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In overleg met uw beademingsarts is besloten 
dat u in aanmerking komt voor een beademings-
apparaat. Om een en ander duidelijk te maken 
wat dit inhoudt hebben wij u deze zorgmap 
overhandigd. Hierin vind u de handleiding van 
uw beademingsapparaat , hoe u hiermee om 
dient te gaan, wat te doen indien zich er proble-
men voordoen enz. Bewaar deze map dus goed 
bij uw apparatuur. Zo kunt u deze map ten alle 
tijden raadplegen. 
 
De zorgmap is verdeeld in verschillende tabbla-
den zodat u snel en duidelijk de juiste informa-
tie kunt vinden. 
 
Het centrum voor thuisbeademing is een dyna-
mische afdeling. Er zijn tal van ontwikkelingen 
op dit gebied. Wij streven ernaar om up-to-date 
te blijven qua apparatuur en informatievoorzie-
ning. Om bovenstaande redenen zal deze infor-
matiemap met regelmaat aangepast worden. De 
kans bestaat dat u op termijn een gedateerde 
versie heeft. U kunt de nieuwste versie bestellen 
via ons secretariaat.  

Zorgmap 

Inleiding 

Regio-indeling 

Het CTbM is het laatste decennium uitgegroeid 
tot een volwaardige /autonome afdeling. Echter 
om u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben 
wij onze regio ingedeeld in een drietal kleinere 
regio’s op basis van postcodes. Voor iedere re-
gio zijn er een aantal vaste consulenten beschik-
baar die uw eerste aanspreekpunt zijn.   
Wij verzoeken u om bij vragen  (binnen kan-
toortijden) omtrent uw beademing zich te wen-
den tot uw toegewezen CTB-consulent. 
Bij vragen buiten kantoortijden, weekenden en 
feestdagen dient u zich te wenden tot de dienst-
doende CTB-consulent. 

De navolgende postcodes die beginnen met 50, 
51, 52, 53,  60 en 61 vallen onder regio 1. 
Voor de regio 1 zijn verantwoordelijk de vol-
gende CTB-consulenten: 
 Marc Coolen  
 Leo Wijnands 
 

Regio 1 

De navolgende postcodes die beginnen met 55, 
56 en 62 vallen onder regio 2. 
Voor de regio 2 zijn verantwoordelijk de vol-
gende CTB-consulenten: 
 Guy Tillmans 
 Sander Steyns 
 Ingrid Reijnders 
 

Regio  2 

De navolgende postcodes die beginnen met 54, 
57, 58, 59, 63, en 64 vallen onder regio 3. 
Voor de regio 3 zijn verantwoordelijk de vol-
gende CTB-consulenten: 
 Jef Broers 
 Margriet Martens 
 Sonja Geraerts 
 

Regio 3 

Kinderen < 18 jaar  worden standaard bij regio 
3 ingedeeld. 

Uitzonderingen 

Het ctbM heeft ook een eigen website waar in-
formatie en de nieuwste versie van de zorg-
map/handleidingen opstaat. Deze kunt u down-
loaden. 
http://www.azm.nl/zorgcentra/zorgcentra/Thuis
beademing/download/ 

Website/ download 
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Het Centrum voor thuisbeademing Maastricht is 
op doordeweekse dagen bereikbaar tijdens kan-
tooruren op telefoonnummer 043-3876384 .  
 
Ons secretariaat staat u dan te woord bij al uw 
vragen en kan u zonodig doorverbinden met een 
verpleegkundig consulent. 
 
 
 

    Informatie Bereikbaarheid  CTbM 

Tijdens kantooruren (8:30 uur tot 17:00 uur)  Buiten kantooruren en storingen 

 Dringende  gevallen: 24uur/24uur 
 
Indien u voor dringende gevallen en Storingen  
buiten kantooruren in contact wenst te komen 
met het CTBM (iedere werkdag na 17:00 uur, 
weekenden en feestdagen),  dient u het centrale 
nummer van het azM te bellen (043-3876543). 
U komt dan in contact met een centralist die u 
door zal verbinden met de dienstdoende CTbM 
consulent. 
 
