het middenrif komt voor, aan één of
beide kanten. 

Hypotonie Hierbij is door een aandoening van het zenuwstelsel de spierkracht 
in de spieren afgenomen, waardoor uw kind niet diep genoeg kan ademhalen en 
soms zuurstof tekort komt. 

Nachtelijke hypoventilatie Sommige kinderen ademen in hun slaap niet 
diep genoeg in en ademen per minuut te weinig. Door deze verkeerde manier van 
ademen wordt er niet genoeg zuurstof opgenomen in het bloed. 

Slaapapneu Hierbij stopt de ademhaling tijdens de slaap of raakt de ademweg, 
meestal  in het neusgebied, plotseling geblokkeerd. 

Bronchiëctasieën en cystic fibrosis (taaislijmziekte) Door beschadigingen
en slijm in de longen, kunnen de longen minder goed zuurstof opnemen. Dit komt 
door chronische infecties. Ondersteuning met zuurstof, in het begin alleen ‘s 
nachts , helpt om het zuurstoftekort tegen te gaan. 

Te stijve of vergroeide borstkas Hierbij kunnen de bewegingen van de 
borstkas belemmerd zijn waardoor ademhalen moeilijker is en zuurstoftekort 
optreedt. 

Interstitiële longziekten. Door beschadiging van de longblaasjes kunnen 
de longen minder goed zuurstof opnemen. Extra zuurstof kan dit (gedeeltelijk) 
verbeteren.

Pulmonale hypertensie Door afwijkende bloedvaten in de longen en hierdoor 
een te hoge bloeddruk in de longen, ontstaat longschade en werken de longen 
minder goed. De longblaasjes verliezen door de beschadiging een deel van hun 
functie. Daardoor ontstaat een te lage saturatie. Extra zuurstof kan dit gedeeltelijk 
verbeteren. Meer info vindt u op longfonds.nl/pulmonale-hypertensie.

4

http://www.longfonds.nl/BPD
http://www.longfonds.nl/CHD
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Van ziekenhuis naar huis 
Na een intensieve en spannende tijd in het ziekenhuis mag uw kind naar huis. 

Hier is vaak lang naar uitgekeken. Wanneer uw kind thuis nog extra zuurstof krijgt, kan dat u 

onzeker maken en veel vragen oproepen. Hoe zal het gaan? Waar moet u op letten?

In het ziekenhuis leert u van de kinderver-
pleegkundige op de afdeling hoe u thuis de 
extra zuurstof toedient. Afhankelijk van de 
leeftijd betrekt de kinderverpleegkundige 
uw kind bij deze uitleg. In het ziekenhuis 
oefent u uitgebreid en krijgt u instructies 
over het zuurstofsysteem en de aflevering 
hiervan thuis. 

Vaak kunt u met een draagbaar zuurstofsys-
teem in de kinderwagen of rolstoel met 
uw kind door het ziekenhuis wandelen. Zo 
kunt u meestal al oefenen voor als u straks 
met uw kind op pad gaat. Door de uitleg 
en het oefenen in het ziekenhuis wordt u 
ervaren in het toedienen van extra zuurstof. 
Ook leert u de signalen herkennen die erop 
wijzen dat uw kind niet genoeg zuurstof 
binnenkrijgt.

Saturatiemeter
Naast het beoordelen van de ademhaling 
van uw kind, gebruikt u een saturatiemeter
om te bepalen of het zuurstofgehalte vol-
doende is. De arts vertelt u welke 

saturatiewaarden minimaal bereikt moeten 
worden. Ook het maximum wordt met u 
afgesproken. De saturatiemeter wordt voor 
u afgeleverd in het ziekenhuis of bij u thuis. 
Dit apparaat wordt niet vergoed vanuit de 
zorgverzekering. In het ziekenhuis krijgt u 
uitleg over het gebruik hiervan. 

Flow
De kinder(long)arts schrijft de extra zuur-
stof voor. Hierbij wordt met u afgesproken 
op hoeveel liter per minuut u het systeem 
moet afstellen. Dat noemt de arts de flow. 
Met u wordt zowel een minimale als een 
maximale flow afgesproken. De afspraken 
over de flow worden op papier vastgelegd. 
Het is erg belangrijk dat u zich hieraan houdt. 
Bij de afspraken wordt aangegeven wanneer 
de flow op een hogere waarde ingesteld 
mag worden en wanneer overleg met de 
kinder(long)arts of specialistische kinder-
verpleegkundige in het ziekenhuis nodig is. 
Overleg bij twijfel altijd met de 
kinder(long)arts. »
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Schrijf mee
Wanneer u met uw kind naar huis gaat, wilt 
u het gevoel hebben dat u voldoende hebt 
geleerd over het gebruik van de apparatuur,
de instellingen, het geven van medicijnen, 
voeding etc. Er gebeurt een hoop in uw 
leven en u moet veel onthouden. Om te 
voorkomen dat u iets vergeet kunt u dingen 
opschrijven. U kunt ook eventueel een 
familielid of goede vriend meenemen, zodat 
hij u thuis kan helpen. 

