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INLEIDING

De miljarden cellen van het organisme hebben een continue toevoer van zuurstof nodig om hun vitale
functies te kunnen uitoefenen. Wij kunnen enige tijd overleven zonder voedsel en zonder water, maar wij
kunnen absoluut niet zonder zuurstof. Een zuurstofbehandeling thuis - vooral dan een langdurige - is een
zware behandeling, die belastend is voor de patiënt en voor zijn omgeving. Door de patiënt en zijn
omgeving te informeren over de behandeling, het gebruik en de te nemen veiligheidsmaatregelen kan
de apotheker de patiënt en zijn omgeving geruststellen, ervoor zorgen dat de voorschriften worden
nageleefd en bijgevolg het welzijn van de patiënt bevorderen.
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1. Anatomie van het ademhalingsstelsel
Het ademhalingsstelsel omvat:
 De bovenste luchtwegen: neusgaten en neusholten, mond, keelholte en strottenhoofd;
 De onderste luchtwegen: luchtpijp, bronchiën en longen. De longen bestaan uit bronchioli,
longblaasjes en longhaarvaten.
Twee hoofdbronchiën staan in verbinding met respectievelijk de rechterlong en de linkerlong. Elk van die
bronchiën splitst zich bij aankomst in de long in steeds kleinere bronchiën tot er bronchioli worden
gevormd die uitlopen op longblaasjes (alveoli). De wanden van de longblaasjes zijn dooraderd met
longhaarvaten. De wanden van de longblaasjes en de longhaarvaten vormen de alveolocapillaire
barrière. Het is doorheen die barrière dat de gasuitwisselingen plaatsvinden.

Figuur 1. Anatomie van het ademhalingsstelsel a

Figuur 2. Alveolocapillaire barrière b
a
b

Bron: www.ec.gc.ca.
Bron: www.med.univ-angers.fr.
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2. Anatomie van het hart - en vaatstelsel
Het hart - en vaatstelsel omvat:
 Het hart;
 De bloedvaten: aders, slagaders en haarvaten.
Het hart werkt als een pomp. Het bestaat in het kort gezegd uit:
 De linkerharthelft: het zuurstofhoudende bloed dat van de longen komt, komt aan in de
linkerhartboezem via de longaders, en gaat dan door de linkerhartkamer, die door zich samen te
trekken het bloed via de aorta naar de verschillende organen stuurt;
 De rechterharthelft: het bloed dat van de organen komt en dat arm is aan O 2 en rijk is aan CO2,
komt aan in de rechterhartboezem via de holle aders, en gaat dan door de rechterhartkamer,
die door zich samen te trekken het bloed via de longslagader naar de longen stuurt.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 De algemene bloedsomloop die ervoor zorgt dat het bloed alle organen, waaronder de longen
(bronchiale omloop), irrigeert;
 De pulmonale bloedsomloop die ervoor zorgt dat het bloed in de longen kan circuleren, waar het
zich laadt met O2 en zich ontdoet van CO2.
De slagaders leiden het bloed dat met zuurstof (O2) is geladen naar de organen. De aders leiden het
bloed dat met koolzuurgas (CO2) is geladen naar het hart. De haarvaten zorgen ervoor dat het bloed
van de slagader naar de aders kan stromen. Het is op het niveau van de haarvaten dat de
gasuitwisselingen plaatsvinden in de longblaasjes en de verschillende organen.
Het goede verloop van de gasuitwisselingen hangt onder meer af van de integriteit van het
ademhalingsstelsel en het hart - en vatenstelsel. De twee stelsels zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De ontregeling van één van de twee stelsels kan een onevenwicht tussen ventilatie en
perfusiec veroorzaken en de gasuitwisselingen ontregelen.

Figuur 3. Algemene en pulmonale bloedsomloop d

c
d
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De ventilatie is de beweging van de gassen (02 en CO2) die naar de longen gaan en er vandaan komen; de perfusie is het vullen van de haarvaten met bloed.
Bron: www.lecorpshumain.fr.
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3. Fysiologie van de ademhaling
De term “ademhaling” verwijst zowel naar de uitwisselingen van O 2 en CO2 en naar de cellulaire
ademhaling, die de energie produceert nodig voor de werking van de cellen.
Elk gas verspreidt zich van een gebied met gedeeltelijke hoge druk naar een gebied met gedeeltelijke
lage druk, ongeacht het milieu waarmee het gas in contact staat. Het is die fundamentele wet die de
bewegingen van de ademhalingsgassen regelt.
De gedeeltelijke of partiële druk is de druk die wordt uitgeoefend door elk gas in een gasvormig mengsel.
Die druk is evenredig aan de concentratie van het gas in het mengsel. De totale druk die wordt
uitgeoefend door een gasvormig mengsel is gelijk aan de druk die de samenstellende gassen samen
uitoefenen.
Atmosferische lucht is een gasvormig mengsel dat voornamelijk samengesteld is uit stikstof (78,6%) en
zuurstof (21%). Aangezien op zeeniveau de gemiddelde atmosferische druk gelijk is aan 760 mmHg,
bestaat het aandeel van zuurstof uit een partiële druk (PO 2) van 159 mmHg. Het aandeel van zuurstof in
een gasvormig mengsel wordt fractionele concentratie aan zuurstof (FO2) genoemd. Het bedraagt 0,21
voor de ons omgevende lucht.
De samenstelling van alveolaire lucht (lucht in een longblaasje) verschilt van die van atmosferische lucht.
Alveolaire lucht bevat minder zuurstof en CO2, en is verzadigd met waterdamp door haar passage door
de luchtwegen.
De partiële druk van zuurstof in een longblaasje (PaO2) is 100mmHg in plaats van 159 mmHg in
atmosferische lucht en de PaCO2 is 40 mmHg in alveolaire lucht, tegenover 0 in atmosferische lucht. Bij
elke inademing wordt slechts een klein deel van de alveolaire lucht vervangen e. De traagheid van de
gasvernieuwing in de longblaasjes houdt de gedeeltelijke druk van de gassen in de alveolaire lucht
constant.
Aan weerszijden van de alveolocapillaire barrière is de gedeeltelijke druk van zuurstof en CO2 hetzelfde. De
gedeeltelijke druk van O2 (PaO2) en CO2 (PaCO2) in het bloed van de slagaders is hetzelfde als de
gedeeltelijke druk in de longblaasjes.
De FiO2 of fractionele concentratie van zuurstof in de ingeademde gassen is het aandeel van zuurstof in
het gasmengsel dat door de patiënt wordt ingeademd (de ons omgevende lucht of het gasvormige
mengsel dat toegediend wordt in een zuurstofbehandeling). De FiO 2 van de ons omgevende lucht is 0,21
(21%). In het kader van een zuurstofbehandeling hangt de FiO2 af van het zuurstofdebiet en van het
toedieningssysteem (neusmasker, zuurstofmasker,…).
De zuurstofverzadiging van hemoglobine van slagaderlijk bloed (SaO2) is 97%.

3.1. Werking van de ademhaling
De verplaatsing van lucht in de luchtwegen, of ventilatie, gebeurt door middel van een alveolo - orale
drukgradiënt:
 Bij de inademing veroorzaakt de samentrekking van het middenrif en de andere
ademhalingsspieren de uitzetting van de borstkas. De toename van het longvolume zorgt voor
een lagere druk ten opzichte van de atmosferische druk, waardoor er tot in de longblaasjes lucht
in de luchtwegen binnenstroomt;
 Bij de uitademing ontspant het middenrif zich en krimpen de longen ineen, waardoor het volume
van de borstkas afneemt. De alveolaire druk wordt groter dan de atmosferische druk en de lucht
wordt uit de longen naar buiten gestuwd.

e

Het kleine deel van de ingeademde lucht dat naar de longblaasjes gaat en deelneemt aan de gasuitwisselingen wordt doeltreffende alveolaire ventilatie genoemd.
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De ademhalingsfrequentie in rusttoestand van een gezond persoon bedraagt 12 à 20 cycli per minuut.
Het voornaamste zenuwcentrum dat de frequentie en de amplitude van de ademhaling controleert,
bevindt zich in het ademhalingscentrum in het Medulla oblongate (het verlengde merg). CO2 is de
voornaamste stimulus voor het ademhalingscentrum. Indien de pH van het bloed afneemt, in het
algemeen te wijten aan een overmaat CO2, komen er H+- ionen vrij die de centrale chemoreceptoren in
de Medulla oblongata stimuleren. Hierdoor wordt het ademhalingscentrum geprikkeld met een
verhoogde ademhalingsfrequentie en - amplitude tot gevolg. Het toenemen van de ventilatie bevordert
de eliminatie van CO2 en zorgt ervoor dat de pH van het bloed zich weer normaliseert.
De perifere chemoreceptoren gelegen in de aorta en in de arteria carotis, zijn minder gevoelig voor
schommelingen in de partiële zuurstofdruk. In normale omstandigheden moet de partiële zuurstofdruk al
onder de 60 mmHg zakken vooraleer het de ventilatie beïnvloedt.

3.2. Gasuitwisselingen

Figuur 4. Gasuitwisselingen f

Op het niveau van de longen is de gedeeltelijke druk van zuurstof van het aderlijk bloed in de haarvaten
(PvO2 = 40 mmHg) lager dan de gedeeltelijke druk van zuurstof in de longblaasjes (PAO2 = 100 mmHg).
De verspreiding van de zuurstof gebeurt vanuit het milieu waar de zuurstof het meest geconcentreerd is
naar het milieu waar de zuurstof het minst geconcentreerd is: van de longblaasjes naar het bloed.
Omgekeerd verspreidt CO2 zich van het bloed (PvCO2 = 46 mmHg) naar de longblaasjes (PACO2 = 40
mmHg). De verspreidingscapaciteit van CO2, die 20 groter is dan die van zuurstof, compenseert de
zwakke gedeeltelijke drukgradiënt van kooldioxide. De ventilatie handhaaft het verschil in gedeeltelijke
druk tussen de alveolaire lucht en het bloed.
In de weefsels is de gedeeltelijke druk van zuurstof (PO 2 = 40 mmHg) lager dan de gedeeltelijke druk van
zuurstof in het slagaderlijk bloed (PAO2 = 100 mmHg), wat de verdeling van de zuurstof in het bloed naar
de weefsels bepaalt. Omgekeerd verspreidt CO zich van de weefsels (PCO2 = 46 mmHg) naar het bloed
(PaCO2 = 40mmHg). In de weefsels houden de snelheid van de reacties van zuurstof met de
koolhydraten, de eiwitten en de vetstoffen, en de constante productie van CO2 de verschillen in
gedeeltelijke druk tussen het bloed en de weefsels gunstig.

f

10

Bron: www.med.univ-angers.fr.
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3.3. Zuurstof- en CO2-transport in het bloed
Het grootste deel van de zuurstof wordt getransporteerd door rode bloedlichaampjes waarin het aan
hemoglobine gebonden is (oxyhemoglobine). Een klein deel van de zuurstof bevindt zich in opgeloste
vorm in het plasma. Het is de opgeloste zuurstof die zich verspreidt doorheen de haarvaten.
CO2 is in 3 vormen aanwezig in het bloed: opgelost in het plasma (24 keer meer oplosbaar in water dan
O2), verbonden met eiwitten (vooral hemoglobine) en in hoofdzaak in de vorm van bicarbonaat in het
plasma en de rode bloedlichaampjes. CO2 speelt een belangrijke rol in de regeling van het zuur - base
evenwicht van het organisme.