 
 
 
 
 Niet dringende gevallen: 
 
Indien u geen dringende vragen heeft zijn we 
bereikbaar op 043-3876384. Hier kunt u een 
boodschap inspreken. U wordt  dan de eerst-
volgende werkdag zo spoedig mogelijk terug-
gebeld 

Om uw therapiezorg te waarborgen en bereikbaar te blijven voor het CTbM dient u het volgende in 
acht te nemen: 
Adreswijzigingen en wijzigingen in telefoonnummers dient ALTIJD aan het CTbM door te geven. 
Indien u (gepland of acuut) opgenomen wordt in een ziekenhuis dient u ons daarvan op de hoogte te 
stellen. 
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Indien er een  urgente storing aan uw beade-
mingsapparaat is ontstaan, dient u contact op te 
nemen met het CTbM.  
 
Tijdens kantooruren 043-3876384 en buiten 
kantooruren, weekenden en feestdagen 043-
3876543.  
U wordt dan door de centralist van het azM 
doorverbonden met de dienstdoende consulent 
van het CTbM. 
Het CTbM zal de storing inventariseren en 
eventueel doorgeven aan de firma Vivisol. 
Voor u is een 4-uurs servicecontract afgeslo-
ten. Dit houdt in dat de firma zich contractueel 
verplicht om de storing binnen de duur van 4 
uur (na melding) te verhelpen of op te lossen. 
Het spreekt voor zich dat dit 24 uur per dag 
geldt. 

De apparatuur is en blijft eigendom van het 
CTbM. Bij oneigenlijk gebruik kunnen er kos-
ten op u verhaald worden. 
De apparatuur is verzekerd binnen de EEG en-
kel tegen brand en diefstal 

Storingen en calamiteiten 

Richtlijnen  storingen 

Indien er sprake is van een externe 
(buitenshuis) stroomstoorning ligt de verant-
woording bij uw netwerkbeheerder.  
Bij twijfel kunt u zich  wenden tot  het CTbM 
(24 uur / dag) .  
Wat u dient te doen in welke situatie zal nader 
worden toegelicht. 

 
Het is niet toegestaan defecten zelf te  
repareren of andere aanpassingen 
aan te brengen aan het apparaat en/ 
of systeem. 

Masker-beademing 

De Elisee wordt nagenoeg alleen ingezet bij cli-
ënten met een tracheostoma. Slechts zelden 
wordt de Elisee ingezet bij cliënten met masker-
beademing (non-invasief) en/of mondstuk be-
ademing. Indien u toch  met een masker be-
ademd wordt  en u gebruikt het apparaat al-
leen maar voor de nacht of minder dan 16 uur, 
dient u het volgende te doen bij een externe 
stroomstoring: 
 
Indien zich een stroomstoring voordoet  heeft u 
ongeveer 6-8 uur autonome stroomvoorziening 
van de accu , per Elisee, dus 12 tot 16 uur in-
dien u twee Elisee’s heeft.. In de regel hoeft u 
niets te doen daar de meeste storingen korter 
van aard zijn. Indien de stroomstoring langer 
duurt kunt u zich informeren bij de locale auto-
riteiten. 
Bij twijfel kunt  u contact opnemen met het 
CTbM.  
Indien u het masker langer dan 16 uur per 
dag gebruikt, moet u het  schema volgen dat in 
het hierna volgende schema beschreven wordt. 

Richtlijnen Calamiteiten 

Onder calamiteiten wordt verstaan: stroomsto-
ringen met dientengevolge dat uw apparatuur 
uitvalt  nadat de interne stroomvoorziening  
(accu) op is geraakt. 
Meestal zijn deze stroomstoringen van externe 
aard.  
Indien u een interne stroomstoring 
(binnenshuis) heeft  dient u zelf de oorzaak te 
achterhalen en te verhelpen of neem contact op 
met een professionele instantie. 

(Trachea)canule-beademing 

Hierna volgt een schematische weergave van 
wat u dient te doen indien u een tracheacanule 
heeft met beademing en er een calamiteit en/of 
stroomstoring voordoet met een externe   
(buitenshuis) of interne oorzaak (binnenshuis). 
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Storingen en calamiteiten 

Richtlijnen  storingen/calamiteiten 

 
U heeft: 
  
TRACHEOSTOMALE beademing of, 
 

MASKER beademing langer dan 
16 uur/dag. 