Hoe lang heeft mijn kind 
zuurstof nodig?
Het is erg lastig om van te voren in te 
schatten hoe lang uw kind extra zuurstof 
nodig heeft. Ook hoeveel extra zuurstof hij 
nodig heeft, hangt af van de oorzaak van 
de problemen die uw kind met zijn longen 
heeft en hoe hij herstelt en groeit. De arts 
bepaalt hoeveel en hoe lang uw kind de 
zuurstof nodig heeft. Dat kan in het begin 
24 uur per dag zijn. Wanneer uw kind her-
stelt en goed groeit, kan het aantal uur per 
dag dat zuurstof nodig is minder worden en 
uiteindelijk helemaal stoppen. Helaas kan 
uw kind ook altijd afhankelijk blijven van 
extra zuurstof. Bijvoorbeeld wanneer hij een 
longziekte heeft die in de tijd verslechtert.

Wie zijn er allemaal bij betrokken?
Als uw kind thuis extra zuurstof gebruikt, 
krijgt u met veel instanties en professionals 
te maken. 
• De kinder(long)arts in het ziekenhuis  
 bepaalt hoeveel liter zuurstof per 
 minuut uw kind nodig heeft en hoeveel  
 uur per dag. 
• De kinder(long)arts of kinder(long) 
 verpleegkundige vraagt de zuurstof aan  
 en overlegt als het nodig is met de 
 zorgverzekeraar of leverancier. 
• Thuis kunt u door een zelfstandig 
 verpleegkundige of verpleegkundige van  
 een kinderthuiszorgorganisatie extra  
 ondersteund worden.
• Uw apotheker controleert of het 
 zuurstofgebruik samen kan gaan met de  
 overige medicijnen van uw kind.
• Uw zorgverzekeraar heeft met bepaalde  
 zuurstofleveranciers contracten. 
 Informeer hiernaar bij uw 
 zorgverzekeraar. 
• De zuurstofleverancier bepaalt samen  
 met de kinder(long)arts welk systeem  
 uw kind krijgt en levert het bij u thuis. 
 Het is belangrijk te weten met wie u  
 contact kunt opnemen, als er iets niet  
 goed gaat.



7

Omgaan 
met zuurstof 
bij uw kind  

Wanneer uw kind weer naar huis mag, kunt u uw dagelijks leven gedeeltelijk weer 
oppakken. Het kan zijn dat uw kind naar een al dan niet medisch kinderdagverblijf of 
naar school gaat, of dat u oppas thuis heeft. Het is belangrijk dat u op tijd de mensen 
informeert die daarbij betrokken zijn. Zij moeten op de hoogte zijn van alle zaken rond de 
zuurstoftoediening en de afspraken die daarover met de arts zijn gemaakt. Zo moeten 
verpleegkundigen een uitvoeringsverzoek van de kinder(long-)arts hebben om zuurstof 
te mogen toedienen als een kind naar een kinderdagverblijf gaat. 

Als uw kind extra zuurstof moet gebruiken, breekt er voor u als ouder 

of verzorger een onzekere periode aan. Pasgeboren baby’s en jonge 

kinderen kunnen niet altijd goed aangeven hoe ze zich voelen. Voor u 

is het een leerproces om hier achter te komen. Daarnaast krijgt u met 

praktische zaken te maken als opvang, school en de zorg voor eventuele 

andere kinderen. 
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‘Onze zoon Ties lag de eerste maanden van zijn leven in een 
academisch ziekenhuis nadat hij met 25 weken veel te vroeg 
geboren was. Toen hij vier maanden oud was, mocht hij naar 
huis met extra zuurstof. Vier maanden lang kreeg hij minder 
dan een halve liter zuurstof per minuut. Daarna heeft hij nog 
een half jaar ‘s nachts aan de saturatiemeter gelegen.