3.4. Cellulaire ademhaling
De zuurstof wordt gebruikt op het niveau van de mitochondriën om de energie te produceren die nodig is
voor de cellen in de vorm van ATP. De cellulaire ademhaling produceert CO2, dat zich verplaatst van de
cellen naar het bloed.
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CHRONISCHE ADEMHALINGSINSUFFICIENTIE, HYPOXEMIE EN GEVOLGEN 3, 4
Chronische ademhalingsinsufficiëntie is het chronische onvermogen van het ademhalingsstelsel om de
gasuitwisselingen te verzekeren om te voldoen aan de behoeften van het organisme, wat zich uit in een
chronische hypoxemie met of zonder hypercapnie.
De term hypoxemie verwijst naar een vermindering van de hoeveelheid zuurstof in het bloed. De term
hypoxie verwijst naar een vermindering van de hoeveelheid zuurstof die het bloed aan de weefsels
aflevert. De term hypercapnie verwijst naar een verhoogde hoeveelheid koolzuurgas in het bloed.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 vormen van chronische
ademhalingsinsufficiëntie:
 Obstructieve insufficiëntie, waarvan de voornaamste oorzaken obstructieve chronische
bronchopneumopathieën (COPD - chronische bronchitis, emfyseem) zijn;
 Restrictieve insufficiëntie, te wijten aan een vervorming van de borstkas (scoliose, obesitas, ...), een
aantasting van het borstvlies of het longweefsel (interstitiële pneumopathieën, fibrose) of een
neuromusculaire ziekte;
 Gemengde insufficiëntie, een combinatie van obstructie en restrictie.
Hypoxemie veroorzaakt tal van fysiologische reacties. Sommige duiken onmiddellijk op, andere hebben
weken of maanden nodig om zich te ontwikkelen. De variatie van de arteriële zuurstofdruk van het bloed
heeft onder meer een uitwerking op het hart - en vaatstelsel, het ademhalingsstelsel en het centrale
zenuwstelsel.
De cardiovasculaire reactie op gematigde tot ernstige hypoxemie omvat een toename van de
hartarbeid en bijgevolg van de zuurstofbehoeften van het hart. Anderzijds veroorzaakt chronische
hypoxemie een vernauwing van de longslagaders. Die vaatvernauwing verhoogt de druk in de
longslagaders (pulmonale arteriële hypertensie), wat de uitstoot van bloed uit de rechterhartkamer
hindert. De rechterhartholten zetten uit en in een zeer vergevorderd stadium kan het hart zijn functie niet
meer verzekeren (pulmonaal hart of rechterhartinsufficiëntie).
Hypoxemie activeert de productie van erythropoëtine (EPO) in de nieren. EPO versnelt de
vermenigvuldiging van de rode bloedlichaampjes om de zuurstoftransportcapaciteiten van het bloed te
doen toenemen. Polyglobulie verhoogt de bloedviscositeit en de weerstand van het bloed tegen
uitstroming, waardoor de pulmonale arteriële hypertensie toeneemt.
Bepaalde chronische respiratoire aandoeningen met een verminderde efficiënteg alveolaire
gasuitwisseling worden gekenmerkt door een permanente verhoging van de PaCO 2 in het bloed
(hypercapnie). De centrale chemoreceptoren worden ongevoelig voor de CO 2-stimulus van het
ademhalingscentrum en de hypoxemie wordt bijgevolg de voornaamste prikkel via stimulatie van de
perifere chemoreceptoren. Bij stabiele chronische ademhalingsinsufficiëntie is de arteriële pH ondanks
de verhoogde PaCO2 - waarden stabiel. Bij decompensatie in geval van bvb. een infectie of
vermoeidheid gaat de verdere opstapeling van CO 2 gepaard met een sterke daling van de pH
(respiratoire acidose).
Chronische hypoxie, zelf in een gematigde vorm, veroorzaakt veranderingen in de cognitieve functies.

g
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Efficiënte alveolaire gasuitwisseling: het kleine deel van de ingeademde lucht die de alveolen bereikt en deelneemt aan de gasuitwisseling.
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ZUURSTOFBEHANDELING 1, 2, 719
Een zuurstofbehandeling is erop gericht de zuurstofconcentratie in de ingeademde lucht te verrijken om
de gedeeltelijke druk van de zuurstof in het arteriële bloed op een voldoende hoog peil te houden. De
toevoer van zuurstof verhoogt de gedeeltelijke druk van de zuurstof in de alveolaire lucht, wat de diffusie
van de zuurstof doorheen de alveolocapillaire barrière ten goede komt.
Een zuurstofbehandeling heeft tot doel de arteriële hypoxemie en de weefselhypoxie in de vitale
organen, te corrigeren. In alle gevallen is het de bedoeling om met de zuurstofbehandeling een
gedeeltelijke arteriële druk van de zuurstof (PaO2) van meer dan 60 mmHg te behouden of een
verzadiging van het arteriële bloed met zuurstof (SaO2) van 90% of meer te handhaven.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 Een normobare zuurstofbehandeling
Deze bestaat erin de patiënt een gasmengsel te laten inademen dat rijker aan zuurstof is dan de
omgevingslucht, dus met een FiO2 dat hoger is dan 21%, met een gedeeltelijke druk van de
zuurstof die tussen 0,21 en 1 atmosfeer ligt. De ingeademde lucht (FiO2 = 21%) wordt verrijkt met
zuurstof (FiO > 21%) op het niveau van het toedieningsysteem (neusmasker, zuurstofmasker, ...),
waar die wordt vermengd met de zuurstof die wordt geleverd door de zuurstofbron (FiO 2 = 95 100%).
 Een hyperbare zuurstofbehandeling
Die bestaat erin de patiënt, die zich in een koker bevindt, zuurstof te laten inademen met een
gedeeltelijke druk die hoger is dan 1 atmosfeer. Zo kan de hoeveelheid zuurstof die in het arteriële
bloed is opgelost, aanzienlijk worden vergroot.
Wij zullen het hier alleen maar hebben over de normobare zuurstofbehandeling, aangezien de
hyperbare zuurstofbehandeling niet thuis kan worden toegepast.

1. Indicaties voor zuurstofbehandeling thuis
1.1. Tijdelijke zuurstofbehandeling
Een zuurstofbehandeling op korte termijn (< 3 maanden) kan worden toegepast in het geval van
voorbijgaande hypoxemie (verergering van een COPD, hartdecompensatie, ernstige astma) tot wanneer
het PaO weer stabiel is of er overgegaan wordt tot een zuurstofbehandeling van lange duur.
Kortademigheid is een klacht die veel voorkomt bij patiënten die palliatieve zorgen krijgen toegediend.
Het gebruik van zuurstof als symptomatische behandeling in het kader van palliatieve zorgen is vooral
gericht op de subjectieve verbetering van het symptoom, ongeacht het PaO 2.
Als de zuurstof onmiddellijk na het begin van de crisis wordt toegediend, kan een zuurstofbehandeling
verlichting bieden aan patiënten die lijden aan vasculaire pijncrisissen in het aangezicht.

1.2. Zuurstofbehandeling voor langere periode
De zuurstofbehandeling die een lange periode moet gevolgd worden (> 3 maanden) duurt vaak ook
meerdere uren per dag (> 15 uur). Zuurstoftherapie voor langere periode is geïndiceerd voor chronische
ademhalingsinsufficiëntie, met andere woorden voor zieken die een chronische longziekte hebben in
combinatie met een permanente hypoxemie en waar de behandeling met medicijnen of de
lichamelijke behandeling niet meer voldoet.
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Het permanente karakter van de hypoxemie moet worden bevestigd door twee overeenstemmende
metingen van de gassen van het arterieel bloed, van elkaar gescheiden door een periode van ten
minste drie weken, bij een patiënt met een stabiele toestand, en dit voldoende ver weg (ten minste 3
maand) van een periode van een ademhalings - of hartdecompensatie of van een fase van acute
surinfectie.
Criteria voor het toepassen van een zuurstofbehandeling van lange duur:
PaO2 < 55 mmHg
of
PaO2 < 60 mmHg in de volgende situaties: polyglobulie (hematocriet hoger dan
55%), pulmonale slagader hypertensie, niet - apneïsche nachtelijke slagader
desaturatie, klinische tekenen van chronisch pulmonaal hart.
Een continue zuurstofbehandeling, van meer dan 15 uur per dag, draagt blijkbaar niet bij tot het
verlengen van de levensduur van patiënten met een gematigde hypoxemie of die niet - significatieve
apneïsche nachtelijke desaturaties vertonen. Die patiënten hebben uitsluitend baat bij een
zuurstofbehandeling overdag of „s nachts. Bepaalde patiënten worden slechts behandeld bij het leveren
van inspanningen.
Een zuurstofbehandeling van lange duur omvat het dagelijks inademen - ten minste 15 uur op 24 en
zeker „s nachts - van lucht die verrijkt is met zuurstof met een debiet dat zorgt voor een PaO 2 van meer
dan 60 mmHg of een verzadiging met O2 (SaO2) van 90% of meer. De behandeling is gewoonlijk
onherroepelijk. In de praktijk is een debiet van 1 à 2 liter / min geschikt voor de meeste patiënten. Het
debiet dat nodig is tijdens de slaap of bij het leveren van inspanningen kan anders zijn, aangezien de
behoefte aan zuurstof in die omstandigheden groter kan zijn.
Tijdens de slaap presteert de ademhaling minder goed:
 Vermindering van de activiteit van de centrale ademhalingsbesturing en van de perifere
chemoreceptoren;
 Veranderingen in de verhouding tussen ventilatie en perfusie;
 Vergroting van de weerstand van de luchtwegen;
 Hypotonie van de bijkomende ademhalingsspieren en de bovenste luchtwegen.
Die fysiologische wijzigingen verklaren de verslechtering van elke ademhalingsinsufficiëntie tijdens de
slaap. Een zuurstofbehandeling moet bijgevolg bij voorkeur „s nachts worden toegepast.
De voornaamste indicaties zijn dus chronische obstructieve bronchopneumopathieën waarvoor een
zuurstofbehandeling van lange duur haar doeltreffendheid heeft bewezen wat de toename van de
overlevingskansen betreft. Naast een grotere kans op overleven werden er nog andere voordelen van
een zuurstofbehandeling gedocumenteerd: een bescheiden verbetering van de levenskwaliteit,
afname van het aantal ziekenhuisopnames en de duur ervan, vergroting van de tolerantie bij
inspanningen, vermindering van de toename van pulmonale arteriële hypertensie, preventie van een
rechterhartdeficiëntie en verbetering van de neuropsychologische prestaties en de polyglobulie.
Een zuurstofbehandeling van lange duur is ook geïndiceerd bij ademhalingsinsufficiëntie met een
andere oorzaak zoals bijvoorbeeld mucoviscidose en bij restrictieve pathologieën met een
extrapulmonale oorzaak (cyphoscoliose) of door een interstitiële pulmonale aantasting (longfibrosen,
stoflongziekteh).

h
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Alle longziekten die gekenmerkt worden door veranderingen veroorzaakt door de inademing en de vastzetting in de long van vaste deeltjes (siliciumdioxide, asbest,
steenkool, ...).
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2. Zuurstofbronnen
Medische zuurstof werd oorspronkelijk gezien als een grondstof, maar wordt sinds 1997 als een
farmaceutische specialiteit beschouwd. Het product wordt verhandeld in een gasvormige toestand of in
een vloeibare toestand op lage temperatuur. Zuurstofconcentrators zijn een derde bron van zuurstof. Ze
worden beschouwd als medische hulpmiddelen.
Op medisch vlak is er geen enkele reden om de ene bron boven de andere te verkiezen, aangezien de
geleverde zuurstof steeds dezelfde therapeutische kwaliteiten heeft. De keuze van een bepaalde bron
gebeurt op basis van technische criteria zoals comfort en kostprijs. De voor - en nadelen van de drie
zuurstofbronnen worden opgesomd in tabel 2.

2.1. Gasvormige zuurstof
De zuurstof wordt in gasvormige toestand opgeslagen en met een druk van 200 bar samengeperst in
flessen gemaakt uit staal of een lichte legering. Een manometer meet de druk aan de binnenkant van de
fles (in bar). Met een ontspanner die aangebracht is aan de uitgang van de fles kan de druk worden
teruggebracht tot 3,5 bar. Met een debietmeter die is aangebracht op de ontspanner kan het
zuurstofdebiet (l / min) worden geregeld op basis van het medisch voorschrift. De autonomie van de
flessen hangt af van hun inhoud en het zuurstofdebiet. De druk van een lege fles bedraagt ongeveer 3
bar.
Type fles

Volume van de fles

O2 – inhoud*

B2
2l
400 l
B5
5l
1 000 l
B10
10 l
2 100 l
B20
20 l
4 200 l
* De zuurstofinhoud van de flessen wordt als volgt berekend:
O2 - inhoud van de fles (l) =
Volume van de fles (l) x Druk (bar) x Samenpersingscoëfficiënt van O2
Voorbeeld: O2 - inhoud van een B10-fles = 10 l x 200 bar x 1,05 = 2.100 l

Gewicht
(bij benadering)
6 kg
9 kg
20 kg
40 kg

Tabel 1. Volume, zuurstofinhoud en gewicht van de verschillende types van flessen met gasvormige zuurstof

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 Klassieke flessen waarop door een bevoegd persoon een ontspanner / debietmeter wordt
aangebracht;
 Flessen met een geïntegreerde ontspanner / debietmeter, waarop niets dient te worden
aangebracht.

