
  Toedienen van medicatie via verneveling 

Omwille van een longaandoening moet je één of 

meerdere inhalatiemedicijnen innemen. Bij 

aërosoltherapie wordt de voorgeschreven 

medicatie door verneveling (of verstuiving) 

toegediend met behulp van een aërosolmasker en 

een aërosoltoestel. 

Het aërosolmasker met reservoir is voor 

persoonlijk gebruik. Het aërosoltoestel kan 

gehuurd worden bij een apotheek of bij je 

mutualiteit, indien de aërosoltherapie nodig is voor 

een langere periode. 

 

Wat heb je nodig voor aërosoltherapie?  

• Aërosolmasker 

• Verbindingsleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aërosoltoestel 

• Aërosolmedicatie zoals voorgeschreven door 

je behandelende arts + eventueel unitdosis 

NaCl 0.9 % voor het aanlengen van de 

medicatie tot een volume van 4 ml (bij 

volwassene) 

• Tetra of wegwerp handdoekje 

 

Werkwijze 

• Was de handen. 

• Controleer of je aërosolreservoir proper en 

droog is. 

• Connecteer de leiding van het masker aan het 

aërosoltoestel. 

• Vul het aërosolpotje met de door de arts 

voorgeschreven medicatie en vul zo nodig aan 

met NaCl 0.9 % tot 4 ml. 

• Neem een halfzittende houding aan: 

 
 

• Breng het masker correct aan over neus en 

mond. 

• Zet het aërosoltoestel aan. 

• Laat vernevelen tot het reservoir leeg is of 

gedurende maximum 10 minuten. 

• Spoel je mond na de verstuiving goed met 

water en spuw het water uit. 

• Giet het aërosolreservoir leeg. Spoel het met 

heet stromend water en laat het omgekeerd 

uitlekken op een zuivere onderlaag (tetradoek 

of wegwerphanddoekje). 

• Reinig het aërosolmasker één keer per dag 

onder heet stromend water en droog af met 

een wegwerphanddoekje. 

• Bewaar het masker droog (eventueel 

ophangen). 

 

Frequentie van aërosol toedienen? 

De arts schrijft steeds voor hoeveel maal per dag 

je een aërosoltherapie moet krijgen. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behandelend 

arts of met de verpleegkundige van de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Dienst inwendige ziekten: 09 387 73 50 
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