Bij sommige kinderen kan de zuurstofbehoefte (het aantal 
liter zuurstof per minuut) sterk wisselen. Bij Ties was dit ook 
het geval.  Wij hadden daarom regelmatig vragen over hoe 
we op verschillende momenten de hoeveelheid zuurstof bij 
hem moesten instellen. Maar een arts is in de praktijk niet 
maandenlang op dagelijkse basis beschikbaar om te helpen. 
Het hielp om met de arts en verpleegkundige duidelijke 
afspraken te maken over wat we het beste konden doen in 
welke situatie. Ook konden wij soms advies vragen aan onze 
kinderfysiotherapeut, die veel ervaring had met zuurstof.  

De zuurstofsaturatiemeter bepaalde gedurende een 
bepaalde periode het leven van Ties en van ons. Ties kon 

immers zelf niet aangeven hoe het met hem ging. We waren 
afhankelijk van de saturatiemeter om de zuurstof goed te 
kunnen instellen en zo te zorgen dat het goed met hem bleef 
gaan. Wat doet zo’n apparaat, wat kun je ervan verwachten, 
hoe ziet het eruit? Het ermee leren omgaan was voor ons 
echt een leerproces. Een kind beweegt veel, en dat leidt 
gemakkelijk tot storingen en alarmen. Het is best belastend, 
ook al is het meestal  loos alarm.

Vooral ‘s nachts heeft de saturatiemeter ons enorm geholpen.
Je kunt veilig slapen want je krijgt een alarm als er problemen 
zijn. Meestal zijn dat gelukkig technische problemen en geen 
noodsituaties. Overdag leerden wij zeer goed de signalen 
van benauwdheid te herkennen, zonder saturatiemeter. Een 
longarts raadde ons ooit aan om het aantal ademhalingen 
per minuut te tellen. Dat heeft ons enorm geholpen om ook 
zonder saturatiemeter te kunnen. In het ziekenhuis deden 
we ook een cursus  baby-reanimatie, een aanrader.’

‘Het omgaan 
met zuurstof-
gebruik van je 
kind is best 
lastig. 
Duidelijke 
afspraken met 
de arts kunnen 
daarbij helpen’

Een leerproces
Stijn is vader van Ties (5 jaar). Hij vertelt over zijn ervaringen met het gebruik van 

extra zuurstof thuis.
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Aan zijn kleur zien we of hij 
zuurstof nodig heeft
Marlous is moeder van Hugo (3,5). Hugo heeft VACTERL associatie, 

een combinatie van verschillende lichamelijke afwijkingen.

‘De eerste 10 maanden van zijn leven lag 
Hugo bijna continu in het ziekenhuis. Hij had 
vrijwel altijd behoefte aan extra zuurstof. 
Lange tijd had hij 0,5 liter zuurstof per 
minuut nodig, maar ook tijden méér dan 
dat. Twee jaar geleden verhuisden we van 
Woerden dat langs de A12 ligt, naar Bosch 
en Duin. Daar kon hij na twee maanden 
zonder zuurstof, vanwege de zuurstofrijke 
omgeving. Tegenwoordig heeft hij alleen nog 
zuurstof nodig als hij een virusinfectie heeft.
 

Hugo ligt als hij zo’n virusinfectie heeft ‘s 
nachts aan de saturatiemeter. Overdag zien 
wij aan zijn gelaatskleur of hij extra zuurstof 
nodig heeft: hij krijgt een ‘masker’. Zijn lippen 
worden blauw, hij gaat zweten en wordt 
hangerig. Wij hebben altijd een zuurstof-
cilinder van 2 liter en een kapje bij ons.

Loopstoeltje 
Hugo leerde lopen in een loopstoeltje terwijl 
hij drie slangetjes had, onder andere van een 
voedingssonde. De fysiotherapeut hielp ons 
daarbij, hij bedacht trucjes. Dat ging 
uiteindelijk heel goed. Kinderen zijn flexibel, 
hij leerde er zelf mee omgaan. Ik moest er 
wel bij blijven en soms helpen. Nu kan hij vrij 
lopen zonder zuurstof. Wanneer hij soms toch 
weer een paar dagen zuurstof nodig heeft is 
dat weer even wennen.

Zuurstofcilinders 
Tot nog toe hebben we alleen zuurstof-
cilinders gebruikt en staat er thuis een vaste 
zuurstofconcentrator. De meeste draagbare 
concentratoren zijn alleen geschikt voor 
zuurstof on demand, en daarvoor moet je 
door je neus ademen. Kinderen kunnen dat 
nog niet en als ze verkouden zijn lukt dat al 
helemaal niet. 