Figuur 5. Fles met gasvormige zuurstof: klassieke fles (links),
fles met geïntegreerde ontspanner / debietmeter (rechts) i

i

Bron: Vitalaire.
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Figuur 6. Ontspanner / debietmeter j

Op de fles specificeert een etiket:
 Het aantal liters gas bij 1 atm;
 Lotnummer;
 De uiterste gebruiksdatum.
Volgens de Europese regelgeving van CLPk, moeten op de flessen de volgende etiketten zijn
aangebracht:

Niet brandbaar, niet giftig gas

Oxiderende stoffen

Figuur 7. CLP - etikettering van flessen met gasvormige zuurstof l

Volgens de ARAB (Algemene Regels voor de Arbeidsbescherming) voor zuurstofflessen:
 Moeten de flessen wit zijn;
 Moeten de flessen voorzien zijn van een rode „M‟ op een witte achtergrond;
 Moeten de flessen voorzien zijn van de vermelding „O‟, in het rood op een witte achtergrond en in
een rode cirkel.

Figuur 8. Wettelijk verplichte vermeldingen op flessen met gasvormige zuurstof m

j
k
l
m
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Bron: www3.chu-rouen.fr/Internet/test/ventiweb/patients/guide/oxygene/.
CLP: De Europese regelgeving CLP (Classification, Labelling, Packaging) omvat de reglementering voor de etikettering en verpakking van gevaarlijke chemische producten.
Bron: www.unece.org.
Bron: Vitalaire.
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De flessen met gasvormige zuurstof zijn gemakkelijk te gebruiken. Hun geringe autonomie vereist echter
wel een goede logistiek voor thuisbezorging.
Flessen voor gasvormige zuurstof met een kleine capaciteit zijn geschikt voor een sporadische mobiele
zuurstofbehandeling. Het gaat om flessen gemaakt uit een lichte legering met een geïntegreerde
ontspanner en een spaarklep. Ze wegen 3 tot 4 kg en kunnen worden meegenomen in een rugzak of op
een wagentje.

Figuur 9. Fles voor gasvormige zuurstof met geïntegreerde ontspanner en spaarklep n

2.2. Zuurstofconcentrators of oxyconcentrators
Het gaat om een medisch hulpmiddel die zuurstof produceert op basis van de omgevingslucht. De
apparaten filteren de omgevingslucht, waarbij de stikstof achterblijft op een moleculair membraan, en
leveren een constant debiet van met zuurstof verrijkte lucht (de verkregen concentratie zuurstof is
ongeveer 95%).
De oxyconcentrators zijn gebruiksvriendelijk maar weinig mobiel en zijn afhankelijk van het elektriciteitsnet.
Hun gebruik beperkt zich dus tot de thuissituatie van de patiënt. In tegenstelling tot andere
zuurstofbronnen maken de zuurstofconcentrators veel lawaai, alhoewel de meer recente modellen
minder lawaai maken dan hun voorgangers (bvb. Oxycure 35 dB). In het kader van de overeenkomst die
werd afgesloten tussen de verzekeringsinstellingen en de officieel erkende pneumologische diensten van
de ziekenhuizeno krijgt een patiënt die gebruik maakt van een oxyconcentrator een vast bedrag per dag
als vergoeding voor het extra elektriciteitsverbruik.

Figuur 10. Oxyconcentrator p - Werkingsmechanisme q
n
o
p
q

Bron: Vitalaire.
Zie pagina 23.
Bron: Oxycure. www.oxycure.be.
Bron: www3.chu-rouen.fr/Internet/test/ventiweb/patients/guide/oxygene/.
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2.3. Vloeibare zuurstof
De zuurstof wordt op -183°C in vloeibare vorm opgeslagen in dubbelwandige vacuümrecipiënten (van
hetzelfde type als een thermosfles). De opgeslagen vloeibare zuurstof verdampt eerst en wordt dan in
een verwarmingsspiraal opgewarmd tot de omgevingstemperatuur is bereikt. De vloeibare toestand van
de zuurstof zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden van kunnen worden opgeslagen in een reservoir met
een klein volume: 1 liter vloeibare zuurstof zorgt immers bij verdamping voor ongeveer 850 liter
gasvormige zuurstof bij omgevingsdruk en op kamertemperatuur.
In de praktijk wordt er bij de patiënt thuis een vast reservoir met een inhoud van ongeveer 40 liter
geïnstalleerd, dat regelmatig door de leverancier wordt gevuld (elke week of elke maand naargelang het
gebruikte debiet).
De patiënt beschikt bovendien over een draagbaar reservoir voor 0,5 tot 1,2 liter vloeibare zuurstof. Dat
draagbaar reservoir wordt door de patiënt zelf gevuld met zuurstof uit zijn vast reservoir. Naargelang de
capaciteit ervan, bedraagt de autonomie van het draagbaar reservoir 6 tot 7 uur. Het weegt ongeveer 4
kg.
Door de grotere autonomie van de draagbare reservoirs met vloeibare zuurstof en het feit dat ze
gemakkelijk kunnen worden gevuld, geniet vloeibare zuurstof de voorkeur van patiënten die regelmatig
enkele uren per dag hun huis verlaten. Het draagbare reservoir moet net voor het gebruik worden gevuld.
De constante uitstroom van zuurstof (≈ 0,5 l / dag), zowel uit het vaste reservoir als uit het draagbare (om
overdruk te voorkomen), zorgt ervoor dat het reservoir regelmatig moet worden bijgevuld en dat de
veiligheidsregels strikt moeten worden nageleefd. Dit systeem is het duurst.

Figuur 11. Vast reservoir met vloeibare zuurstof (links) en draagbaar reservoir (rechts) r

r
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Bron: Vitalaire.
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Systeem
Gasvormige zuurstof

Oxyconcentrator

Vloeibare zuurstof

Voordelen
Beschikbaarheid.
Gebruiksgemak.
Onafhankelijkheid van elektriciteit.
Weinig lawaai.
Rondwandelen kan door de kleine flessen
(400 l).
Permanente zuurstofbron thuis.
Vullen is niet nodig.
Eenvoudig en veilig gebruik.
Neemt weinig plaats in.
Kost weinig.

Neemt weinig plaats in - opslag van grote
hoeveelheden in reservoirs met een klein
volume (40 l vloeibare zuurstof = 34.000 l
gasvormige zuurstof).
Er kunnen thuis kleine draagbare flessen
worden gevuld met een autonomie van
6 à 7 u.
Maakt geen geluid.
Geschikt voor een groot debiet.

Nadelen
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik.
Geringe autonomie bij groot debiet.
Frequent vervangen van flessen. Omvang
en gewicht van de flessen.

Afhankelijkheid van elektriciteitsnet (reservefles met gasvormige zuurstof voor het
geval de elektriciteit uitvalt).
Verbruikt elektriciteit.
Vrij lawaaierig.
Weinig mobiel.
Niet goed geschikt voor een groot debiet
(maximumdebiet: 5 l / min).
Permanente verdamping van zuurstof,
zelfs als het systeem niet werkt.
Frequente leveringen.
Strikte naleving van de veiligheidsregels.
Geen standaardisering van de uitrusting
voor buitenshuis vullen.
Hoge kostprijs.

Tabel 2. Voor - en nadelen van de verschillende systemen voor een zuurstofbehandeling

3. Aansluitingsuitrusting 2, 4
3.1. Neusmasker
Een neusmasker is eenvoudig en praktisch. Het is het middel voor zuurstoftoediening dat thuis het meest
wordt gebruikt. Het kan worden gebruikt voor zuurstoftoediening tot een debiet van 6 l / min. Daarboven
neemt het ongemak voor de patiënt toe. Het percentage van de zuurstof dat daadwerkelijk door de
zieke wordt ingeademd, varieert van 24 tot 44%, afhankelijk van het zuurstofdebiet, het debiet van de
ventilatie van de persoon in kwestie en de manier van ademhalen: kalm en diep dan wel oppervlakkig
en met open mond. Er wordt ook zuurstof geleverd tijdens de uitademfase: er is dus een periode waarin
het gas volledig verloren gaat.
Een neusmasker heeft bijgevolg de volgende nadelen: een zwak rendement, loskoppeling tijdens de
slaap, een verlies van zuurstof, onvoldoende toediening van zuurstof als er door de mond wordt
geademd, wonden aan de contactpunten (oren en neusgaten) en onesthetisch voorkomen, wat een
mobiele zuurstofbehandeling, de sociale contacten en de naleving van de voorschriften niet ten goede
komt.

Figuur 12. Neusmasker s

s

Bron: www.adep.asso.fr.
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3.2. Nasofaryngale sonde
De nasale sonde wordt in één van de neusgaten gestoken tot aan de keelholte. De nasale sonde is
doeltreffender dan het neusmasker, maar minder comfortabel voor de gebruiker. Er kan een groter
debiet dan met een neusmasker mee worden toegediend: tot 10 l / min en er wordt een FiO2 van 50%
bereikt. De nasale sonde is eerder voorbehouden voor acute gevallen in een ziekenhuisomgeving.

Figuur 13. Nasofaryngale sonde t

3.3. Zuurstofmasker
Het gewone zuurstofmasker bedekt de neus en de mond. Er kan een FiO2 mee bereikt worden van 40 –
60% en een debiet van 5 – 8 l / min. Het elastiek kan de huid irriteren.

Figuur 14. Zuurstofmasker u

3.4. Venturimasker
Patiënten die een zeer grote behoefte aan zuurstof hebben, hebben veel baat bij een venturimasker.
Het principe van een venturimasker bestaat erin dat er een nauwkeurige en vooraf bepaalde
zuurstofconcentratie wordt toegediend ongeacht de manier van ademhalen van de patiënt. De zuurstof
stroomt door het venturibuisje en voert een bepaald percentage omgevingslucht met zich mee dat
binnenkomt via de lucht-inlaatopeningen, waardoor de patiënt een lucht - en zuurstofmengsel met een
constante verhouding krijgt. De toegediende zuurstofconcentratie (FiO2) varieert van 24 tot 60%
naargelang het gebruikte venturibuisje (functie van de kleur van het buisje).

Figuur 15. Venturimasker v

t
u
v
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Bron: www.adep.asso.fr.
Bron: http://www.proxymed-mad.fr/catalogue/diagnostic/le-respiratoire.html.
Bron: http://www.fazzini.it/francais/default.asp?id_cat=013.
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3.5. Transtracheale katheter
De transtracheale katheter is voorbehouden voor zieken die een groot zuurstofdebiet nodig hebben. De
katheter levert de zuurstof rechtstreeks via de luchtpijp en laat zo een vermindering van zuurstofgebruik
met ongeveer 50% toe. Bovendien is het veiliger in gebruik (geen loskoppeling „s nachts) en tast het de
neusslijmvliezen niet aan. Het esthetische voordeel ervan komt de therapeutische naleving buitenhuis ten
goede. Deze invasieve techniek vereist echter intensievere zorgen en kan alleen worden voorgesteld aan
zeer gemotiveerde en zorgzame patiënten aangezien er complicaties kunnen opduiken door
afscheidingen, obstructie en een groter risico op infecties ter hoogte van de luchtpijpopening. Vandaar
dat deze techniek weinig wordt toegepast in België.

4. Toebehoren
4.1. Spaarklep
Het gaat om een uitrusting om alleen maar in de inademfase O 2 toe te dienen in bolusvorm. Het zorgt
voor een besparing van 50 tot 85% op het zuurstofdebiet en een verdubbeling van de duur van de
autonomie van een draagbare bron. Bij sommige apparaten zorgt een beveiliging ervoor dat bij het niet detecteren van de inademdepressie (bvb. als er door de mond wordt ingeademd) de klep permanent
open staat zodat ze een continu zuurstofdebiet doorlaat of voorgeprogrammeerd met tussenpozen
opengaat om “veiligheidsademstoten” te geven.

