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Zuurstofconventie 
bij volwassenen



Inleiding

• Atmosferische lucht:

– 78,6% N2 (stikstof)

– 20,95% O2

• PO2= 159 mmHg

• Alveolaire lucht:

– PO2= 100 mmHg (t.o.v. 159 mmHg)

– PCO2= 40 mmHg (t.o.v. 0 mmHg)

• Zuurstof:

– Geur-, kleur- en smaakloos gas

– Reeds 150j beschikbaar voor de patiënt

– Brandbevorderend (niet brandbaar)

– Niet giftig (!)

– Kookpunt -183°C



Inleiding

• Problemen met zuurstof in alveolen -> hypoxemie -> hypoxie

– Bv COPD, longoedeem, hartfalen, ILL,...

• Dyspnee ≠ hypoxemie



• Symptomen hypoxemie:

– Hoofdpijn, verwardheid

– Vermoeidheid

– Versnelde hartslag

– Kortademigheid

– Misselijkheid

– Blauwe vingers

• Behandeling hypoxemie:

– Zuurstoftherapie: inademen van extra zuurstof langs neus en/ of 

mond met als doel een PaO2 van >60 mmHg en SaO2 van > 90% te 

bereiken.

• Geen zuurstoftherapie:

– Pt die blijft roken

– Onvoldoende gemotiveerd of onvoldoende discipline hebben

Inleiding



Zuurstoftoediening bij COPD

• Verbeterde overleving bij langdurig gebruik (>15u/dag) indien ernstige 

hypoxemie (pO2 < 60mmHg)

• Verbetering:

– Levenskwaliteit

– Cardiovasculaire morbiditeit

– Depressie en cognitieve functies

– Inspanningscapaciteit

– Hospitalisatiefrequentie



Bronnen van zuurstof

• Ziekenhuis:

– Gasvormige zuurstof ingeplugd in de muur

– Transport:

• Gasfles

• Draagbare zuurstofconcentrator (kine)

• Vloeibare zuurstof in draagbare reservoir

• Thuis:

– Gasflessen

– Zuurstofconcentrator

– Draagbare zuurstofconcentrator

– Vloeibare zuurstof



Gasvormige zuurstof ‘uit de muur’

Controleer STEEDS op juiste 

aansluiting: zuurstofkabel aansluiten 

op zuurstofmanometer!!

Op ooghoogte centrum

van de bol

Op ooghoogte bovenkant



Zuurstoffles

• Korte termijn O2 therapie

• O2 samengeperst tot 200 bar

• Witte flessen uit metaal/ composiet

• Ontspanner + debietmeter

• Hoog debiet (tot 25l)

• Hoog gewicht (B20-fles ±36kg)

• Frequente levering nodig dr apotheek/ firma

• Bij elke apotheker verkrijgbaar

• Extra kleine flessen voor verplaatsing 

(bv 2liter (B2) met 400 liter zuurstof)

• Spaarventiel (zuurstofbesparing gemiddeld 50%)



Gasfles

• Hoe lang gaat een zuurstoffles mee?

druk in de fles (bar) x inhoud van de fles (liter)

zuurstofdebiet (liter per minuut)

Vb.: 

Patiënt gebruikt 3,5 l/min via zuurstoffles van 7 liter. De manometer duidt 150 bar 

aan. 

Verbruiksduur: 150 x 7 / 3,5 = 300 minuten of 5 uren

• Tips: 

– Kunnen liggend of staand vervoerd worden; goed 

vastmaken zodat ze niet kunnen omvallen of wegrollen;

– Beschermen tegen hevig zonlicht.







Oxyconcentrator

DeVilbiss Ever Flo

Sequal Integra

Invacare

Airsep Visionaire

Kröber



= produceert zuurstof op basis van de omgevingslucht. Het apparaat filter 

omgevingslucht en levert een constant debiet van lucht verrijkt met zuurstof (95%)

• Korte + lange termijn O2 therapie

• Apparaat  van 20-30 kg 

• Werkt  enkel op elektriciteit (geen batterij)

• Scheidt de zuurstof van stikstof die in de lucht aanwezig is; zuurstofrijk gas (90-

95%)

• Goede ventilatie nodig (geen gesloten ruimte)

• Max debiet < 4l

• Niet voor verplaatsingen

• Back-up gasfles

• Levering en onderhoud: firma

Oxyconcentrator



Vulcompressor

HomeFill UltraFillDeVilbiss



Vulcompressor
• Lange termijn O2 therapie

• Patiënten die meer dan 30 min/dag 

buitenhuis actief zijn.