Stroomstoring  
 
OVERDAG 

Indien mogelijk: Ga naar familie of 
kennissen die wel stroom hebben. 
Indien dit niet mogelijk is dan naar 
onderstaande stap 

Indien storing langer dan 12 / 16 uur 
dient u contact op te nemen met uw 
huisarts. Meld dat u een beademings-
afhankelijke patiënt bent  en dat u 
hulp nodig heeft! 

Indien u niet kunt bellen: stuur  
een mantelzorger naar de huis-
arts. Deze regelt een instel-
lingsplaats met stroom. 

Stroomstoring  
 

NACHT 

 
U  heeft voor  de beademing max. 6 
tot 8 uur accustroom PER Elisee. Dus 
indien u beschikt over 2 Elisee’s 
heeft u max. 12-16 uur accustroom  
Voor de uitzuigpompen is dit 1 uur 
per uitzuigpomp. (laat deze niet on-
nodig aanstaan!!) 

Indien storing langer dan 14 / 16 uur 
dient u contact op te nemen met uw 
huisarts. Meld dat u een beademings-
afhankelijke patiënt bent  en dat u 
hulp nodig heeft! 

Indien u niet kunt bellen: stuur  
een mantelzorger naar de huis-
arts. Deze regelt een instel-
lingsplaats met stroom. 

 
U  heeft voor  de beademing max. 6 
tot 8 uur accustroom PER Elisee. Dus 
indien u beschikt over 2 Elisee’s 
heeft u max. 12-16 uur accustroom  
Voor de uitzuigpompen is dit 1 uur 
per uitzuigpomp. (laat deze niet on-
nodig aanstaan!!) 

 
U heeft: 
  
TRACHEOSTOMALE beademing of, 
 

MASKER beademing langer dan 
16 uur/dag. 



- Informatiemap ELISEE -  150 -  

 - Centrum voor Thuisbeademing Maastricht ,  oktober 2010 -                                                              

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, 
worden ingesteld en begeleid door het Centrum 
voor Thuisbeademing Maastricht (voortaan 
CTbM genoemd). 
Dit centrum is een onderdeel van de afdeling 
Longziekten van het  universitair medisch cen-
trum  te Maastricht (Mumc).  
In Nederland kennen we vier centra,  te noe-
men: Groningen , Rotterdam, Utrecht en Maa-
stricht. Deze vier centra zijn verenigd in de 
VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband 
Chronische Ademhalingsondersteuning). Een 
organisatie van patiëntenvertegenwoordigers en 
hulpverleners die bij de zorg van chronische 
beademden betrokken zijn. 
Alle centra hebben hetzelfde doel; namelijk het 
behandelen van mensen met ernstige ademha-
lingsstoornissen buiten het ziekenhuis, bv. 
thuis, fokuswoning,  woon-vorm, verpleegte-
huis of een  revalidatiecentrum. 
 
In Nederland kennen we een tweetal beade-
mingsvormen, te weten: 
 
 Beademing via mond en/of neus (non-

invasief). 
  Beademing via een tracheostoma 

(invasief). 
 
Bepalend  voor de keuze is de aard van het 
ziektebeeld en zal in overleg gaan met uw 
CTbM arts. 
Bij u is er gekozen voor via de neus en/of 
mond- beademing. Deze informatiemap is vol-
ledig gericht op neus en/-of mondmasker be-
ademing. 

Beademing thuis; het lijkt eenvoudig, maar  
voor het zover is zijn er wel een aantal zaken 
te regelen. De beademde moet voor zichzelf 
beslissen of hij/zij beademd wil worden. Te-
vens zal de directe omgeving  betrokken wor-
den bij het begrip “thuisbeademing”. 
De “aspirant” beademde en haar/zijn naasten 
moeten de zaken rondom beademing grondig 
doorspreken. Om een beter beeld te krijgen 
van uw situatie zullen er mogelijk enkele on-
derzoeken plaatsvinden. 
 
Om u in te stellen op een beademingsapparaat 
dient u opgenomen te worden in een zieken-
huis. In de regel zal de opname enkele dagen 
duren. 
 