4.2. Luchtbevochtiger
Zuurstof doet de slijmvliezen uitdrogen, zeker als er met een groot debiet (> 5 l / min) zuurstof wordt
toegediend, en dat kan oncomfortabel zijn voor de patiënt. De zuurstof kan bevochtigd worden met
behulp van een luchtbevochtiger die tussen de zuurstofbron en de buis van het
zuurstoftoedieningssysteem wordt aangebracht.
Er bestaan wegwerpbevochtigers, die voorgevuld zijn met steriel water, en herbruikbare bevochtigers, die
met gedistilleerd water of mineraal water uit flessen moeten worden gevuld. De hygiënische toestand van
het tweede type bevochtiger moet nauwlettend in de gaten worden gehouden om verontreiniging te
voorkomen. Het is aan te raden om ze om de 2 dagen met warm water te spoelen en ze elke maand te
vervangen.

Figuur 16. Een voorgevulde (links) en een herbruikbare bevochtiger (rechts) w

4.3. Zuurstofbuis
De buis verbindt het zuurstoftoedieningssysteem (neusmasker, zuurstofmasker, …) met de zuurstofbron. Ze
is gewoonlijk 2 tot 3 meter lang. Er zijn verlengstukken verkrijgbaar. Die zorgen ervoor dat de patiënt in huis
kan rondwandelen. De buis moet elke maand worden vervangen om bacteriële verontreiniging te
voorkomen.
w

Bron: Vitalaire
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5. Contra - indicaties 11
Er zijn geen absolute contra - indicaties voor de toepassing van een zuurstofbehandeling. Het
voorschrijven van een lange termijn zuurstofbehandeling thuis is volledig gerechtvaardigd voor
hypoxemische patiënten:
 Van wie de behandeling optimaal is (behandeling met medicijnen, kinesitherapie);
 Die voldoende gemotiveerd zijn;
 Die in staat zijn om de zuurstoftoedieningsbron op een correcte manier te gebruiken;
 Die gestopt zijn met roken.

6. Ongewenste effecten 9, 11, 14
 Uitdroging van de slijmvliezen
De toediening van droge zuurstof met groot debiet kan de uitdroging van de neusslijmvliezen,
bloedingen en wonden aan het neustussenschot veroorzaken. De uitdroging van de slijmvliezen
kan worden beperkt door een goede ventilatie van het huis, of door bevochtiging van de
atmosfeer of de neusslijmvliezen met behulp van een fysiologische zoutoplossing. Breng nooit een
vettige stof aan op of in de neus (risico op verbranding x)! De installatie van een luchtbevochtiger
aan de uitgang van de zuurstofbron beperkt eveneens dat ongemaky.
 Huidirritatie
Het elastiek van het zuurstofmasker of de buisjes van het neusmasker kunnen huidirritatie
veroorzaken op de contactpunten. Het gebruik van een ander type zuurstof - of neusmasker, of
het eventuele aanbrengen van gaaskompressen op de contactpunten kunnen dat probleem
voorkomen. Het aanbrengen van vettige stoffen is ten strengste verboden (risico op verbranding z).
 Hypoventilatie, hypercapnie en ademhalingsacidose
Bij bepaalde patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie vormt de hypoxemie de
voornaamste respiratoire stimulus en niet het te hoog CO 2 - gehalte in het bloed. De toediening
van zuurstof aan hoog debiet verhoogt de partiële arteriële zuurstofdruk ter hoogte van de perifere
chemoreceptoren in de aorta en de arteria carotis en onderdrukt dus de respiratoire stimulus. Het
plots onderdrukken van deze stimulus kan bij deze patiënten leiden tot hypoventilatie en apnoe.
De hypoventilatie kan de hypercapnie verergeren en zo aan de basis liggen van een
ademhalingsacidose door een verhoogde productie van H + - ionen. De symptomen zijn
hoofdpijn, prikkelbaarheid, slaperigheid, verwarring, problemen met het bewustzijn en
ademhalingsmoeilijkheden.
Bij patiënten die klinisch stabiel zijn, zal een zuurstofbehandeling zelden de oorzaak zijn van een
belangrijke hypercapnie met ademhalingsacidose. Het risico is groter bij een acute verergering of
bij patiënten die zeer hypoxemisch zijn. Alcohol en medicijnen die het ademhalingscentrum
onderdrukken moeten worden vermeden bij deze patiënten.
 Pulmonale en neurologische toxiciteit
Zuurstof die toegediend wordt met een hoge concentratie of een hoge druk kan toxisch zijn. Zo
kan er een pulmonale en neurologische toxiciteit optreden na 6 uur blootstelling aan een
zuurstofconcentratie (FiO2) van 100% of na 24 uur blootstelling aan een zuurstofconcentratie (FiO 2)
van meer dan 70%. Zuurstof is toxisch voor de cellen omwille van het vermogen dat het gas heeft
om zeer reactieve vrije radicalen te vormen. De symptomen zijn pijn in de borstkas, irritatie van de
luchtpijp, hoesten, ademnood, misselijkheid, duizeligheid en stuiptrekkingen.

x
y
Z
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Zie pagina 35.
Zie 4.2. Luchtbevochtiger – pagina 21.
zie pagina 35.
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ADMINISTRATIEVE ASPECTEN
1. Voorschrift, tarifering en terugbetaling 20  22
 Sinds 1 juli 2012 wordt de officina-apotheker uitsluitend ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.
Een zuurstofbehandeling met een symptomatisch doel wordt terugbetaald. De terugbetaling heeft dan
betrekking op de toediening van gasvormige zuurstof of van zuurstof met een oxyconcentrator.
 De zuurstofbehandeling van lange duur thuis maakt het voorwerp uit van een overeenkomst tussen de
verzekeringsinstellingen en de officieel erkende pneumologische diensten van de ziekenhuizen. De patiënt
moet aan strenge fysiologische criteria beantwoorden die gecontroleerd worden aan de hand van
pneumologische onderzoeken in een ziekenhuis dat officieel erkend is door het RIZIV en de toestemming
krijgen van de adviserende arts van de ziekteverzekering. De zuurstof voor chronische patiënten wordt door
het ziekenhuis geleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten tussen
de pneumologische dienst van het ziekenhuis en de patiënt. Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan
de lange termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst en is bijgevolg niet meer terugbetaald
via de officina.

1.1. Gasvormige zuurstof 21
Gasvormige zuurstof wordt door de huisarts of de specialist voorgeschreven met het reglementaire
formulier voor het voorschrijven van geneesmiddelen. De uitvoering van het voorschrift gebeurt door de
officina - apotheker die de patiënt kiest.
Voor volgende indicaties is een tegemoetkoming voorzien in de officina:
1. Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie
Zuurstof is mits een schriftelijke vermelding „derdebetalersregeling van toepassing‟ terugbetaald.
De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds.
De voorschrijvende arts evalueert zijn voorgeschreven behandeling op verbetering van hypoxemie
en vermeldt dit in het medisch dossier van de patiënt.
De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige
zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof.
De voorschrijvende arts verbindt er zich toe in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken
ter beschikking te houden van de adviserend geneesheer die aantonen dat de hypoxemie klinisch
gedocumenteerd is en die het statuut vermelden voor palliatieve patiënt.
2. Acute hypoxemie die verbetert door zuurstofgebruik
Zuurstof is mits een machtiging van de adviserend geneesheer terugbetaald. De geldigheidsduur
van de machtiging bedraagt maximum 12 maanden. De machtiging is geldig voor maximum 3
periodes (opeenvolgend of niet) van elk maximum 1 (lopende) maand. De vernieuwing van de
machtiging is mogelijk vanaf het einde van de geldigheid van de vorige machtiging.
De voorschrijvende arts evalueert zijn voorgeschreven behandeling op verbetering van hypoxemie
en vermeldt dit in het medisch dossier van de patiënt. Hij onderzoekt al naargelang het type
patiënt of deze in aanmerking komt voor een revalidatie conventie langdurige zuurstoftherapie
thuis wegens ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie.
De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige
zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof, tenzij de 1ste maand
van gebruik van vloeibare medische zuurstof of een zuurstofconcentrator in het kader van de
revalidatie-conventie zuurstoftherapie.
3. Cluster hoofdpijn
Zuurstof is mits een machtiging van de adviserend geneesheer terugbetaald. Het gebruikelijke
debiet van 10 à 12 l / min in bursttoediening gedurende ongeveer 15 minuten kan niet bereikt
worden met een zuurstofconcentrator.
Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een
omstandig verslag, opgesteld door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater die
de diagnose van clusterhoofdpijn bevestigt en het opstarten van de behandeling met
zuurstoftherapie verantwoordt, gebaseerd op de huidige klinische toestand van de patiënt. De
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machtiging tot terugbetaling kan door de huisarts worden verlengd voor nieuwe periodes van
maximum 60 maanden.
Een voorschrift voor gasvormige zuurstof wordt voortaan voor maximaal één maand opgesteld en bevat
de volgende gegevens:
→ De hoeveelheid gasvormige zuurstof die moet worden geleverd (in liter);
→ De maand waarvoor die hoeveelheid wordt voorgeschreven;
→ Het debiet (in liter per minuut en aantal uren per dag);
→ In het voorkomende geval de luchtbevochtiger.
In het kader van het K.B. van 24/10/2002 mag de apotheker die belast wordt met de uitvoering van het
voorschrift in overleg met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger kiezen tussen de twee volgende
oplossingen:
→ Hij installeert en levert zelf de gasvormige zuurstof en het nodige toebehoren Aa;
→ Hij bestelt bij een leverancier die geen apotheker is de installatie en/of de levering van de
gasvormige zuurstof en het toebehoren.
De coördinator van een nieuwe therapie op basis van een voorschrift buiten het kader van de readaptatie
- overeenkomst over de lange termijn zuurstofbehandeling is steeds de apotheker. De apotheker is de
enige gesprekspartner van de patiënt. Elke bestelling moet via hem gaan.
De algemene en praktische afspraken met betrekking tot de prestaties en de verplichtingen van de
apothekers en de leveranciers van gasvormige zuurstof die geen apotheker zijn, worden beschreven in het
“Charter over de gasvormige zuurstoftherapie bij de patiënt thuis” 22.
 Installatie en levering van gasvormige zuurstof en toebehoren door de apotheker
Als de apotheker beslist om zelf de gasvormige zuurstof en het nodige toebehoren te installeren en te
leveren, verbindt hij zich ertoe om:
 De werking van de installatie te controleren en de begunstigde zowel mondeling als schriftelijkBb in
te lichten over het juiste gebruik van het toebehoren en de dosering van de zuurstof. Hij mag de
kosten van de installatie bij het RIZIV in rekening brengen;
 Aan de begunstigde flessen met gasvormige zuurstof te verhuren (maximum 3 tegelijk) en te
waken over de goede omloop van de voorraad zuurstofflessen om zo het aantal eenheden
waarvoor er een huurprijs aan de begunstigde wordt gefactureerd, te beperken;
 Een ontspanner te verhuren, die al dan niet geïntegreerd is in de zuurstofflessen;
 Het permanente gebruik van een zuurstofmasker en/of een neusmasker, en een zuurstofbuis te
garanderen;
 Volgens het voorschrift per maand een luchtbevochtiger voor éénmalig gebruik te leveren.
De tarifering is gebaseerd op de prestaties en toebehoren die geïdentificeerd worden door generieke CNK
codes hernomen in Tabel 3.
CNK
4003-935
4003-943
4003-950
4003-968

Aa

Bb

Prestatie of toebehoren
Masker of bril (met of zonder slang)
Verlengslang voor masker of bril
Wegwerpbevochtiger
Staangeld fles (huur) met of zonder
ontspanner

Per kalendermaand zijn slechts één zuurstofmasker of
bril, één verlengslang en één luchtbevochtiger
terugbetaalbaar.
Per kalendermaand mag het forfait voor staangeld
slechts één keer in rekening worden gebracht. Dit
staangeld heeft betrekking op de verhuur van
maximum 3 flessen per maand. De verhuur van
bijkomende flessen is voor rekening van de patiënt.