De zuurstoftank is wel zwaar, ik merk het 
aan mijn rug. Ik neem Hugo overal mee naar 
toe, samen met mijn andere kind, om hem zo 
normaal mogelijk te laten leven. Dan moeten 
de zuurstof en de saturatiemeter mee. Ik 
heb een invalidenparkeerkaart aangevraagd, 
zodat ik niet zo ver hoef te sjouwen met de 
zware cilinders.’ 

‘Ik heb een 
invalidenparkeerkaart 

aangevraagd, zodat 
ik niet zo ver hoef te 

sjouwen met de 
zware cilinders’
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 Welke 
 zuurstofsystemen 
 zijn er? 
Er zijn drie standaard zuurstofsystemen voor thuis met verschillende eigenschappen. Daar-

naast zijn er allerlei mobiele systemen op de markt. Bij alle soorten wordt zuurstof vanuit het  

systeem via een slang en neusbril de neus ingeblazen.  Hier vermengt het zich met de lucht die 

uw kind inademt. Een slang is 12 tot 15 meter lang. Als uw kind al wat groter is, is het daardoor 

lastiger om vrij te kruipen, spelen en lopen.

Welk systeem krijgt uw kind?
Een passend zuurstofsysteem voor uw kind vinden is maatwerk. U kunt niet zelf uit de verschillende soorten systemen 
kiezen. Welk systeem uw kind krijgt bepaalt de leverancier in overleg met de kinderarts en hangt af van de volgende 
factoren:
1. Het aantal uren en de manier waarop u met uw kind de deur uit gaat, bijvoorbeeld met een kinderwagen.
2. Het zuurstofgebruik, dat wordt bepaald door de hoogte van de flow, het adempatroon en de leeftijd van het kind. 
3. Uw woning. 

Bent u niet tevreden over het systeem dat u krijgt, ga hierover dan in gesprek met de kinderarts en de leverancier. 

Tip 
Zet de concentrator als het 

kan ’s nachts in een ruimte 

naast de slaapkamer met de 

slang door de muur, dat 

vermindert de geluidsoverlast. 

Zorg wel dat een eventueel 

alarm nog te horen is.

Vaste concentrator
Een vaste zuurstofconcentrator is een groot apparaat dat 
werkt op elektriciteit. De concentrator, in combinatie met 
een lange zuurstofslang, is bedoeld voor zuurstofgebruik in 
huis. De concentrator filtert zuurstof uit de lucht in de 
woonruimte, dus goede ventilatie is belangrijk. Omdat 
elektriciteit eventueel kan uitvallen, wordt er voor de 
zekerheid thuis ook een 10 liter cilinder geleverd. Zo heeft
u een reserve hoeveelheid zuurstof in huis. 

Eigenschappen:
• Eenmalige thuisbezorging, want de concentrator 
 hoeft nooit te worden bijgevuld. 
• Eenvoudig te plaatsen.
• Eenvoudig in het gebruik.
• Veilig.
• Bedoeld voor zuurstofgebruik in huis.
• Er gaat een zuurstofslang van maximaal 15 meter van de 
 concentrator naar de neus van uw kind. Hierdoor is de 
 bewegingsvrijheid beperkt. Er kan op verzoek ook een  
 kortere slang worden geleverd.
• Het apparaat werkt op elektriciteit. Het hogere 
 stroomgebruik wordt deels vergoed.

 

• Een concentrator maakt geluid. Dit kan  vervelend zijn. 
• Voor buitenshuis is er een draagset (gascilinder). 

Er is ook een vaste zuurstofconcentrator met een vulstation 
en navulbare cilinders. Dit apparaat heeft bijna dezelfde 
kenmerken als een gewone concentrator, en kan op tienden 
van liters worden ingesteld . Bovendien kunt u er zelf licht-
gewicht cilinders van ongeveer tweeëneenhalve kilo mee 
vullen die u makkelijk mee kunt nemen. Het vullen van de 
cilinders vraagt enige handigheid. 
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Zuurstofcilinders 
Bij een vaste concentrator wordt als noodsysteem een grote zuurstofcilinder geleverd van tien liter. 
Dit is nodig voor het geval de elektriciteit uitvalt. Daarnaast zijn er zuurstofcilinders van twee liter 
die u kunt gebruiken als u met uw kind naar buiten gaat. Deze wegen vijf kilo. Bevestigd aan een 
(aangepaste) buggy, kinderwagen of een rolstoel, is zo’n cilinder redelijk goed mee te nemen. 
Zuurstofleveranciers kunnen speciale draagtassen voor de 2-litercilinders leveren. 