Gedurende uw opname zal u bekend raken 
met het begrip “beademen” en wat dat voor u 
gaat betekenen. Wij zullen u en uw naasten 
(familie en/ of  derden) instrueren wat beade-
men is en hoe u hiermee dient om te gaan. 
Tijdens uw opname kan het nodig zijn om 
aanvullende onderzoeken te doen om de juiste 
instelling van uw beademingsapparaat te ver-
krijgen. 
De mogelijkheid bestaat dat u een slaapkamer 
kunt huren voor uw familielid of begeleider 
tijdens uw opname. Informeer hiernaar op de 
afdeling waar u opgenomen bent. 
 
 

Voorbereiding en Opname Het CTbM 

Inleiding 
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U zult na een aantal dagen ontslagen worden 
uit het azM. Het spreekt voor zich dat u de 
beademing in de thuissituatie zelf moet kun-
nen bedienen of anders uw naasten.  Wij zul-
len dit gedurende uw opname regelmatig in-
strueren en toetsen bij u en uw naasten om u 
vertrouwd te maken met het apparaat. 
Op het moment dat u ontslagen wordt, bestaat 
de mogelijkheid dat een CTbM– consulent 
diezelfde dag nog , bij u thuis langskomt. 
Hij/zij zal dan voor de laatste maal alles met 
u doorlopen. Hierna bent u op uzelf / of naas-
ten aangewezen. 
Verder zult u een poliafspraak  krijgen voor 
uw eerste polibezoek bij het CTbM. In de re-
gel zal dit binnen 6 weken geschieden nadat u 
ingesteld bent op (thuis) )beademingapparaat. 

Tijdens uw eerst polibezoek zal uw CTbM-
arts met u overleggen  wat het vervolgtraject 
van uw behandeling zal zijn. Regulier zult u 1 
a 2 maal per jaar door een CTbM -consulent, 
thuis bezocht worden. Wij zullen dan 
(eventueel) een meting gedurende de nacht 
doen, om uw beademing te evalueren. 
Verder zult u 1 a 2 keer per jaar een uitnodi-
ging krijgen om naar de polikliniek van de 
thuisbeademing te komen.  
De mogelijkheid bestaat dat uw behandelend 
arts nog andere onderzoeken voorschrijft. 
Indien u tussentijds vragen heeft of proble-
men ondervindt, zijn wij 24 uur per dag be-
reikbaar. 
Verder zult u eenmaal per jaar een bezoek krij-
gen van de leverancier van uw apparatuur. Zij 
zullen een technische periodieke controle uit-
voeren op uw apparatuur. 

Nazorg 

Ontslag 

Inleiding 

Samenstelling Team CTbM 

Longartsen: 
 
 Dr.  N.Cobben.   Longarts-intensivist  - 
                                          Medisch coördinator 
 Drs. R.Sprooten.   Longarts 
 Drs. A.Otte.        Longarts 
 
 
 
Verpleegkundig consulenten: 
 Dhr. J.Broers.              Teamverantwoordelijke 
 Dhr. Mw. M.Martens. 
 Dhr. L.Wijnands. 
 Dhr. M.Coolen. 
 Dhr. G.Tillmans. 
 Dhr. S.Steijns. 
 Mw. S.Geraerts. 
 Mw. I Reijnders. 

Secretariaat: 
 Mw. L.Pechholt. 
 Mw. E.Franken. 
 
Instrumentele dienst: 
 Dhr. M.Peeters. 
 Dhr. J.Schulpen. 
 Dhr. M.van Kempen. 
 
Maatschappelijk werk: 
 Mw. R.Gulpers. 
 
 
 

Indien u een poliafspraak heeft op het CTbM, 
dient u alleen uw beademingsapparaat en uw 
masker mee te nemen. Andere spullen hoeft u 
NIET mee te nemen 
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Inademing 

Iedereen haalt vrijwel ongemerkt adem. Tij-
dens de inademing stroomt de ingeademde 
lucht via de neus en/of mond door de lucht-
pijp naar de longen. In de longen wordt de 
zuurstof uit de ingeademde lucht opgenomen 
en afgegeven aan het bloed. Het zuurstofrijke 
bloed wordt verder door het lichaam verdeelt 
door het hart. De zuurstof wordt o.a. afgege-
ven aan alle spieren en organen zodat zij on-
gestoord kunnen functioneren. Zuurstof is dan 
ook essentieel voor het leven . 

