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Voorwoord

Met deze brochure willen we je kennis laten maken met aerosoltherapie. Je 
leest hierin meer over het doel en het gebruik van aerosoltherapie bij 
kinderen.

Heb je vragen of zijn er problemen? Spreek dan zeker een kinderarts of een 
verpleegkundige aan. 
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Doel van aerosoltherapie

We starten een aerosoltherapie bij je kind om de medicatie dieper in de 
luchtwegen/longblaasjes te brengen. We dienen de medicatie via deze weg 
toe omdat het de meest effectieve techniek is om aandoeningen aan de 
luchtwegen of longen te behandelen. 

Bij aerosoltherapie komt medicatie rechtstreeks in de longen terecht. Dit 
kan soms een tijdelijke toename van ademhalingsklachten ( vb hoesten) 
geven. De inhalatie moet op een correcte manier verlopen. Alleen dan heeft de 
medicatietoediening het beste effect. Er komt dan voldoende medicatie op de 
juiste plaats in de longen terecht en werkt zo sneller. 

Recht opzittende houding bij aerosoltherapie
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 • Dien de aerosol voor de voeding toe om hoestbuien en braken te 
voorkomen. 

 • Sluit de leiding aan op de perslucht.

 • Doe de medicatie in het potje dat zich onder het masker bevindt.

 • Zet je kind in een comfortabele houding, bijvoorbeeld een recht 
opzittende houding op de stoel, in bed of op de schoot.

 • Draai de perslucht open op 8 liter. Dit is de verneveling van de medicatie. 
Hou het reservoir met de medicatie rechtop zodat er een gelijkmatige 
verneveling kan gebeuren.

 • Plaats daarna het masker op het gezicht van je kind. Zo verminder je de 
angst en schrikt je kind minder. Zorg daarna dat de mond en de neus 
onder het masker zitten tijdens de aerosol. 

 • Is je kind onrustig tijdens de aerosol? Troost hem/haar met een 
fopspeen of kijk tijdens de therapie naar een tekenfilm. 

 • Stop de verneveling na tien tot vijftien minuten door de perslucht toe te 
draaien. 

 • Verwijder het masker van het gezicht van je kind. Haal het masker ook 
van de perslucht om het te reinigen. Verder bespreken we hoe je het 
masker correct reinigt. 

 • Laat je kind na de aerosolbeurt een slokje drinken om de mond te 
spoelen zodat er geen medicatie in de mond achter blijft. Oudere 
kinderen spoelen hun mond met water. Kleinere kinderen en baby’s 
spoelen hun mond door te drinken. 

Correct gebruik van de aerosol
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De verneveling duurt tien tot vijftien minuten. Daarna verwijder je de 
resterende medicatie uit het reservoir. Het is normaal dat niet alle medicatie 
verneveld is. 

Reinig het reservoir onder stromend water. Het masker reinig je ook onder 
stromend water en gebruik ook eventueel wat zeep. Laat zowel het reservoir 
als het masker daarna drogen op een doek. Reinig de twee onderdelen na elke 
aerosolbeurt. Zo voorkom je bacteriegroei en een bijkomende infectie. 

Correct reinigen
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onderdelen aerosol
Reinig het reservoir en het 

masker na elke aerosolbeurt 
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Aerosoltherapie thuis

Moet je kind de aerosoltherapie thuis verderzetten? Dan kan je bij 
je ziekenfonds of apotheek een aerosoltoestel inhuren. Bij bepaalde 
ziekenfondsen kan dat aan voordelige tarieven.

De arts schrijft de medicatie voor die je kind nodig heeft voor de aerosol. 
Je verkrijgt de medicatie bij elke apotheek. Hoeveel medicatie je kind moet 
krijgen vind je terug op het voorschrift. De hoofverpleegkundige noteerde 
hierop de juiste hoeveelheid per toe te dienen medicatie. 
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Verpleegafdeling Pediatrie
09 364 87 70
Route 109

dokter Nathalie Favere
09 364 84 47
Route 25

dokter Bart houthoofd
0499 38 37 32
Route 25

dokter Katrien Naudts
053 63 06 99
Route 25

Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts 
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Nuttige contacten

dokter silvia Van damme
0499 38 37 32
Route 25

dokter liesje Van den Bossche
09 364 84 20
Route 25

dokter Geert Van Moer
09 364 84 11
Route 12

Dokter Sofie Vuylsteke
09 364 86 96
Route 25

algemeen nummer aZ sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.
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NOTITIES
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aZ sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum Brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