Eigenschappen:
• Geruisloos.
• Wordt soms geleverd met een draagset, samen met een zuurstofcilinder weegt dit ongeveer vijf kilo.
• Bij het verwisselen van de cilinders moet de drukregelaar (die stelt het aantal liters per minuut in)  
 worden overgezet. Dit vergt enige handigheid.
• Wekelijkse of maandelijkse bezorging (varieert per gebruik).

Vloeibare-zuurstofsystemen
Bij een systeem met vloeibare zuurstof krijgt u thuis een moedervat. Er zit 
een kleine draagbare tank bij (met of zonder bespaarsysteem), die u kunt 
bijvullen.

Eigenschappen:
• Vloeibare zuurstof is zeer geconcentreerd. Hierdoor kunt u met uw kind,  
 afhankelijk van de liters per minuut en of de tank een bespaarsysteem  
 heeft, 2 tot 8 uur met een kleine tank op pad.
• Het moedervat sist en voelt koud aan. Dat komt omdat vloeibare 
 zuurstof verdampt en langzaam uit de tank loopt.
• Niet geschikt bij bovenverdiepingen zonder lift, vanwege het gewicht  
 van het moedervat.
• Tijdens het vullen van de draagbare tank moeten veiligheidsmaatregelen  
 in acht worden genomen, aangezien er een kleine kans is op wonden  
 door bevriezing.
• Er wordt wekelijks of een paar keer per maand thuisbezorgd, afhankelijk  
 van het verbruik.
 

Mobiele zuurstofsystemen
Als u met uw kind minimaal drie keer per week een paar uur de deur uit 
gaat, krijgt u in principe een vaste en een mobiele voorziening. De mobie-
le voorziening kan een systeem met vloeibare zuurstof of een oplaadbare 
mobiele concentrator zijn. Maar ook een vaste zuurstofconcentrator met 
navulbare cilinders geeft bewegingsvrijheid.
Meer over de verschillende vaste en mobiele zuurstofsystemen leest u in 
het Overzicht zuurstofsystemen, op bestellen.longfonds.nl.

https://bestellen.longfonds.nl
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Bespaarsysteem
Bij draagbare tanks voor vloeibare zuurstof en gewone zuurstofcilinders 
is een bespaarsysteem mogelijk. Vrijwel alle mobiele concentratoren en de 
thuisvulsystemen zijn hiermee uitgerust. Een bespaarsysteem heet ook wel 
een ‘pulse’- of een ‘on demand’-systeem. Hierbij komt alleen zuurstof vrij als het kind 
inademt. Zonder bespaarsysteem komt er altijd zuurstof uit de slang. Dit noemt men 
‘continue afgifte’. Een bespaarsysteem is zuiniger, maar alleen geschikt voor grotere 
kinderen die op de juiste manier kunnen ademen. Voor het gebruik van het 
bespaarsysteem is toestemming van de arts nodig.

Aanschaf zuurstofsysteem
Bent u vaak met uw kind van huis of bijvoorbeeld op een vakantieadres, dan kunt u 
overwegen om zelf een mobiel zuurstofsysteem aan te schaffen via de leverancier. 
De kosten variëren tussen de € 1500 en € 6000. Ga van tevoren na of het systeem 
geschikt voor uw kind is. 

Wat verder nodig is...
• Meestal wordt de extra zuurstof via een neusbril door de neus ingeademd. 
 Het slangetje is van kunststof waarbij de uiteinden in de beide neusgaten 
 uitkomen. Met speciale pleisters kan het slangetje op de wangen bevestigd 
 worden, zodat het niet kan verschuiven.  
• De zuurstof kan in bijzondere gevallen via een tracheacanule (een buisje door 
 een opening in de hals om adem te halen) direct naar de luchtpijp gaan. 
• De verlengslang mag tot 15 meter lang zijn en moet een of twee keer per jaar 
 worden vervangen.

Bijwerkingen
Het gebruik van extra zuurstof geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. 
Uw kind kan last krijgen van: 
• Een droge neus en keel. Tegen irritatie van het neusslijmvlies helpt 
 carbomeerwatergel. Dit is zonder recept verkrijgbaar. Informeer ernaar bij uw  
 apotheek of leverancier. Zorg in elk geval dat u alleen crèmes op waterbasis 
 gebruikt vanwege brandgevaar.
• Irritatie van de neus, keel of oren door de neusbril. Via een neusbril komt de  
 zuurstof in de neus van uw kindje. Om irritatie te verminderen kunt u 
 beschermers van schuim voor de oren gebruiken.  Deze zijn meestal te bestellen 
 via de zuurstofleverancier.
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‘ De omgeving begrijpt vaak niet 
wat het betekent als je kind 

zuurstof moet gebruiken’

De zuurstofslang is soms een 
obstakel 
Remko is vader van Eline (6 jaar). Zij is extreem vroeg geboren 

(met 28 weken) en heeft een plus variant van het 22Q11.2 deletie-

syndroom, ook wel VCFS (Velo Cardio Facial Syndroom) genoemd. 