Uitademing 

Het lichaam gebruikt de zuurstof bij het ver-
branden van de voedingstoffen. Hierbij ont-
staat energie, koolzuur en water. De energie 
is nodig om te leven. Het water verlaat ons 
lichaam via de nieren, huid en de uitademing. 
Het koolzuur is een afvalproduct. Het lichaam 
moet dan ook het koolzuur zien te kwijt te 
raken. Dit gebeurt doordat het bloed het kool-
zuur  naar de longen transporteert en vervol-
gens verlaat het door uitademing het lichaam. 

Ademhalingsproblemen 

Als iemand onvoldoende ademhaalt, kan het 
koolzuur in onvoldoende mate het lichaam 
verlaten en zal dus toenemen in het bloed. Te-
vens kan ook het zuurstofgehalte door de on-
voldoende ademhaling in het bloed dalen. We 
spreken dan van hypoventilatie. De oorzaak 
kan een spierziekte, een longaandoening of 
een slaapgerelateerde aandoening zijn. Bij 
langdurige hypoventilatie kan er een stijging 
van het koolzuur in het bloed ontstaan waarbij 
er klachten kunnen optreden. Klachten ontwik-
kelen zich vaak geleidelijk  

Klachten die kunnen voorkomen zijn: 
 
 Hoofdpijn 
 Sufheid overdag 
 Nare dromen 
 Gebrekkige eetlust 
 Concentratiestoornissen 
 Transpireren. 
 
Er zijn vele aandoeningen die op den duur 
gepaard gaan met ademhalingsproblemen.  
Ondersteuning van de ademhaling kan voor 
deze mensen een aanmerkelijke verlichting 
van de klachten en een verbetering van de 
levenskwaliteit geven.  
In een aantal gevallen kan het lijden tot een  
levensverlenging afhankelijk van de onderlig-
gende aandoening. 

Zoals reeds vermeld  kan ademhalingsonder-
steuning uw klachten verminderen. Om de 
keuze voor thuisbeademing te maken is het 
van belang goed geïnformeerd te zijn. Hierin 
kan het CTbM  u faciliteren.  
 
Uiteindelijk zult u in overleg met uw arts , sa-
men een weloverwogen keuze maken, waarbij 
de voor- en nadelen uitgebreid besproken zul-
len worden. 

Keuze voor thuisbeademing 

Fysiologie van de ademhaling 
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Op de voorzijde be-
vinden zich o.a.; 
1. Aanraakscherm 
2. Ledpaneel 
3. Handgreep 

De Elisee is voor- 
zien van een interne 
accu en een externe 
accu. Deze is aan 
de onderzijde ge-
monteerd. Deze 
dient te allen tijde 

te blijven zitten. Uw totale accucapaciteit is 
afhankelijk van het gebruik en de instelling. 
Globaal heeft u 6 tot 8 uur autonomie bij een 
volle accu.  
Sluit de externe netvoeding aan zoals hierbo-
ven is afgebeeld. Ook op rolstoel gemonteerde 
Elisee’s dienen gedurende de nacht op de EI-
GEN adapter te zijn aangesloten. 

Beschrijving beademingsapparaat 

Inleiding 

De Elisee  wordt gebruikt ter ondersteuning 
van een onvoldoende of een falende ademha-
ling. Het apparaat wordt gebruikt ter voorko-
men van de gevolgen van ademhalingsstoor-
nissen of onvoldoende ademhaling tijdens 
slaap. De Elisee kan voor zowel invasie als 
non-invasieve doeleinden gebruikt worden. 
 

Vooraanzicht Elisee 

Stroomvoorziening  en accu 

Aan de achterzijde 
bevinden zich de 
zuurstofaansluiting 
(A) (indien voorge-
schreven door uw 
arts) en de luchtin-
laat (B). 

Zijaanzicht 

De AAN/UIT knop 
bevind zich aan de 
rechterzijde van het 
apparaat. Deze dient 
u eenmaal in te druk-
ken voor het starten 
van de beademing. 