Onder de term “toebehoren” verstaat men: neusmaskers en zuurstofmaskers, buis, luchtbevochtiger voor eenmalig gebruik, zuurstofflessen met of zonder geïntegreerde
ontspanner en de al dan niet in de zuurstofflessen geïntegreerde ontspanners.
Een patiëntenfolder is te downloaden via www.apb.be/patientenmateriaal en is eveneens beschikbaar in uw apotheeksoftware via Delphi Care.
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4003-976

Eerste installatie en terugname

4004-693

Honorarium begeleiding
gasvormige zuurstoftherapie

Indien de 3 periodes van een maand niet
opeenvolgend zijn, kunnen de kosten van de installatie
voor elke nieuw periode van 1 maand in rekening
gebracht worden. Het honorarium wordt jaarlijks
geïndexeerd.
Voor de coördinatie en de farmaceutische
begeleiding van de gasvormige zuurstofbehandeling,
heeft de apotheker per patiënt maandelijks recht op
een honorarium. Dit honorarium wordt jaarlijks
geïndexeerd.

Tabel 3 : Generieke CNK codes voor prestaties en toebehoren bij gasvormige zuurstoftherapie
in geval van installatie en levering door de apotheker

Eén keer per kalendermaand stelt de apotheker een leveringsattest Cc op met volgende informatie:
 De generieke CNK-code en omschrijving van het toebehoren dat in rekening wordt gebracht;
 Voor de verhuur van de flessen en de ontspanner: de huurprijs per eenheid, per dag of per
maand, en het aantal eenheden dat verhuurd werd;
 Het aantal dagen dat het toebehoren werd verhuurd;
 Voor de zuurstofbril - en/of de maskers, de slangen en de luchtbevochtigers voor eenmalig
gebruik: de prijs per stuk.
Het attest, door de patiënt voor akkoord ondertekend, is bijgevoegd bij het voorschrift (of de voorschriften)
en overgemaakt aan de tariferingsdienst. De geleverde zuurstof wordt getarifeerd als specialiteit. Voor de
patiënten die lijden aan acute hypoxemie, moet de machtiging aan het voorschrift toegevoegd worden
aan het einde van de laatste toegelaten periode van terugbetaling.
 Installatie en levering van gasvormige zuurstof en toebehoren door een leverancier die geen apotheker
is
Als de apotheker beslist om de installatie en de levering van het toebehoren aan een leverancier - niet apotheker toe te vertrouwen, neemt hij contact op met de firma, bezorgt hij die de nodige informatie,
maakt hij de vereiste afspraken en zorgt hij voor de follow - up van de herbevoorrading inzake zuurstof en
toebehoren.
Informatie die door de apotheker moet worden bezorgd:
 Identiteit en adres van de patiënt, indien nodig ook het telefoonnummer van de patiënt om het
tijdstip van de installatie af te spreken;
 Debiet (l / min) en intensiteit (het aantal behandelingsuren per dag);
 Type fles (met geïntegreerde ontspanner);
 Te leveren hoeveelheid zuurstof;
 Indien nodig de luchtbevochtiger;
 De nodige toebehoren (verlengbuis, zuurstofmasker, …).
Te maken afspraken:
 Tijdstip van de installatie;
 Het aantal zuurstofflessen nodig voor een efficiënt beheer van de voorraad;
 Afspraken over de herbevoorrading.
De apotheker verbindt er zich toe de betaling te garanderen van de kosten voor de installatie en de
levering van de gasvormige zuurstof en het bestelde toebehoren, met inbegrip van de eventuele
waarborg voor de verhuur van het toebehoren, die hem maandelijks wordt gefactureerd door de
leverancier - niet - apotheker.
Eén keer per kalendermaand stuurt de apotheker de voorschriften met een kopie van de factuur en/of de
leveringsbonnen naar de tarifering. De geleverde zuurstof wordt getarifeerd als specialiteit. Prestaties en
toebehoren worden getarifeerd aan de hand van generieke CNK - codes, hernomen in Tabel 4. Die
codes zijn eveneens vermeld op de factuur van de leverancier. Voor de patiënten die lijden aan acute
hypoxemie, moet de machtiging aan het voorschrift toegevoegd worden aan het einde van de laatste
toegelaten periode van terugbetaling.
Cc

Zie Bijlage 1 – Attest van aflevering van zuurstof.
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CNK
4005-153
4005-161
4005-179
4005-187

Prestatie of toebehoren
Masker of bril (met of zonder slang)
Verlengslang voor masker of bril
Wegwerpbevochtiger
Staangeld fles (huur) met of
zonder ontspanner

4005-195

Eerste installatie en terugname

4004-693

Honorarium begeleiding
gasvormige zuurstoftherapie

Per kalendermaand zijn slechts één zuurstofmasker of
bril, één verlengslang en één luchtbevochtiger
terugbetaalbaar.
Per kalendermaand mag het forfait voor staangeld
slechts één keer in rekening worden gebracht. Dit
staangeld heeft betrekking op de verhuur van maximum
3 flessen per maand. De verhuur van bijkomende
flessen is voor rekening van de patiënt.
De leverancier niet-apotheker waakt over de goede
rotatie van de voorraad zuurstofflessen en rekent geen
enkel supplement aan voor de terugname van het
materiaal.
Indien de 3 periodes van een maand niet
opeenvolgend zijn, kunnen de kosten van de installatie
voor elke nieuw periode van 1 maand in rekening
gebracht worden. Het honorarium wordt jaarlijks
geïndexeerd.
Voor de coördinatie en de farmaceutische begeleiding
van de gasvormige zuurstofbehandeling, heeft de
apotheker per patiënt maandelijks recht op een
honorarium. Dit honorarium wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tabel 4 : Generieke CNK codes voor prestaties en toebehoren bij gasvormige zuurstoftherapie
in geval van installatie en levering door een leverancier niet - apotheker.

De apotheker mag het verschil tussen het door de leverancier niet - apotheker gefactureerde bedrag en
de door de verzekeringsinstelling toegekende tegemoetkoming terugvorderen bij de patiënt. De toeslag
aangerekend aan de patiënt mag niet hoger zijn dan 20% van de prijs van het toebehoren. Deze toeslag
wordt eveneens meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen.
Opmerking:
Als de patiënt wil dat de installatie gebeurt op een ongebruikelijk tijdstip (met name tijdens het
weekend of na sluitingstijd) moet hij zich richten tot de apotheker van wacht. De apotheker van
wacht neemt zelf de installatie op zich of draagt die taak op aan een firma van zijn keuze.
Als de gebruikelijke apotheker van de patiënt een andere firma kiest, is een overstap naar die
andere firma slechts mogelijk met een eventueel voorschrift voor de volgende maand. Het
voorschrift van de maand van de installatie blijft bij de apotheker van wacht voor de tarifering.
De firma‟s verbinden zich ertoe de apotheker op voorhand op de hoogte te brengen van de
voorwaarden voor speciale leveringen, met name en meer in het bijzonder voor leveringen die
aanleiding kunnen geven tot bijkomende en niet - terugbetaalbare factureringen.
De leverancier geeft aan de patiënt voornamelijk technische en veiligheidsinformatie voor een
doeltreffend gebruik van de installatie en het telefoonnummer waarop hij 24 u op 24 en 7 dagen op de 7
terecht kan voor bijstand. Hij demonstreert hoe de uitrusting werkt en vergewist zich ervan dat de patiënt
alles heeft begrepen. Hij zorgt in overleg met de apotheker voor het onderhoud van de uitrusting en voor
de herbevoorrading inzake zuurstof en toebehoren, en indien nodig neemt hij contact op met de
apotheker (onregelmatigheden bij de behandeling, verslag van incidenten en ongevallen in het kader
van de geneesmiddelenbewaking of de uitrustingsbewaking, einde van de behandeling). De apotheker
blijft de contactpersoon met betrekking tot het voorschrift, de bestelling en de vragen die de patiënt heeft
over zijn behandeling.
De firma en de apotheker houden elkaar op de hoogte in geval van overlijden, ziekenhuisopname,
stopzetting van de behandeling of overstap op een behandeling in het kader van de overeenkomst over
zuurstofbehandeling op lange termijn van de patiënt, zodat ze de terugname kunnen organiseren en de
facturering afsluiten.
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1.2. Oxyconcentrator
 De verhuur van de oxyconcentrator wordt volledig terugbetaald (categorie A) op voorschrift van de
huisarts of een specialist, voorgelegd in een apotheek die toegankelijk is voor het publiek voor volgende
indicaties:
1.

Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie
Zuurstof is mits een schriftelijke vermelding „derdebetalersregeling van toepassing‟ terugbetaald.
De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds.

2.

Acute hypoxemie die verbetert door zuurstofgebruik
Zuurstof is mits een machtiging van de adviserend geneesheer terugbetaald. De geldigheidsduur
van de machtiging bedraagt maximum 12 maanden. De machtiging is geldig voor maximum 3
periodes (opeenvolgend of niet) van elk maximum 1 (lopende) maand. De vernieuwing van de
machtiging is mogelijk vanaf het einde van de geldigheid van de vorige machtiging.

Een voorschrift voor een oxyconcentrator wordt voor maximaal één maand opgesteld en bevat de
volgende gegevens:
 De vermelding „Oxyconcentrator‟ (zonder precisering van de firma);
 De periode waarvoor die hoeveelheid wordt voorgeschreven (maand en jaar);
 Het debiet (in liter per minuut en aantal uren per dag);
 In het voorkomende geval de luchtbevochtiger.
Het voorschrift wordt overhandigd aan de apotheker, die contact opneemt met de leverancier voor de
installatie van de uitrusting bij de aanvang van de behandeling. Het voorschrift moet vervolgens in het
begin van elke maand opnieuw worden opgesteld. De facturen worden naar de apotheker gestuurd.
Eén keer per kalendermaand stuurt de apotheker de voorschriften naar de tarifering. Voor de patiënten
die lijden aan acute hypoxemie, moet de machtiging aan het voorschrift toegevoegd worden aan het
einde van de laatste toegelaten periode van terugbetaling.
De terugbetaling dekt de installatie en de opleiding van de gebruiker, het verhuur, het nodige toebehoren
voor de behandeling (neusmaskers, zuurstofbuizen, filters), het onderhoud en de ondersteuning bij
technische problemen (24u / 24u). Per firma/gasleverancier bestaat er een specifieke CNK - code voor de
volgende prestaties of forfaits:
Huur en onderhoud
Bevochtiger voor eenmalig gebruik
Installatie en terugname
Het huurgeld en onderhoud dekt naast de kosten van het huren van het toestel, van één zuurstofbril of
masker en van één zuurstofslang ook het vervangen van de filters na hun voorziene levensduur evenals de
toebehoren en de honoraria die verbonden zijn aan de installatie en de eventuele levering van een
noodfles medische gasvormige zuurstof. Enkel deze gasvormige zuurstof zelf, die eventueel als noodfles
wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator mag gefactureerd worden.
De apotheker mag maandelijks een honorarium, jaarlijks geïndexeerd, in rekening brengen voor de
begeleiding van zuurstofbehandeling en de coördinatie van de tarifering (CNK 4004-941).
Opmerking: Als de patiënt wil dat de installatie gebeurt op een ongebruikelijk tijdstip (met name
tijdens het weekend of na sluitingstijd) zal er een niet - terugbetaalbaar bijkomend bedrag aan de
patiënt worden gefactureerd.
 In het kader van de “Overeenkomst over zuurstofbehandeling van lange duur thuis in het geval van
ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie” wordt de oxyconcentrator volledig terugbetaald. In dat
geval wordt de aanvraag voor de installatie door de officiële pneumologische dienst van het ziekenhuis
gedaan en worden de facturen naar die dienst gestuurd.
In het kader van die overeenkomst krijgt een patiënt die gebruik maakt van een oxyconcentrator sinds
2000 een forfaitair bedrag per dag voor zijn bijkomend elektriciteitsverbruik. Die terugbetaling gebeurt ook
via het ziekenhuis.
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1.3. Vloeibare zuurstof
Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie thuis via de revalidatieovereenkomst en is sinds 1 juli 2012 niet meer terugbetaald via de officina.