• Gasfles:

• Met spaarventiel

• Betrouwbaar debiet tot maximaal 3 

liter/min

• continu of intermittent

• 2 uur vultijd

• Levering en onderhoud: firma



Draagbare oxyconcentrator

Inogen One (G1- G2Simply GoEclipse
DevilBiss I Go

AirSep Freestyle
Inogen One (G3 – G4)



• Lange termijn O2 therapie

• Patiënten die meer dan 3 uur/dag buitenhuis 

actief zijn (professioneel, socio-cultureel of 

familiaal)

• Betrouwbaar debiet tot maximaal 3 liter/min

• Oplader

• Beperkte autonomie – afhankelijk van batterij, 

grootte toestel

(reserve batterij – oplaadbaar in wagen)

(2 - 5 uur)

• Levering en onderhoud: firma

Draagbare oxyconcentrator



Vloeibare zuurstof

Freelox
Ambulox Caire -

Liberator

Easymate
Helios



• Lange termijn O2 therapie

• Zuurstof afgekoeld tot -183°C

• Stationaire (40l) + draagbare container 

• Patiënten die continu debiet ≥ 4 liter/min 

nodig hebben.

• Hogere debieten mogelijk

• Geen elektriciteitsverbruik 

• Levering en onderhoud: firma

Vloeibare zuurstof



• Aandachtspunten:

– Plaats basis- en draagbare eenheid steeds in verticale positie;

– Plaats basis- en draagbare eenheid steeds goed verluchte 

ruimte;

– Raak bevroren onderdelen niet aan (vrieswonden);

– Vul draagbare eenheid enkel vlak vóór gebruik (verdamping);

– Basiseenheid mag niet vervoerd worden in een auto, bus of 

trein. Transport: draagbare eenheid (verticale positie!).

Vloeibare zuurstof



DFO -CFO

• Demand Flow Oxygen: zuurstof enkel bij inademing 

– Spaarventiel:

• gasfles

• draagbare concentrator 

• vloeibare zuurstof

• Continuos Flow Oxygen= continu zuurstof 

– Geen spaarventiel: 

• Gasfles

• vaste concentrator

• vloeibare zuurstof



Fixed Minute Volume Fixed Bolus Volume

• Bij draagbare oxyconcentrator

• Geeft een vaste hoeveelheid zuurstof 

per minuut

• Lage ademhalingsfrequentie verstrekt 

dit type concentrator grotere bolussen 

dan bij hoge frequentie

• Voorbeeld: in rust -> Instelling 2 = 420 

ml/min.
• 20 BPM = 420 ml /20 BPM = 21 ml/bolus.

• 30 BPM = 420 ml/ 30 BPM = 14 ml/bolus.

• Voorbeeld: bij inspanning -> instelling 3 

= 630 ml/min.

• 30 BPM = 630 ml /30 BPM = 21 

ml/bolus.

• Controle van de saturatie is 

aangeraden.

• Bij draagbare oxyconcentrator

• geeft een vaste hoeveelheid zuurstof 

per inademing, ongeacht de 

ademhalingsfrequentie van de patiënt, 

tot het maximum vermogen van de 

compressor en van het spaarventiel.

• Bij een lage ademhalingsfrequentie 

verstrekt dit type concentrator minder 

zuurstofdan bij een hoge frequentie. 

• Voorbeeld: Instelling 2 = 24 ml / bolus. 

• 15 BPM = 24 ml x 15 = 360 ml / min.

• 20 BPM = 24 ml x 20 = 480 ml / min.

• 30 BPM = 24 ml x 30 = 720 ml / min

• Controle van de saturatie is 

aangeraden.



Tegemoetkoming zuurstof thuis

• Acute

– Gasfles of

– Oxyconcentrator (gasfles bijgeleverd als back-up 

elektricteitspanne)

• Chronische

– Oxyconcentrator

• + vulcompressor of

• + draagbare concentrator

– Vloeibare zuurstof



• Acute zuurstoftherapie 
(Korte Termijn Zuurstoftherapie (KZT) of Short Term Oxygen Therapy (STOT))

– Acute hypoxemie (bv na ziekenhuisopname)

– Hypoxemie bij palliatie

– Cluster hoofdpijn

• Chronische zuurstoftherapie 
(Onderhoudstherapie met Zuurstof Thuis (OZT) of Long Term Oxygen Therapy (LTOT))

– Chronische hypoxemie

– Nachtelijke hypoxemie

– Mucoviscidose

– Thuisbeademing

– Hypoxemie tijdens inspanning

Indicaties zuurstoftoediening



• Acute hypoxemie (na ziekenhuisopname of thuis)

1. Medisch voorschrift (huisarts/ assistent zh)

 Gasvormige zuurstof op stofnaam of zuurstofconcentrator

 Debiet in liter/min. 

 Aantal uren per dag

 Maandelijks: dd/mm/yyyy -> dd/mm/yyyy

 Extra zo nodig
 Zuurstofbevochtiger?

 Aanpassing debiet bij inspanning?

2. Brief aan de adviserende geneesheer Mutualiteit

Acute zuurstoftherapie



– Brief aan adviserend geneesheer 

• Keuze: 

– Gasvormige zuurstof

– Zuurstofconcentrator

• Diagnose (bv COPD)

• Omschrijving klachten (bv cyanose)

• En/of saturatiemeting

– Aandachtspunten:

• Geen bloedgassen vereist

• Kan door longarts, huisarts, specialist

• Maximum 3 maanden per jaar (hoeft niet aaneensluitend te zijn)

• Huisapotheek verifieert of aanvraag is verstuurd – laat leveren – rekent 

aan zodra terugbetaling aanvaard is. 