Achteraanzicht 

A B 

Waarschuwing: 
Blokkeer de luchtinlaat niet, anders kunnen de 
prestaties van uw apparaat nadelig beïnvloed 
worden. 

Ledpaneel 

 Led A; bluetooth-led (brandt blauw zo-
lang er een verbinding is met een ander 
apparaat bv. een computer). 

 Led B; Led gegevensuitwisseling via de 
seriële poort (knippert groen). 

 Led C; helderheidssensor (past het scherm 
contrast automatisch aan). 

 Led D; Oplaadstatus interne accu. 
 Led E: Oplaadstatus externe accu. 
 Led F; Led voor netstroom of externe 

stroomvoorziening. 
 Knop G; alarmresetknop. 

A B

C

D

E

F G

Achteraanzicht 

Aanraakscherm 

Achteraanzicht 
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 Sluit de (dunne) slang van de uitade-
mingklep  aan op nippel  (A). Deze slang 
stuurt de uitademingklep aan en gaat dus 
open op het moment dat u uitademt.  

 

Beschrijving beademingsapparaat 

Nadat u het hele sys-
teem heeft opge-
bouwd: beademings-
slang, bevochtiger 
(wordt verderop be-
sproken) stroomvoor-
ziening enz., kunt u de 
Elisee starten door op 

de zwarte knop te drukken aan de rechterzijde. 
De instellingen zijn gelocked en kunnen niet 
door u gewijzigd worden.  
 
Veranderingen aan de instellingen zijn voorbe-
houden aan de CTbM consulenten of artsen. 

Aansluitprocedure 

Nadat u uw apparaat heeft aangezet , wordt het 
voorgaande scherm getoond. Het scherm is een 
“touchscreen” en kan met uw vingers bediend 
worden. Het hangslot linksboven betekend dat 
uw instellingen geblokkeerd zijn. 

Aansluiten beademingscircuit 

Het apparaat is uitgerust met een steunstuk 
(flens) dat op de zijkant van het apparaat ge-
klikt wordt. Hierop kunt u uw beademingsslan-
genset bevestigen. Naast de grote luchtuitlaat, 
waarop uw beademingsslang  bevestigd wordt 
zitten twee kleinere nippels die verderop toege-
licht zullen worden. 

 Sluit de groene slang (B)  van de druklijn-
connector aan op nippel (D).  Deze slang 
meet permanent de druk in het systeem en 
bewaakt u tegen overdruk. 

 Beide slangen zijn van groot belang voor 
een goed werkend systeem. Met name con-
dens in deze slangen kan de werking van 
het apparaat negatief beïnvloeden, waar-
over later meer. 

 
Let er goed op dat de twee slangen niet verwis-
seld worden en niet afknikken. 

Ventilator opstarten 

Ventilatie starten 

Wanneer de ventilator 
opgestart is wordt het 
startscherm weergege-
ven. Druk op de toets 
“START VENTIL” 
(ventilatie starten) en 
houd de knop gedu-
rende 1  a 2  seconden 

ingedrukt. De beademing zal nu starten. 

A 
A 

C 

B 

D 
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Druk op de (zwarte) 
AAN/UIT knop aan de 
rechterzijde van het 
apparaat. 
Druk nu op de button: 
“stop ventilation” en 
houdt deze ingedrukt 

totdat de ventilatie 
stopt. Er zal geen akoestisch alarm volgen. 

Beschrijving beademingsapparaat 

De ventilatie stopzetten (pauze) 

Ventilatieprogramma selecteren 

Uw arts kan maxi-
maal twee ver-
schillende pro-
gramma's op uw 
Elisee instellen. 
Om van het ene 
naar het andere 
programma over 

te schakelen drukt u een- voudigweg op de 
desbetreffende knop en houdt u hem ingedrukt. 
Het geselecteerde programma wordt zwart. Ge-
durende het omschakelen zult u enkele secon-
den niet beademd worden. 

 Druk op de ventilatie-
programma-knop  zoals 
hiernaast is afgebeeld. 
De mogelijkheid bestaat 
dat u slechts een knop 
(programma) heeft. 
 