Voorschrijver

Behandeling met gasvormige
zuurstof
Huisarts / specialist

Coördinator

Apotheker

Installatie en
latere
leveringen
Facturering
Tarifering
(apotheker)

Apotheker

Leverancier
(geen
apotheker)
Apotheek

Maandelijks
voorschrift +
*
leveringsattestDd
Honoraria
voor de
installatie
(1 x / niet
opeenvolgende
periode van 1
maand)

Maandelijks
voorschrift +
kopie van de
factuur en / of
leveringsbonnen*
Honoraria voor
begeleiding
(1 x / maand)

Zuurstofbehandeling met een
oxyconcentrator
Huisarts /
Longspecialist
specialist
(overeenkomst
tussen
verzekeringsinstellingen pneumologisch
e dienst)
Apotheker
Pneumologische
dienst
Leverancier (geen apotheker)
Apotheek
Maandelijks
voorschrift

Pneumologische
dienst
Niet van
toepassing

Behandeling met
vloeibare zuurstof
Longspecialist
(overeenkomst
tussen
verzekeringsinstellingen pneumologische
dienst)
Pneumologische
dienst
Leverancier (geen
apotheker)
Pneumologische
dienst
Niet van
toepassing

Honoraria
voor de
coördinatie
van de
tarifering en
begeleiding
(1 x /
maand)

Honoraria voor
begeleiding
(1 x / maand)
Opmerking: De cumul van een terugbetaling van de forfaits voor gasvormige zuurstof en een
terugbetaling van de forfaits voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten.
* Voor de patiënten die lijden aan acute hypoxemie, moet de machtiging aan het voorschrift
toegevoegd worden aan het einde van de laatste toegelaten periode van terugbetaling.
Tabel 5. Samenvattende tabel

Dd
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2. Verzekeringen
De apotheker gebruikt gewoonlijk zijn eigen wagen om de flessen met gasvormige zuurstof bij de patiënt
thuis te leveren. Best brengt men de verzekeraar van de wagen hiervan op de hoogte en gaat men na of
de wagen in dat geval verzekerd is. Bij verzekeringen bij Archimedex, de verzekeringsmakelaar van Curalia,
komt de autoverzekeringspolis tussen bij ongeval indien het gaat om kleine hoeveelheden (2 flessen).
Als de apotheker flessen met gasvormige zuurstof in zijn officina opslaat, zou hij ook best contact
opnemen met zijn verzekeraar. Ook ongevallen met het opslaan van zuurstof zijn gedekt bij contracten
afgesloten met Archimedex, indien het aantal gasflessen beperkt is tot 4 à 5 flessen.
Als er zich een incident voordoet:
→ In het geval dat er iets met het personeel gebeurt, dekt de arbeidsverzekeringspolis de schade;
→ In het geval dat er materiële schade is, is het de brandverzekering die de schade dekt;
→ In het geval dat er in de officina iets gebeurt met een patiënt, zal de apotheker een beroep moeten
doen op zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, luik exploitatie;
→ Als de apotheker werkonbekwaam is, moet hij beroep doen op de verzekering gewaarborgd inkomen.
→ Wanneer er zich ten gevolge van een fout van de apotheker een incident voordoet bij de patiënt thuis,
zal het de verzekering professionele burgerlijke aansprakelijkheid zijn die de schade dekt.
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FARMACEUTISCHE ZORG 2, 11, 1519, 21, 22
Een zuurstofbehandeling thuis - vooral dan een langdurige - is een zware behandeling, die lastig is voor
de patiënt en voor zijn omgeving.
Door de patiënt en zijn omgeving te informeren over de behandeling, hoe de installatie te gebruiken en
de te nemen maatregelen op het vlak van veiligheid en hygiëne bij een zuurstofbehandeling kan de
apotheker de patiënt en zijn omgeving geruststellen, ervoor zorgen dat de voorschriften worden
nageleefd en bijgevolg het welzijn van de patiënt bevorderen.
Binnen het kader van een behandeling met gasvormige zuurstof kan de apotheker ervoor kiezen om zelf
de uitrusting voor de zuurstofbehandeling en het toebehoren bij de patiënt thuis te installeren of om dit
toe te vertrouwen aan een leverancier die geen apotheker is.
Naast het installeren van de uitrusting en het informeren van de patiënt heeft de apotheker ook een rol te
spelen in de opvolging van de behandeling: follow - up van de vervanging van de zuurstofflessen en het
toebehoren, en eventueel de levering ervan, controle van de goede werking en het goede gebruik van
de installatie, toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, toezicht op de naleving van de
therapietrouw van de patiënt, overleg met de voorschrijver en de zuurstofleveranciers etc.

1. Installatie van het materiaal voor gasvormige zuurstofbehandeling door de apotheker
In het kader van de overeenkomst die werd afgesloten tussen de apothekers en de
verzekeringsinstellingen mag de apotheker die belast wordt met de uitvoering van het voorschrift in
overleg met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger ervoor kiezen om zelf de gasvormige zuurstof en
het nodige toebehorenIi te installeren.
De overeenkomst die werd afgesloten tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen geeft de
apotheker de mogelijkheid om een honorarium aan te rekenen voor de installatie van de gasvormige
zuurstof en het toebehoren bij de patiënt thuis als hij ervoor kiest om dat zelf te doen. Met dat honorarium
wordt de installatie van het zuurstofbehandelingssysteem bij de patiënt thuis, de controle van de werking
ervan, en het mondeling en schriftelijk informeren van de patiënt met het oog op een adequaat en
risicoloos gebruik van de zuurstof en het toebehoren bezoldigd.
Voor de levering aan de patiënten moeten alle onderdelen van de installatie die niet rechtstreeks in
contact komen met de patiënt worden gereinigd en eventueel gedesinfecteerd volgens de
aanbevelingen van de fabrikant. Alle onderdelen die rechtstreeks in contact komen met de patiënt zijn
voor eenmalig gebruik en moeten elke maand worden vervangen.
Bij het installeren van de gasvormige zuurstoftherapie bij de patiënt thuis doet de apotheker het
volgende:
 Hij controleert de omgeving (warmtebronnen, ventilatie … Jj) en kiest in overleg met de patiënt de
meest geschikte plaats voor het installeren van de zuurstofflessen;
 Hij stelt de installatie in werking en controleert of ze naar behoren werkt Kk;
 Hij legt aan de patiënt de werking van de installatie en het toebehoren uit en geeft uitleg bij de na
te leven veiligheidsvoorschriften Ll;
 Hij toont aan de patiënt hoe de installatie en het toebehoren moeten worden gebruikt;
 Hij gaat na in hoeverre de patiënt in staat is om de uitrusting te gebruiken en of hij begrijpt hoe ze
moet worden gebruikt en hoe belangrijk het is dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Ii

Jj
Kk
Ll
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Onder de term “toebehoren” verstaat men: neusmaskers en zuurstofmaskers, buis, luchtbevochtiger voor eenmalig gebruik, zuurstofflessen met of zonder geïntegreerde
ontspanner en de al dan niet in de zuurstofflessen geïntegreerde ontspanners.
Zie “2.1. Risico‟s en voorzorgsmaatregelen” onder “2. Het informeren van de patiënt” pagina 33.
Zie “2.1. Risico‟s en voorzorgsmaatregelen” onder “2. Het informeren van de patiënt” pagina 33.
Zie “2.1. Risico‟s en voorzorgsmaatregelen” onder “2. Het informeren van de patiënt” pagina 33.
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1.1. Gasvormige zuurstofbehandeling met klassieke flessen
Indienststelling
 Was uw handen;
 Verwijder de veiligheidsdop;
 Ontlucht de afsluitkraan om onzuiverheden te verwijderen;
 Sluit en controleer de ontspanner / debietmeter;
 Monteer de ontspanner / debietmeter met de hand (zonder gereedschap!);
 Installeer eventueel de luchtbevochtiger;
 Sluit het neusmasker aan;
 Controleer of de ontspanner / debietmeter gesloten is (ingesteld op 0 l / min) en open langzaam
en zonder forceren de kraan van de fles;
 Regel het debiet en controleer de doorstroming van de zuurstof (met vochtige vinger voor de
uitgangsopeningen van het masker of vorming van belletjes in de luchtbevochtiger).
Voorzorgsmaatregelen
 Bewaar de flessen rechtop. Open een fles nooit als ze ligt;
 Verplaats de flessen niet door ze voort te trekken of over de vloer te rollen. Til een fles nooit op aan
de kraan;
 Voorkom schokken en zorg ervoor dat de flessen nooit omvallen door ze stevig tegen de wand of
op het transportwagentje vast te maken;
 Ga na of de verbindingsslang lang genoeg is om de patiënt te laten rondwandelen zonder dat
de fles omvalt;
 Controleer of de uitrusting goed werkt alvorens ze in gebruik te nemen. Maak nooit gebruik van een
fles die een afdichtingsdefect vertoont;
 Probeer een defecte uitrusting nooit zelf te herstellen (kraan, ontspanner, …);
 Controleer de uiterste gebruiksdatum van de fles;
 Maak gebruik van een ontspanner die geschikt is voor de zuurstof en de fles;
 Hou de raakvlakken tussen de fles en de ontspanner proper;
 Draai de ontspanner niet met een tang vast. Dat zou de dichting kunnen beschadigen, of
verhitting of vonken kunnen veroorzaken;
 Zet de ontspanner niet verschillende keren na elkaar onder druk (nooit snel na elkaar open en dicht
draaien);
 De kraan nooit bruusk openen, nooit forceren bij het openen en nooit volledig openzetten;
 Ga nooit voor de kraanopening staan, maar wel erachter en hou voldoende afstand om te
voorkomen dat u kleine deeltjes in de ogen krijgt;
 In de wagen moet de fles goed vastgesnoerd worden. Het raam van de wagen moet halfopen
staan.
Het onderhoud van de ontspanner / debietmeter is zeer belangrijk zowel voor de doeltreffendheid van
de behandeling als voor de veiligheid. Bij elke indienststelling moet de gebruiker een visuele controle
uitvoeren van de ontspanner (afdichting, schroefgang, ...) om na te gaan of hij in goede staat is. Om
de 5 jaar moet de ontspanner onderworpen worden aan een grondig onderhoud (stofvrij maken,
ontvetting, vervanging van versleten onderdelen,...) door een gekwalificeerd technicus.
Buitendienststelling
 Was uw handen;
 Sluit de kraan van de fles;
 Laat de naald van de debietmeter tot 0 zakken en sluit de debietmeter;
 Demonteer de luchtbevochtiger;
 Demonteer de ontspanner / debietmeter.
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1.2. Gasvormige zuurstofbehandeling met flessen met geïntegreerde ontspanner
Indienststelling
 Was uw handen;
 Installeer eventueel de luchtbevochtiger op het eindstuk;
 Sluit het neusmasker aan;
 Controleer of de ontspanner / debietmeter gesloten is (ingesteld op 0 l / min) en open langzaam
en zonder forceren, de kraan van de fles;
 Regel het debiet en controleer de doorstroming van de zuurstof (met vochtige vinger voor de
uitgangen van het masker of vorming van belletjes in de luchtbevochtiger.
Buitendienststelling
 Was uw handen;
 Sluit de kraan van de fles;
 Laat de naald van de debietmeter tot 0 zakken en sluit de debietmeter.