Daardoor heeft zij ook hypotonie. Ze heeft een tracheacanule met 

continue zuurstofflow en een voedingssonde. Als gevolg hiervan is 

er permanent medisch specialistisch toezicht nodig.

‘Eline krijgt zuurstof niet via een neusbril, maar via de tracheacanule. Meestal gebruikt 
ze 0,5 liter per minuut, maar als ze verkouden of ziek is kan het wel 1 tot 3 liter per 
minuut zijn. Thuis hebben we een vaste zuurstofconcentrator en verschillende maten 
zuurstofcilinders om buitenshuis mee te nemen. Dit is nodig omdat het zuurstofgebruik 
van Eline onverwacht erg kan wisselen.

Een paar uur per week gaat Eline naar speciaal basisonderwijs, en gaat er een verpleegkundige 
met haar mee. Op school staat een vaste zuurstofconcentrator, waar – volgens de wet - alleen 
de verpleegkundige mee om mag gaan. De zuurstofslang is daarbij een obstakel: regelmatig 
draait de slang vast rond allerlei alledaagse objecten, zoals stoelen en tafels. Als de lijn 
bekneld raakt of als eraan getrokken wordt, kan dit voor Eline levensbedreigend zijn. 
Voor de omgeving is het lastig te begrijpen dat een kind dat naar school gaat  zuurstof 
nodig heeft.’ 
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Welk systeem 
is geschikt  

voor mijn kind

Persoonlijke situatie 
Uit de verschillende systemen van de zuurstofleverancier 
wordt gezocht naar de combinatie die het beste bij uw kind 
past. Hierbij speelt mee hoeveel zuurstof uw kind nodig 
heeft, wat uw woonsituatie is en of uw kind naar school, 
opvang of op bezoek gaat.

Maak uw wensen kenbaar
Als uw kind een zuurstofsysteem heeft waarmee u  niet zo 
goed uit de voeten kunt, dan kunt u een aantal dingen doen.
1. Vraag om een persoonlijk gesprek met of bezoek aan 
 uw leverancier. Of bespreek uw wensen met de 
 leverancier en/of kinder(long)arts en kinderverpleeg-
 kundige. Zij zullen samen met u bekijken of er een 
 andere oplossing mogelijk is. 

2. Heeft u moeite om uw wensen kenbaar te maken? 
 Neem iemand mee naar het gesprek. 
3. Weet wat er op de markt is. Onderzoek (eventueel 
 samen met iemand) het aanbod van verschillende 
 zuurstofleveranciers. Kijk op bestellen.longfonds.nl 
 voor het Overzicht zuurstofsystemen.
4. Kies uw zorgverzekeraar zorgvuldig. Bekijk met 
 welke zuurstofleveranciers deze een contract heeft 
 afgesloten. Levering van zuurstof in het buitenland  
 wordt slechts gedeeltelijk vergoed.

Stijn: ‘De zuurstoflevering was bij ons goed geregeld.
We kregen meerdere zuurstofcilinders thuis, en daar deden we vrij lang mee: 
baby’s gebruiken relatief weinig zuurstof. Een kinderwagen is een voordeel 

als je kind zuurstof moet gebruiken. De zuurstofcilinder van 2 kg is vrij gemakkelijk
 onderin de kinderwagen te leggen. De saturatiemeter ging ook mee. 

Onderweg ging het alarm op de saturatiemeter wel eens af, 
dan hadden we vrij veel bekijks. Daar moesten we mee leren omgaan. 

De zuurstofcilinders konden we in de auto gemakkelijk meenemen, 
bijvoorbeeld als we naar het ziekenhuis of naar familie gingen.’

‘Wij willen graag met ons kind op pad, 

maar met dit zuurstofsysteem lukt dat niet. 

Is er iets anders mogelijk?’ 

Zit u met een soortgelijke vraag? Praat erover met de kinderlongarts en leverancier. 

Welk systeem uw kind krijgt, is namelijk mede afhankelijk van hoe vaak u met hem de deur 

uit gaat. Wel moet het aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind. 

https://bestellen.longfonds.nl
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Op reis 
Als uw kind zuurstof gebruikt kunt u in principe 

met uw kind op vakantie, zolang zijn 

gezondheid dat toelaat. Het vraagt wel wat 

meer voorbereiding en – zeker wanneer u naar 

het buitenland gaat – meer kosten. 