 
Indien de ventilator ge-
start is ziet u volgend 
scherm. De omkaderde 
getallen zijn uw instel-
lingen en de getallen 
onder in het scherm zijn 
de gemeten waarden 
tijdens de ventilatie 

Indien de ventilator in pauzestand is ziet u alleen 
de omkaderde getallen. 

Instellingen en meetwaarden 

Accu status 

In de onderstaande tabel worden de symbolen  
weergegeven van de accustatus van de Elisee. 

Uitschakelen apparaat 

Druk op de zwarte AAN/UIT knop aan de rech-
terzijde van het appa-
raat. 
Indien er ventilatie ge-
geven wordt ziet u een 
scherm zoals hiernaast 
is afgebeeld. Druk op 
“stop machine” en het 
apparaat schakelt zich 
uit. 
 
Indien er geen ventila-
tie gegeven wordt ziet u 
een scherm zoals hier-
naast is afgebeeld.  Druk 
op “yes”en het apparaat 
schakelt zich uit. 

De accu van de Elisee laadt op wanneer het elek-
triciteitssnoer aangesloten is op de netvoeding,  
dit zowel in ingeschakelde als uitgeschakelde 
modus.  
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Beschrijving beademingsapparaat 

Alarmmeldingen en oplossingen 

Om u veiligheid te waarborgen zijn er alarmen 
ingesteld op uw apparaat. Onderstaand treft u 
de meest voorkomende alarmeringspictogram-
men aan. Het is belangrijk om bij iedere alarm-
melding de oorzaak trachten te achterhalen. 

     VOORZICHTIG 
 
Onderhoud en reparaties dienen uit-
sluitend door een bevoegd onder-
houdsmonteur uitgevoerd te worden. 

Probeer niet zelf onderhoud of reparatiewerk-
zaamheden aan het apparaat te verrichten! 
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Beschrijving beademingsapparaat 

Onderhoud stoffilter 

Inspecteer het filter 
iedere week en con-
troleer of het niet 
door vuil verstopt 
Is. Het stoffilter 
kunt u onder lauw-
warm water uitspoe-

len en dient DROOG teruggeplaatst te worden. 
Bij normaal gebruik moet het stoffilter van uw 
Elisée 150 om de  maand vervangen worden. 
 

Zuurstoftherapie 

Indien uw be-
handelend arts 
extra zuurstof 
therapie voor-
schrijft, zal u 
deze dienen 
aan te sluiten 
op het beade-
mingsapparaat. 

 
De zuurstof in de thuissituatie wordt door het 
CTbM besteld en zodra u thuis bent zal deze 
geleverd worden. U zult voorzien worden van 
een metalen koppeling voor het aansluiten van 
de zuurstof. Deze koppeling (A) dient u te be-
vestigen op het beademingsapparaat (B). De 
zuurstoftoevoer (C) van ( bv. de concentrator), 
dient u aan te sluiten op de metalen koppeling 
(A). 

 
B 

 C 

A 



- Informatiemap ELISEE -  150 -  

 - Centrum voor Thuisbeademing Maastricht ,  oktober 2010 -                                                              

6. U krijgt nu een 
o v e r z i c h t s c h e r m 
waarbij aangegeven 
wordt of de test ge-
slaagd is. (CIRCUIT 
TEST PASS). Indien 
dit niet het geval is 
dient u de test te herhalen. 

5. U dient nu het ein-
de van uw opgebouw-
de beademingscircuit 
met uw vinger dicht 
te drukken en te hou-
den. Druk nu op 
“CONTINUE” en 
houdt de vinger op het uiteinde TOTDAT! het 
volgende scherm verschijnt. 

Beschrijving beademingsapparaat 

Slangentest 

3. In het scherm ziet u 
de volgende medede-
ling.   
V o o r d a t  u  o p 
“CONTINUE”drukt 
dient u de luchtinlaat 
met uw vinger dicht 
te drukken en te hou-
den totdat het volgen-
de scherm verschijnt 
zoals bij 4. is afge-
beeld 

4.  U dient nu de bea-
demingsslang met alle 
hulpmiddelen (zoals 
swivels, bevochtiger 
of filter) aan de de 
elisee te bevestigen. 
U kunt nu op 
“CONTINUE” drukken. 