2. Het informeren van de patiënt
Patiënten voor wie de indicatie van een zuurstofbehandeling van lange duur wordt gesteld, hebben in
principe de rest van hun leven die bijkomende zuurstoftoevoer nodig.
Het gaat om een zware en belastende behandeling, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Welk
zuurstofbehandelingssysteem er ook wordt voorgeschreven, het is belangrijk dat aan de patiënt wordt
uitgelegd wat het nut en het belang is van zijn behandeling zodat hij gemotiveerd is om de voorschriften
na te leven.
 De zuurstofbehandeling verbetert de zuurstoftoevoer naar de weefsels, de overleving en de
levenskwaliteit.
 De zuurstofbehandeling vormt een bijkomende behandeling die de andere therapeutische
middelen niet vervangt. De behandelingen die ermee samengaan moeten worden voortgezet:
geneesmiddelen, kinesitherapie, ….
 Kleine flessen met gasvormige of vloeibare O2 (transporteerbaar in een zak of op een wagentje)
zorgen ervoor dat de patiënt de behandeling buitenshuis kan voortzetten en zijn sociale en
professionele activiteiten verder kan blijven uitoefenen.
 Het debiet dat door de arts werd voorgeschreven, is het debiet dat aangepast is aan de patiënt.
Het mag niet worden gewijzigd zonder de toelating van de arts. Het voorschrift kan verschillende
debieten bevatten voor „s nachts of voor bij het leveren van inspanningen.
 Om voordeel te halen uit de behandeling moet de dagelijkse duur van de zuurstofbehandeling
die werd voorgeschreven, nageleefd worden (gewoonlijk gaat het om ten minste 15 u per dag,
voornamelijk „s nachts).
 De patiënt moet door de neus ademen (niet door de mond) en controleren of de verbindingsbuis
niet geplooid is of vastgeklemd zit onder een deur of de poot van een stoel, …
 Zuurstof is niet toxisch onder de voorwaarden van het voorschrift. Zuurstof is toxisch als het zuiver en
niet gemengd met lucht gedurende enkele dagen wordt ingeademd.
 Het gebruik van een groter zuurstofdebiet dan het debiet dat werd voorgeschreven, kan
hypoventilatie en een ademhalingsacidose veroorzaken. De patiënten moeten onmiddellijk
contact opnemen met hun arts als ze de volgende symptomen vertonen: hoofdpijn,
prikkelbaarheid,
slaperigheid,
verwarring,
problemen
met
het
bewustzijn,
ademhalingsmoeilijkheden.
Het kan zijn dat de patiënt vreest zonder zuurstof te vallen of dat er zich een stroompanne voordoet
(oxyconcentrator). Vandaar dat het zuurstofverbruik van de patiënt moet worden berekend op basis van
het debiet en voorgeschreven dagelijkse duur van de behandeling om zo de termijnen voor de
zuurstofbevoorrading (gasvormige en vloeibare zuurstof) te kunnen bepalen.
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Als de inhoud van de fles en het voorgeschreven zuurstofdebiet gekend zijn, kan de autonomie van de
fles worden berekend:
Autonomie (min) = O2 - inhoud van de fles (l) / Debiet (l / min)
Bvb.: Autonomie van een B10 - fles = 2.100 l / 2 l / min = 1.050 min
Het is belangrijk om aan de patiënt uit te leggen wanneer hij contact moet opnemen met de apotheker
voor een herbevoorrading (2 tot 3 dagen op voorhand, drukmeter en peilmeter op de fles of het
reservoir in de gaten houden) of welke afspraken er op dat vlak met de leverancier werden gemaakt, en
tot wie hij zich moet richten in een noodgeval (buiten de kantooruren: noodnummer van de leverancier,
wijs de patiënt erop dat hij in dat geval een bijkomend bedrag moet betalen). Patiënten die gebruik
maken van een oxyconcentrator beschikken gewoonlijk over een reservefles met gasvormige zuurstof
voor het geval dat er zich een stroompanne voordoet.

2.1. Risico‟s en voorzorgsmaatregelen 11, 14, 1719
De patiënt en zijn omgeving moeten op de hoogte worden gebracht van de aanbevelingen voor een
veilig gebruik van de uitrusting. Werken met zuurstof is geen ongevaarlijke bezigheid. Het thuis opslaan
van zuurstof, en het gebruik en transport ervan vereisen bepaalde voorzorgsmaatregelen waarmee de
patiënt moet worden vertrouwd gemaakt. Het is zeer belangrijk de aandacht van de patiënt te vestigen
op de gevaren verbonden met het werken met zuurstof, maar het moet hem ook worden duidelijk
gemaakt dat wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd, de risico‟s zeer beperkt zijn.
Zuurstofbuisjes kunnen, net als de kabels, zuigelingen en turbulente kinderen verstikken, soms met
dodelijke afloop.
Zuurstof is een oxidatiemiddel, dat wil zeggen dat in aanwezigheid van brandbare stoffen (vettige
stoffen, kleren, andere organische stoffen, brandbare gassen, …) zuurstof de verbranding activeert en
vervolgens versnelt, en zo personen en voorwerpen blootstelt aan brand - en ontploffingsgevaar. Vanaf
het moment dat er zich 23% zuurstof in de lucht bevindt, verhoogt het risico op verbranding van de
brandbare stof. Vanaf 50% bestaat het risico op zelfontbranding van de brandbare stof.

Figuur 17. De driehoek van vuur Mm

Om vuur brandend te houden zijn er drie elementen vereist:
 Energie: een vlam, een sigaret, een vonk, gas onder druk, … .
 Brandbare stof: vaste, vloeibare of gasvormige organische stoffen.
 Oxidatiemiddel: lucht, zuurstof.

Mm

Bron: www.inrs.fr.
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Om brand te voorkomen moet ten minste één van die drie elementen worden verwijderd.
Vandaar dat bij de installatie van een zuurstofbehandelingssysteem bij de patiënt thuis, die op een
veilige afstand van een warmtebron en van ontvlambare stoffen moet worden aangebracht.
Concreet moeten we volgende informatie meegeven aan de patiënt:
 Bescherm de zuurstofbron tegen warmte, vonken en vlammen. Zet de zuurstofbron niet in de zon
of aan een venster. Zorg voor een afstand van ten minste 3 meter tussen de zuurstofbron en:
 Een open haard of een vlam (aansteker, lucifer, kaarsen, gaskachel, sigaret, ...);
 Een elektrisch toestel (gsm, televisie, microgolfoven, scheerapparaat, ...) en stopcontacten;
 Brandbare stoffen (gordijnen, behang, ...);
 Niet roken tijdens de bediening en het gebruik;
 Bewaar en gebruik de zuurstofbron in een goed geventileerde ruimte;
 Gebruik proper, materiaal dat aangepast is aan zuurstof. Dit wordt verschaft door de apotheker of
de zuurstofleverancier. Sommige materialen kunnen de oorzaak zijn van een explosieve
chemische reactie op zuurstof;
 Controleer dat de uitrusting goed werkt alvorens ze in gebruik te nemen;
 Probeer een defecte uitrusting nooit zelf te herstellen (kraan, ontspanner, oxyconcentrator, ...),
maar neem contact op met de apotheker of bel naar het noodnummer;
 Smeer de uitrusting niet en kom er niet aan met vettige handen;
 Breng nooit een vettige stof (vaseline, zalf) aan op de huid van de patiënten (gelaat, handen, ...);
 Zorg dat u propere handen hebt alvorens u aan de zuurstofbron en het toebehoren komt;
 Gebruik geen producten in spuitbussen (haarlak, luchtververser, ...) en geen oplosmiddelen
(alcohol, benzine, …) op de uitrusting of in de buurt ervan;
 Bij verzadiging van de kleren met zuurstof, dient men uit de buurt te blijven van de zuurstofbron en
van plaatsen waar er brandgevaar is en zijn kleren uit te trekken. De zuurstof kan zich ook ophopen
in stoffen zetels, behang en tapijten;
 Breng een draagbare zuurstofbron nooit onder een kledingsstuk aan.
Met het oog op de risico‟s die verbonden zijn aan gasvormige zuurstof in een fles onder hoge druk
dienen ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden:
 Bewaar de flessen rechtop;
 Verplaats de flessen niet door ze voort te trekken of over de vloer te rollen. Til een fles nooit op aan
de kraan;
 Voorkom schokken en zorg ervoor dat de flessen nooit omvallen door ze stevig tegen de wand of
op het transportwagentje vast te maken;
 Zet de ontspanner niet verschillende keren na elkaar onder druk (nooit snel na elkaar open en
dicht draaien);
 De kraan nooit bruusk openen, nooit forceren bij het openen en nooit volledig openzetten;
 Ga nooit voor de kraanopening staan, maar wel erachter en hou voldoende afstand om te
voorkomen dat u kleine deeltjes in de ogen krijgt.
De oxyconcentrators mogen niet tegen een muur worden geplaatst en mogen niet worden bedekt (met
een doek, een tafellaken, gordijnen, ...). Ze moeten op een stevige en stabiele ondergrond en op een
droge en goed verluchte plaats worden geplaatst.
De voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor het gebruik van vloeibare zuurstof zijn de
volgende:
 Hou het reservoir en de draagbare eenheid rechtop;
 Raak de koude of bevroren delen van de uitrusting nooit aan. Wees voorzichtig bij het vullen van
het draagbare toestel;
 Niet bedekken of op een tapijt zetten;
 Een cryogene brandwonde aan de ogen of op de huid gedurende ten minste 15 minuten
overvloedig met water spoelen.
Het is ook aan te raden om een brandblusser ter beschikking te hebben in de buurt van de uitrusting.
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Als er een zuurstoflek is:
 Sluit de kraan of het toevoerventiel van het circuit;
 Veroorzaak geen vlammen of vonken;
 Ventileer de ruimte grondig en verlaat ze gedurende een half uur;
 Lucht je kleren of trek ze uit.
Als het neusmasker of de slang vuur vat:
 Verwijder het neusmasker en koppel de slang los;
 Schakel de installatie uit;
 Blus de vlammen met een deken of een brandblusser;
 Verlucht de ruimte.
Roken in de buurt van zuurstof is gevaarlijk. Er moet duidelijk aan de patiënt en zijn omgeving worden
gezegd dat er absoluut niet mag gerookt worden in de buurt van de zuurstofbron. Naast de risico‟s op
brandwonden en brand, vormt nicotinevergiftiging een belangrijke verzwarende factor voor
ademhalingsinsufficiëntie. De apotheker moet de patiënt en zijn omgeving ertoe aanzetten om te
stoppen met rokenNn.
Vet en olie kunnen spontaan vuur vatten in aanwezigheid van zuurstof. U moet dus voorkomen dat
vetstoffen of oliehoudende stoffen in contact komen met de zuurstofinstallatie:
 U mag geen enkel onderdeel van de installatie invetten of smeren. Aangezien zuurstof zeer
droog is, is het normaal dat u geknars hoort;
 De verdroging van de slijmvliezen kan worden beperkt door een dagelijkse ventilatie van het
huis, of door bevochtiging van de atmosfeer of de neusslijmvliezen met behulp van een
fysiologische zoutoplossing. Breng nooit een vettige stof aan op of in de neus! De installatie van
een luchtbevochtiger aan de uitgang van de zuurstofbron beperkt eveneens dat ongemak;
 Was steeds zorgvuldig uw handen met zeep alvorens de zuurstofbron en het toebehoren te
bedienen. Het gebruik van handenzalf is verboden.

2.2. Verzekeringen
Het is aan te raden dat de patiënt zijn verzekeringsmaatschappij op de hoogte stelt van de
aanwezigheid van zuurstof in zijn huis en - in het voorkomende geval - in zijn wagen. Normaal gesproken
heeft dat geen invloed op het bedrag van de premies (brandverzekering, beroepsaansprakelijkheid,
autoverzekering).