Overweegt u een vakantie? Neem dan contact op met de 
kinderarts. Leg hem de bestemming voor en hoe u erheen 
gaat (vliegtuig, auto, bus). Mogelijk moet uw kind voor 
de vakantie door de arts worden gezien. Neem ruim voor 
uw vakantie contact op met uw leverancier: 4 weken voor 
vakantie in het binnenland en 6 weken in het buitenland. 
Informeer vooraf naar de kosten en zorg voor een recente 
medische verklaring van de kinder(long)arts. 

Geef bij een boeking altijd aan dat uw kind zuurstof 
gebruikt. Hotel- of campingeigenaren zijn niet verplicht 
om de boeking te accepteren. 
In principe leveren erkende leveranciers op aanvraag 
zuurstof binnen de EU. Zo nodig kunt u contact opnemen 
met een andere zuurstofleverancier.

Met de auto
Een mobiele concentrator die via de accu van de auto 
wordt opgeladen, is een goede oplossing voor onderweg. 
Andere opties zijn een draagbare zuurstofcilinder of een 
draagbare tank voor vloeibare zuurstof. Neem altijd een 
back-up mee (of laat deze plaatsen op bestemming) en 
zorg voor goede ventilatie in de auto. Let ook op dat u de 
zuurstof als het even kan niet in de auto achterlaat. 

De vaste concentrator of zuurstofcilinders mogen ook mee 
in de auto. Zet deze goed vast. Sluit de afsluiter altijd goed 
af, ook al is de tank leeg. Het moedervat met vloeibare 
zuurstof mag niet worden vervoerd.

Vliegen
Vraag voordat u met uw kind wilt gaan vliegen toestemming 
van de behandelend arts. Gaat hij akkoord, informeer dan 
of de zuurstofflow van uw kind moet worden aangepast 
tijdens de vliegreis. Vraag aan de vliegmaatschappij hoe de 
zuurstofvoorzieningen aan boord zijn en informeer of de 
benodigde flow geleverd kan worden. Sommige mobiele 
concentratoren mag u tijdens de vlucht als extra handbagage 
voor uw kind meenemen, zodat deze onderweg gebruikt 
kunnen worden. Is dit niet het geval, dan kunt u deze wel 
meenemen om op de bestemming te gebruiken. De extra 
kosten voor zuurstof tijdens de vlucht worden niet vergoed. 

Boot of bus
Voor korte reizen zijn een mobiele concentrator, een 
zuurstofcilinder van twee liter en draagtankjes met 
vloeibare zuurstof geschikt. De systemen moeten wel 
goed worden vastgezet. Informeer voordat u boekt naar 
de mogelijkheden. 
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Handigheid 
Voor de veiligheid van u en uw kind is het belangrijk dat u goed met het zuurstofsysteem 
kunt omgaan. Dit geldt voor alle zuurstofsystemen. Voor het omgaan met vloeibare zuur-
stof en bij de vaste concentrator met navulbare cilinders is iets meer handigheid nodig. 

Roken
Als u rookt, is het heel belangrijk om nooit te roken in het bijzijn van uw kind. Behalve dat 
roken schadelijk is voor de longen van uw kind, ontstaat er ook makkelijk brand als u rookt 
in uw huis terwijl er een zuurstofsysteem staat. Zorg dat ook anderen niet in de buurt van 
uw kind roken. Vindt u het lastig om dat steeds te zeggen? Leg dan uit wat de gevolgen 
kunnen zijn of plak in huis een niet-roken sticker. 

Brandweer
In sommige gemeentes is het verplicht om de brandweer op de hoogte te brengen als u 
zuurstof in huis heeft. Dat geldt met name bij vloeibare zuurstof. Informeer hiernaar bij uw 
gemeente of de plaatselijke brandweer. 
Een sticker met de tekst ‘Zuurstof aanwezig’ kunt u opvragen bij uw leverancier en op een 
goed zichtbare plek plakken.

Vuur, ventilatie en vet 
Plaats zuurstof nooit in de buurt van open vuur, warmtebronnen en elektrische apparatuur. 
Koken op inductie is een veiligere optie dan gas. Kookt u op gas, zorg dan dat uw kind met 
zuurstof niet in de keuken kan komen terwijl u kookt. Vermijd het gebruik van kaarsen.
Vet en olie kunnen spontaan ontbranden bij contact met zuurstof. Hetzelfde geldt voor alcohol. 
Zorg dus dat het zuurstofsysteem niet in aanraking komt met vet, boter, olie, zalf of alcohol. 
Ook huidsmeer is een vorm van vet. Was daarom altijd eerst goed uw handen voordat u uw kind 
gaat verzorgen.  Ventileer de ruimte waarin de zuurstofapparatuur staat altijd goed.

