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Bij u, uw partner, familielid of naaste is het op dit moment noodzakelijk  

de ademhaling te ondersteunen met behulp van zuurstoftherapie. Dit doen  

we met Optiflow zuurstoftherapie. In deze folder leest u wat Optiflow 

zuurstoftherapie inhoudt en wat dat voor de patiënt en voor naasten betekent.  

 Waarom extra zuurstof?  

Zuurstof is onmisbaar om het lichaam goed te laten functioneren. Het zorgt 

 er bijvoorbeeld voor dat de hersenen, het hart en de spieren kunnen werken.  

Bij het inademen komt er zuurstof via de longen in het  bloed. Het bloed 

vervoert de zuurstof door het lichaam. Bij ziekte van bijvoorbeeld de longen 

kan het zuurstofgehalte in het bloed lager zijn dan normaal. In dat geval is  

het belangrijk om het zuurstofgehalte weer te herstellen.  

 Optiflow zuurstoftherapie  
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Als de zuurstofopname via de longen verstoord is, kan extra zuurstof 

worden toegediend via een zuurstofbril (een slangetje in de neus) of een 

zuurstofkapje. In sommige gevallen kan de opname van zuurstof via de 

longen zo ernstig verstoord zijn, dat dit niet voldoende is. Is dit het geval? 

Dan kan de arts besluiten om de ademhaling te ondersteunen door middel 

van de optifow (nasal high flow) zuurstoftherapie.  

De Optiflow zuurstoftherapie kan soms voorkomen dat de ademhaling met 

een beademingsmachine volledig moet worden overgenomen.  

De Optiflow neusbril   

Met behulp van de Optiflow wordt er met een hoge druk zuurstof in de 

longen geblazen. Deze hoge of positieve druk zorgt ervoor dat de 

longblaasje open gaan staan en daarmee een goede zuurstof opname 

bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De zuurstof wordt toegediend via een slangetje in de neus (we noemen 

dit een neusbril).    

 De neusbril wordt met elastieken bandjes om het hoofd bevestigd.  
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 Via de neusbril wordt verwarmde, bevochtigde en zuurstofrijke lucht in 

de neus geblazen. De lucht wordt verwarmd om uitdrogen van de 

neusslijmvliezen te voorkomen; ook voelt dit prettiger aan met 

ademhalen. Hierdoor zal de patiënt zich minder benauwd gaan voelen 

en merken dat het ademen makkelijker gaat.    

 Doordat de zuurstof met kracht door de slang wordt geblazen, maakt 

Optiflow wat meer geluid dan andere vorm van zuurstoftherapie, zoals 

een zuurstofkapje. Dit is normaal en kan geen kwaad. Deze positieve 

druk en de verwarmde lucht kunnen als onprettig worden ervaren.  Hier 

kunnen wij helaas niets aan veranderen.  

Het is belangrijk om de therapie vol te houden ondanks ongemak. Na 

enige tijd zullen de ongemakken minder worden.   

 Communiceren  

Het is belangrijk zoveel mogelijk door de neus in-en uit te ademen, met de 

mond gesloten. Zo komt de meeste zuurstof in de longen. Het is mogelijk 

om tijdens Optiflow te praten, maar dit kan erg vermoeiend zijn. In dat 

geval zal de verpleegkundige aangeven dat het beter is om het praten 

zoveel mogelijk te beperken.  

Eten en drinken  

Het is mogelijk om tijdens de Optiflow therapie te eten en drinken. Of dat 

in uw geval mag, hoort u van de arts.  

 Hoe lang duurt de Optiflow zuurstoftherapie?  

Als de Optiflow therapie aanslaat, zal de arts besluiten om de Optiflow 

weer af te bouwen (ontwennen). Zodra er nog maar weinig ondersteuning 

nodig is, zal de Optiflow therapie stoppen en zal zuurstof via een normale 

zuurstofbril worden toegediend. 
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Ontwennen van de Optiflow 

Als de onderliggende ziekte behandeld wordt zal de mate van gebruik  

van de Optiflow verminderd kunnen worden. Deze zal geleidelijk aan 

afgebouwd worden tot op een gegeven moment de zuurstof via een 

zuurstofbril of canule (slangetje) gegeven kan worden. 

 

Dit kan gepaard gaan met wat benauwde momenten. Dit komt omdat, de 

verpleging de grens opzoekt om de ademhaling weer zelfstandig zonder 

steun van de Optiflow te hervatten.  

 

Bij benauwdheid meldt u zich bij de verpleging (via de alarmknop) zij 

zullen voor u klaar staan om u te ondersteunen. 

Heeft u nog vragen? 

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, 

maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig 

na te lezen. 

 

Heeft u nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de 

verpleegkundige van de afdeling. 

 

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts. 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

 

Anna Ziekenhuis  040 - 286 40 40 

Afdeling long/cardio 040 - 286 48 46 
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Notities  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Wij raden u aan ze hier op te 

schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet. 
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