2.3. Onderhoud en hygiëne
 Spoel de uiteinden van het neusmasker (met de openingen aan de onderkant) dagelijks met
stromend water;
 De neus - of de zuurstofmaskers moeten elke maand worden vervangen;
 De buis moet proper en droog zijn. Verwijder vocht dat zich in de buis bevindt door ze
gedurende enkele seconden rechtstreeks aan de zuurstofuitgang met maximumdebiet aan te
sluiten;
 De buis moet elke maand worden vervangen;
 De luchtbevochtiger wordt gevuld met gedistilleerd of mineraal water waarbij het merkteken
voor het maximumpeil op het reservoir niet mag overschreden worden. Na vulling wordt de
luchtbevochtiger ter hoogte van de zuurstofuitgang aangebracht als de installatie niet in
werking is;
 De herbruikbare luchtbevochtiger moet elke dag of om de andere dag met warm water worden
gespoeld en elke maand worden vervangen;
 Bij de oxyconcentrators moeten de luchtinlaatfilter en de “motorfilter” regelmatig worden
vervangen (overeenkomstig de instructies van de leverancier)Oo;
 Reinig de buitenkant van de installatie met een propere droge of lichtjes vochtige doek. Gebruik
geen aceton, alcohol of een ander ontvlambaar product.
Nn

Oo

De Dienst Wetenschappelijke Projecten stelt tal van patiëntenfolders ter uwe beschikking die uw patiënt hierover kunnen informeren. U kan ze downloaden via
www.apb.be/patientenmateriaal en is eveneens beschikbaar in uw apotheeksoftware via Delphi Care.
Bij de oxyconcentrator Oxycure moet de luchtinlaat om de 6 maand door de patiënt worden vervangen en de “motorfilter” om de maand. De uitrusting die nodig is voor
6 maand wordt door de firma in één keer geleverd: 6 neusmaskers, 6 buizen, 6 luchtbevochtigers, 6 “motorfilters” en 1 luchtinlaatfilter.
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Figuur 18. Oxycure – Motorfilter (links) en luchtinlaatfilter (rechts) Pp

2.4. Transport en reizen
Tijdens het transport moeten de zuurstofbronnen bij voorkeur rechtop worden gehouden en moeten de
flessen met gasvormige zuurstof stevig vastgemaakt worden om te voorkomen dat ze omvallen. Het
voertuig moet ook goed worden verlucht.
Als de patiënt een reis naar het buitenland plant, dient hij zich bij zijn ziekteverzekering te informeren over
de terugbetaling van de prestaties in het buitenland en ten laatste 1 maand voor zijn vertrek contact op
te nemen met zijn zuurstofleverancier voor het organiseren van de bevoorrading op zijn reisbestemming.
Als de patiënt het vliegtuig wil nemen of naar een hooggelegen bestemming wil vertrekken, moet hij
eerst en vooral aan zijn arts vragen of zijn toestand dat toelaat. In bepaalde gevallen zal de arts aan de
patiënt aanraden om het zuurstofdebiet tijdens de reis en het verblijf op de hooggelegen plaats te
verhogen (een toename van 1 à 2 l / min is gewoonlijk voldoende).
Tijdens een vlucht heerst er in de cabine een druk die gelijk is aan de druk op een hoogte tussen 1600 en
2500 m, wat gevolgen heeft voor het FiO2. Op een hoogte van 2500 m varieert het PaO2 bij een gezond
persoon tussen 65 en 68 mmHg (PaO2 op zeeniveau = 100 mmHg) en neemt het SaO2 af met 3 à 4%.
Bij patiënten van wie het PaO2 op zeeniveau al laag is, kan die situatie hypoxemie activeren of
verergeren.
Als de patiënt met het vliegtuig reist, moet hij aan de vliegtuigmaatschappij vragen of ze zuurstof wil
transporteren en onder welke voorwaarden ze dat wil doen. Vaak wordt aan de patiënt gevraagd om in
het bezit te zijn van een attest van de behandelende arts.

Pp
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3. Opvolging van de behandeling
Het klinisch toezicht wordt uitgevoerd door de behandelende arts. Als de apotheker een probleem
vaststelt (bvb. de voorschriften worden niet nageleefd), verwijst hij de patiënt door naar de arts of neemt
hij zelf contact op met de arts.
Bij een behandeling met gasvormige zuurstof neemt de leverancier die geen apotheker is, contact op
met de apotheker als hij onregelmatigheden bij de behandeling, incidenten en ongevallen in het kader
van de geneesmiddelenbewaking of de uitrustingsbewaking vaststelt. De apotheker blijft de
contactpersoon met betrekking tot het voorschrift, de bestelling en de vragen die de patiënt heeft over
zijn zuurstofbehandeling.
De firma en de apotheker van de patiënt houden elkaar op de hoogte in geval van overlijden /
ziekenhuisopname / stopzetting van de behandeling / overstap op een behandeling in het kader van de
overeenkomst over zuurstofbehandeling op lange termijn van de patiënt, zodat ze de terugname
kunnen organiseren en de facturering afsluiten.
De opvolging van de vervanging van de flessen met gasvormige zuurstof en het toebehoren gebeurt
door de apotheker, die zelf voor de levering zorgt of die de levering toevertrouwt aan een leverancier
die geen apotheker is.
De levering van de flessen met gasvormige zuurstof en het toebehoren bij de patiënt thuis vormt voor de
apotheker een goede gelegenheid om na te gaan of de installatie goed werkt en goed wordt gebruikt,
en of de patiënt wel begrijpt wat hij moet doen in het kader van zijn behandeling en de voorschriften wel
naleeft. Het onderhoud van de uitrusting gebeurt door de leverancier die geen apotheker is, als hij het is
die voor de leveringen zorgt.
De overhandiging van de maandelijkse voorschriften aan de apotheker voor de terugbetaling van de
zuurstofbehandeling (gasvormige zuurstof of oxyconcentrator) vormt voor de apotheker een goede
gelegenheid om contact te hebben met de patiënt of zijn omgeving, en om na te gaan of de
installatie goed wordt gebruikt en of de patiënt wel begrijpt wat hij moet doen in het kader van zijn
behandeling en de voorschriften wel naleeft.
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BIJLAGE 1. ATTEST VAN AFLEVERING VAN ZUURSTOFQq
Attest
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…….…….(stempel van de apotheker)
verklaart dat hij voor
……………………………………………………………………………………………(voornaam en naam van de rechthebbende)
op………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(datum)
volgende verstrekkingen werden uitgevoerd :

 installatie van gasvormige zuurstof en toebehoren door de apotheker
 installatie
 controle
 informatie
 levering van toebehoren door de apotheker
Types van
toebehoren

CNK-code

Huursom/ prijs
per eenheid

Aantal eenheden

Aantal dagen
huur

……………………

……………………….

………………………..

…………………………

………………………….

……………………

……………………….

………………………..

…………………………

………………………….

……………………

……………………….

………………………..

…………………………

………………………….

……………………

……………………….

………………………..

…………………………

………………………….

……………………

……………………….

………………………..

…………………………

………………………….

Bedrag : …………………………………………………………………………..

Handtekening :

De apotheker

Qq

De rechthebbende of zijn vertegenwoordiger

Bron : http://www.inami.fgov.be/drug/nl/pharmacists/agreements/pdf/annexe1.pdf.
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BIJLAGE 2. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ZUURSTOFRr

Rr
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BIJLAGE 3. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VLOEIBARE ZUURSTOFSs

Ss

Bron : http://www.airliquide.be
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BIJLAGE 4. CHECKLIST: INSTALLATIE VAN GASVORMIGE
ZUURSTOFTHERAPIE DOOR DE APOTHEKER BIJ DE PATIËNT THUIS
Installatie
Controleer de omgeving (warmtebronnen, bronnen van vonken, verluchting, …).
Indienststelling:
 Klassieke fles
• Was je handen;
• Verwijder de veiligheidsdop;
• Ontlucht de afsluitkraan om onzuiverheden te verwijderen;
• Sluit en controleer de ontspanner / debietmeter (afdichting, schroefgang, …);
• Monteer de ontspanner / debietmeter met de hand (zonder gereedschap!);
• Installeer eventueel de luchtbevochtiger;
• Sluit het neusmasker aan;
• Controleer of de ontspanner / debietmeter gesloten is (ingesteld op 0 l / min) en open
langzaam en zonder forceren de kraan van de fles;
• Regel het debiet en controleer de doorstroming van de zuurstof (met vochtige vinger voor de
uitgangsopeningen van het masker of vorming van belletjes in de luchtbevochtiger).
 Fles met geïntegreerde ontspanner
• Was je handen;
• Installeer eventueel de luchtbevochtiger;
• Sluit het neusmasker aan;
• Controleer of de ontspanner / debietmeter gesloten is (ingesteld op 0 l / min) en open
langzaam en zonder forceren de kraan van de fles;
• Regel het debiet en controleer de doorstroming van de zuurstof (met vochtige vinger voor de
uitgangsopeningen van het masker of vorming van belletjes in de luchtbevochtiger).
Ga na of de verbindingsslang lang genoeg is om de patiënt te laten rondwandelen zonder dat de fles
omvalt.
Toon hoe de installatie en het toebehoren moeten worden gebruikt (indienststelling en
buitendienststelling).
Bereken de autonomie van de geïnstalleerde fles:
Hoeveelheid O in de fles (l)
Autonomie (min) =
Debiet (l / min)

Informatie voor de patiënt en zijn omgeving
Bezorg de patiënt schriftelijke informatie en neem die samen met hem / haar door.
Gebruiksaanwijzing
Leg de werking van de installatie en het toebehoren uit.
Ga na of de patiënt in staat is om de uitrusting te gebruiken.
Breng de patiënt op de hoogte van de volgende zaken:
• Het nut en het belang van de behandeling;
• Het belang dat het voorgeschreven debiet en de voorgeschreven dagelijkse duur moeten
worden nageleefd;
• Er door de neus en niet door mond dient ingeademd te worden;
• De normale en de uitzonderlijke bevoorradingsprocedures;
• Er moet onmiddellijk contact worden opgenomen met een arts bij: hoofdpijn, prikkelbaarheid,
slaperigheid, verwarring, bewustzijnsproblemen of ademhalingsmoeilijkheden;
• De verzekeringsmaatschappij moet op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid
van zuurstof in het huis en mogelijk ook in de wagen.
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Veiligheidsinstructies
Voorkom schokken en zorg dat de fles niet omvalt:
• De flessen niet verplaatsen;
• Een fles nooit optillen aan de kraan;
• In de wagen moet de fles goed vastgesnoerd worden en bij voorkeur rechtop
staan. Het raam van de wagen moet halfopen staan.
Ga nooit voor de kraanopening staan, maar wel erachter en hou voldoende afstand om te
voorkomen dat er kleine deeltjes in je ogen terechtkomen.
De kraan niet hardhandig openen, niet forceren bij het openen en niet volledig openzetten.
Hou de zuurstofbron uit de buurt van elke warmtebron en elke bron van vonken en vlammen.
Niet roken bij de bediening en het gebruik.
De uitrusting niet smeren en niet met vette handen bedienen. Breng geen vettige stoffen aan
op de huid of de slijmvliezen:
• Was je handen zorgvuldig met zeep;
• Dagelijkse verluchting van de woonst, bevochtiging van de lucht of de
neusslijmvliezen met behulp van een fysiologische zoutoplossing, installatie van
een luchtbevochtiger aan de uitgang van de zuurstofbron.
Gebruik geen producten in spuitbussen (haarlak, luchtververser, ...) en geen oplosmiddelen
(alcohol, benzine, ...) op de uitrusting of in de buurt ervan.
Breng een draagbare zuurstofbron nooit onder een kledingsstuk aan.
Zeg aan de patiënt wat hij / zij moet doen als de uitrusting niet goed werkt:
• Probeer nooit zelf een defecte uitrusting te herstellen (kraan, ontspanner /
debietmeter, ...);
• Neem contact op met de apotheker of de leverancier (telefoonnummer).
Zeg aan de patiënt wat te doen in geval van:
 Een zuurstoflek
• Sluit de kraan of het toevoerventiel van het circuit;
• Veroorzaak geen vlammen of vonken;
• Verlucht de ruimte grondig en verlaat ze gedurende een half uur;
• Lucht je kleren of trek ze uit;
• Als je kleren verzadigd zijn met zuurstof, dien je uit de buurt te blijven van de
zuurstofbron, van plaatsen waar er brandgevaar is en je kleren uit te trekken. De
zuurstof kan zich ook ophopen in stoffen zetels, behang en tapijten.
 Het neusmasker of de slang vuur vat
• Verwijder het neusmasker en koppel de slang los;
• Schakel de installatie uit;
• Blus de vlammen met een deken of een brandblusser;
• Verlucht de ruimte.

-

-

-

-

Hygiëne - instructies
-

Spoel de uiteinden van het zuurstofmasker (openingen aan de onderkant) dagelijks met
stromend water.
Verwijder vocht dat zich in de slang bevindt door de slang gedurende enkele seconden
rechtstreeks op de zuurstofuitgang met maximumdebiet aan te sluiten.
Spoel de herbruikbare luchtbevochtiger dagelijks of om de andere dag met warm water en
vul hem met gedistilleerd of mineraal water.
Reinig de buitenkant van de installatie met een propere en droge of lichtjes vochtige doek.
Gebruik geen aceton, alcohol of een ander ontvlambaar product.
Vervang elke maand het neus - of zuurstofmasker, de slang en luchtbevochtiger.

© Dienst Wetenschappelijke Projecten CDSP • CWOA, december 2009
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BIJLAGE 5. PATIENTENFOLDER “ZUURSTOFBEHANDELING THUIS”

Deze patiëntenfolder werd ontwikkeld door de Dienst Wetenschappelijke Projecten en licht de correcte
toepassing van de gasvormige zuurstofbehandeling toe.
Hij is te downloaden via:
 www.apb.be/patientenmateriaal;
 uw apotheeksoftware via Delphi Care.
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