Zuurstoftherapie met behulp van Optiflow bij
kinderen

Bezoekadressen:

Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling Meander Moeder Kind van Meander
Medisch Centrum. Deze folder geeft u informatie over ondersteuning van de ademhaling
met behulp van de Optiflow. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel
dan niet deze te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Waarom Optiflow?
Zuurstof is onmisbaar om het lichaam goed te laten functioneren. Het zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de hersenen, het hart en de spieren kunnen werken. Bij het
inademen komt er zuurstof via de longen in het bloed. Het bloed vervoert de zuurstof
door het lichaam. Bij benauwdheid of een ander probleem kan de zuurstofopname in
het bloed verminderen. Er kan dan extra zuurstof worden toegediend via een slangetje
in de neus (neusbril) of een kapje voor de mond. In sommige gevallen is dit niet
voldoende en kan de arts besluiten om te starten met Optiflow. Dit is bij uw kind het
geval.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

De neusbril
De snelheid waarmee lucht in- of uitstroomt noemt men ‘flow’. Optiflow is een
methode waarbij zuurstof met behulp van een grote luchtstroom (hoge flow) kan
worden toegediend. Via een speciale neusbril wordt verwarmde, bevochtigde en
zuurstofrijke lucht geblazen. De lucht wordt verwarmd en bevochtigd om uitdrogen van
het neusslijmvlies te voorkomen en omdat dit prettiger voelt bij het ademhalen.
Doordat de zuurstof met kracht door de slang en neusbril wordt geblazen maakt de
Optiflow meer geluid dan ‘gewone’ zuurstof, dit is normaal. Het geven van Optiflow
heeft geen bijwerkingen.

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Voeding
Tijdens de behandeling met Optiflow mag uw kind eten en/of drinken. Soms is het
noodzakelijk om voeding via een neusmaagsonde te geven.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de arts of
verpleegkundige.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de
behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 –
850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van
het betreffende specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling
van het betreffende specialisme.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts
of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