Veiligheid 
Zuurstof zelf is niet brandbaar, maar andere materialen gaan er 

eerder en heftiger door branden. Voorkom ongelukken en houd u 

altijd aan de veiligheidsvoorschriften.
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Kosten en 
verzekeringen
Medicinale zuurstof is duur, maar gelukkig worden veel kosten vergoed 

vanuit het basispakket. Alleen zuurstoflevering in het buitenland is 

verschillend geregeld per zorgverzekeraar. Vraag hier dus naar bij het 

wisselen van zorgverzekering.

Thuis
De kosten voor het thuisgebruik van zuurstof zijn gedekt in het basispakket. Zijn er extra 
stroomkosten? Dan is er een tegemoetkoming in de kosten voor een vaste concentrator, 
niet voor een thuisvulsysteem of mobiele concentrator. De hoogte van de vergoeding 
verschilt per zorgverzekeraar. 

Vakantie
De kosten voor tijdelijke zuurstoflevering op een vakantiebestemming in Nederland
worden in principe vergoed. Kosten voor zuurstoflevering in het buitenland zijn afhankelijk 
van de bestemming, de tijdsduur en het zuurstofsysteem. Vraag daarom van tevoren een 
offerte op bij uw leverancier. Levering kan soms maar voor een beperkt aantal weken en 
de extra kosten worden niet vergoed uit de basisverzekering. Sommige verzekeraars 
vergoeden wel een deel van de kosten. 

Verzekering
Check in de polis van uw inboedel- en opstalverzekering of het gebruik van zuurstof is 
gedekt en onder welke voorwaarden. Is het onduidelijk? Vraag het na, dan zit u niet in 
onzekerheid bij schade. Neemt u op vakantie apparatuur mee die u leent van de 
leverancier, meldt dit dan bij de reisverzekering en de leverancier. 
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Zuurstofleveranciers

Hartelijk dank!

Linde Healthcare Benelux
Homecare
 De Keten 7 

5651 GJ Eindhoven
Tel. 088 327 62 76

zuurstof.nl@linde.com
linde-healthcare.nl

Medidis BV
Postbus 1093

8200 BB Lelystad
T (0320) 26 76 00
info@medidis.nl

medidis.nl

VIVISOL Nederland BV
Swaardvenstraat 27

5048 AV Tilburg
T (013) 52 31 022

zuurstof@vivisol.nl
vivisol.nl

VitalAire
Langendijk 27A

5652 AX Eindhoven
T (040) 25 03 502
info@vitalaire.nl

vitalaire.nl

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14 

7418 EW Deventer
T (0570) 858450

info@westfalenmedical.nl
westfalenmedical.nl

Wij willen iedereen hartelijk danken die aan dit boekje heeft meegewerkt. 
In het bijzonder Stijn, Marlous en Remko voor het delen van hun ervaringen en tips 

en Govert Brinkhorst, kinderlongarts en Corina Gevaert, 
verpleegkundig specialist neonatologie, Noordwest Ziekenhuisgroep

Fotografie: Kees Tabak

Dit boekje werd financieel mede mogelijk gemaakt door:

http://www.linde-healthcare.nl
http://www.medidis.nl
http://www.vivisol.nl
http://www.vitalaire.nl
http://www.westfalenmedical.nl
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advieslijn denkt mee
Heeft u een vraag over uw longziekte, dan kunt u ons bellen (0900) 227 25 96 (€ 0,50 per gesprek) (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur). 
Of mail naar advieslijn@longfonds.nl.

Gratis 
kennismaken?

Meld u aan via longfonds.nl/gratis-magazine. 
U krijgt een half jaar gratis ons magazine LONGWIJZER.

 Deze kennismaking is geheel vrijblijvend en stopt automatisch.

nr. 2 - 2017

Dorien (35)

‘Ik was het wonder 
van het ziekenhuis’
Nieuw: actieplan astma voor kinderen  

Leuk tussen de lakens 

Volg ons op: 

longfonds.nl

http://www.longfonds.nl
http://www.youtube.com/longfonds
http://www.twitter.com/longfonds
https://nl.linkedin.com/company/longfonds-voorheen-astma-fonds-
http:/www.facebook.com/longfonds

