
 

ASCO-LF-0622 

Inhalatie instructie zorgverleners 
 

Randvoorwaarden: 
1. Altijd in een spreekkamer ontvangen 

waar afstand en luchten mogelijk is 

2. Placebomateriaal alleen voor de 

zorgverlener 

3. Achtergrond handelingen uitleggen 

4. Bij twijfel incheck-DIAL inzetten bij 

bekend device 

5. Altijd patiënt instructie meegeven bij eerste uitgifte  

www.inhalatorgebruik.nl gebruiksaanwijzing of scan via QR-code uit de zorgwijzer 

www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren) 

 
Manier instructie bij een onbekend device 
1. Leg uit wat het doel is van de medicatie en hoe het geneesmiddel werkt 

2. Doe gehele handeling voor zonder aanwijzingen met eigen placebo 
3. Doe handeling stapsgewijs voor met korte aanwijzingen 

4. Doe de handeling opnieuw waarbij de patiënt jou instructies geeft. 
5. Jij geeft aan wat al goed gaat en motiveert de patiënt met inspirerende beeldspraak waarom de 

foute handeling belangrijk is voor een goede opname medicatie. 
6. Sluit af met inhalatie met eigen medicatie 

7. Patiënt instructiemateriaal via www.inhalatorgebruik.nl meegeven of scan via QR code uit de 
zorgwijzer www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren 

 
Manier instructie bij bekend device  
1. Patiënt uitnodigen de handeling voor te doen net als thuis met eigen medicatie ( tip: meeste 

patiënten staan, ga dan ook staan) 

2. Laat hele handeling nogmaals uitvoeren op de incheck-DIAL als je twijfelt over de inhalatiekracht, 

niet toelichten wat er is gemeten, dit doe je later pas. 

3. Nu doe jij de handeling voor zoals het hoort en vraag de patiënt of er verschillen zijn. 

4. Als de patiënt verschillen ziet: Bespreek deze verschil(len) met technische uitleg en betrek hierbij 

wat je via de incheck-DIAL hebt gemeten en motiveer patiënt 

5. Als patiënt geen verschil kan benoemen en het was er wel, doe dan de handeling voor zoals de 

patiënt hem uitvoerde, vraag opnieuw en bespreek. 

6. Laat de patiënt de handeling uitvoeren tot de manoeuvre correct wordt uitgevoerd. 

7. Geef zo nodig extra patiënt instructiekaart van www.inhalatorgebruik.nl mee of scan via QR code 

uit de zorgwijzer https://www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren  

De instructie is pas klaar als de patiënt het volledig goed heeft voorgedaan.  
  
TIP voor aantal devices 
Bij oefenen met eigen medicatie device niet sluiten na inhalatie 
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