• Als overgangsperiode naar chronische conventie

• Anders: kopen/huren zuurstofconcentrator (± € 120 voor 3m)

Acute zuurstoftherapie



• Hypoxemie bij palliatieve patiënt 

 Enkel bij pat. met een palliatief statuut (huisarts)

 Medisch voorschrift:
 Idem acute hypoxemie

 +  ‘derde betalers regel van toepassing’

 Brief aan adviserende geneesheer:

geen beperking tijdsduur 

• Cluster hoofdpijn

 Enkel gasfles (10-12l/min)

 Medisch voorschrift
 Idem acute hypoxemie

 brief aan adviserende geneesheer + verslag neuroloog, neurochirurg of 
neuropsychiater

 Verlenging: periodes van 60 maanden

Acute zuurstoftherapie



Levering van zuurstof:

• Thuisapotheek

• Leverancier

Terugbetaling van zuurstof

• Categorie A -> volledig

– Huursom voor flessen en manometers

– Zuurstof masker, bril en slangen

– Luchtbevochtigers voor éénmalig gebruik

Acute zuurstoftherapie



Indicatie Zuurstof vorm Terugbetaling

Acute hypoxemie • Gasvormig of

• concentrator

Max. 3 maanden per jaar 

(niet aaneensluitend)

Hypoxemie bij palliatieve pt • Gasvormig of

• concentrator

Onbeperkt

Cluster hoofdpijn • Gasvormig enkel Onbeperkt

Acute zuurstoftherapie



• Keuze van zuurstofbron wordt bepaald door de 

terugbetalingsvoorwaarden en wettelijke bepalingen opgelegd 

door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(RIZIV) (http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/ademhalingsziekten/Paginas/langdurige-

zuurstoftherapie-thuis.aspx#.VRMssqMVHIU)

• Ziekenhuisapotheek

• Administratie door dienst Pneumologie (secretariaat/ functiemetingen)

Chronische zuurstoftherapie





• Voorwaarden:
o PaO2 ≤ 55 mmHg

o PaO2 < 60 en > 55 mmHg + PHT

o Nachtelijke desaturatie (SaO2<90%)

o Mucoviscidose:
o + PaO2 < 65 mmHg

o + Sa < 88%

o Desaturatie bij inspanning

• Jaarlijkse verlenging

• Rookstop + buiten acute exacerbaties + in rust

Chronische zuurstoftherapie



• Niet roker 

• In stabiele toestand

• In rust

• ABG:

– 2 zonder extra zuurstof

– Indien 15 dagen tussen -> toestemming voor 4 maanden

– Indien 3 maanden tussen -> toestemming voor 1 jaar

Chronische zuurstoftherapie



Desaturatie bij inspanning

• Emfyseem/ fibrose op CT

• DLCO < 40%

• 6mwt SaO2 < 88% + continue trendmeting

• 30min per dag uit huis

• proeftherapie met O2= 6mwt met 2lO2 + 

continue trendmeting





Courante toedieningssystemen



Courante laagdebietsystemen: 
toegestane debietenToedieningswijze Debiet (l/min)

Neusbril 

Nasofaryngeale katheter* 

Tracheostomiemasker

tot 6 liter

Gewone masker 5-10 liter 

Partieel rebreathing masker met reservoir 8-12 liter

Non-rebreathing masker met reservoir 10-15 liter

Oxymask 1-15 liter

* moet dagelijks vervangen worden – ander neusgat



• Mobiliteit

– steeds plannen hoe lang men weg gaat

– steeds plannen hoe ver men kan gaan

• Schaamte

• Verlies aan autonomie

• Problemen met het systeem dat zuurstof levert

• Problemen met oren, neus, ...

Problemen voor patiënten



• Handhaving van de mucociliaire functie en de 

longfunctie

• Gasmengsels toegediend via natuurlijke luchtweg:

– Bevochtiging heeft in het algemeen geen zin

– Bevochtiging = infectierisico

• Wel bevochtigen:

– om comfortredenen, o.a. bij persisterende klachten over 

droge neus of neusirritatie

– > 5l/min > 24 uur. Gebruik disposable.

Bevochtiging



1. Chronische zuurstoftherapie conventie

– Gratis

– Mutas regelt alles

2. Andere
• Fit-to-fly-test (15% O2)

• Attest arts 

• Pt. neemt contact met leverancier draagbare zuurstofconcentrator. 

Reserve batterij?

• Pt. vraagt zuurstofflessen aan vliegtuigmaatschappij. Eigen flessen niet 

toegestaan.

• Check voorwaarden luchtvaartmaatschappij

• Assistentie nodig in luchthaven?

Zuurstoftherapie op het vliegtuig