1. De Elisee moet in 
de standby stand staan! 
Druk vervolgens eenmaal 
op de startknop zoals hier-
naast is afgebeeld.  

2. Houdt vervolgens de 
knop met  “TEST” gedu-
rende een 3-tal seconden 
ingedrukt om in het test-
scherm te komen 

De slangentest dient u altijd uit te voeren indien 
u uw beademingsslang vervangt of de configu-
ratie wijzigt. 
Hieronder wordt u uitgelegd hoe u de slangen-
test dient uit te voeren. 

Ye

2. In het volgende scherm 
ziet u informatie uit de 
laatste test. Om een nieu-
we test uit te voeren drukt 
u op “RESTART”. 

3. U dient nu de zuurstof 
(indien aanwezig) los te 
koppelen en de beade-
mingsslang van het appa-
raat af te halen.  Druk   
v e r v o l g e n s  o p  
“CONTINUE”. 

Do you want to switch the device off 

Yes No 

Last test the 05/01/2005 

Simple circuit  :  pass 

TEST 
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Bij een normale ademhaling, wordt de ingea-
demde lucht zowel verwarmd als bevochtigd. 
Ongeveer driekwart van de warmte en vochtig-
heid wordt in de bovenste luchtwegen  (neus 
en keelholte) aangeleverd en het resterende 
deel wordt in de trachea (luchtpijp) aangele-
verd. Deze fysiologische reactie dient ter be-
scherming van longen en luchtwegen tegen 
infecties en uitdroging. 
 
Onze luchtwegen zijn bedekt met een dun 
laagje slijm  dat voortdurend omhoog 
(richting) mond getransporteerd wordt. Het 
slijm functioneert als smeermiddel en hand-
haaft de temperatuur en optimale vochtigheids-
gehalte. Dit fysiologische bevochtigingsysteem 
is verstoord door de aanhoudende inademing 
van droge lucht middels een beademingsappa-
raat. Derhalve moet er gebruik gemaakt wor-
den een additioneel bevochtigingsysteem. 

Bevochtiging 

Manieren van bevochtigen 

Een elektronische 
bevochtiger wordt 
in het beade-
mingssysteem ge-
plaatst om de 
door het apparaat 
ingeblazen lucht 
te bevochtigen en 
te verwarmen.  

Active bevochtiger HC-150 

Inleiding 

Bij invasieve beademing kan de inademings-
lucht op twee manieren bevochtigd worden. 
Enerzijds middels actieve bevochtiging (HC-
150) en anderzijds met een kunstneus. Hierna 
zal uitleg gegeven worden over beide metho-
dieken. 

De ingeblazen lucht wordt over het water heen 
geleid, het water wordt door de verwarmings-
plaat opgewarmd, dusdanig dat het conden-
seert en zo meegevoerd kan worden met de in 
te ademen lucht. Hoe warmer de lucht, hoe ho-
ger de vochtigheidsgraad. 

 
 Het netsnoer wordt in het stopcontact 

gestoken (220 V). Het apparaat beschikt 
niet over een accuvoorziening. 

 De AAN/UIT schakelaar rechtsonder  zet 
het apparaat aan en uit. 

 Verwarmingsplaat: De verwarmingsplaat 
wordt opgewarmd en  verwarmt vervol-
gens het water in de bevochtigingkamer. 

 Bevochtiger AAN lampje: Wanneer dit 
groen lampje brandt, geeft dit aan dat de 
bevochtiger is aangezet. 

 Verwarmingsinstelling: Instelling van het 
verwarmingselement om de temperatuur 
van de verwarmingsplaat op een constant 
niveau te houden. De schaal van 1 tot 4 
komt ongeveer overeen met een water-
temperatuur van 30ºC tot 55º C. U mag 
zelf bepalen op welke stand hij staat. Dit 
zal afhankelijk zijn van uw persoonlijke 
wensen en de condities waaronder u 
slaapt.  

 Temperatuursensor: Deze sensor meet de 
omgevingstemperatuur en past automa-
tisch de warmteregeling aan van de ver-
warmingsplaat, waardoor condensatie in 
de beademingsslang verminderd. 

 
 
 

De werking van het apparaat 
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Bevochtiging 

De ingeblazen lucht wordt over het water heen 
geleid, het water wordt door de verwarmings-
plaat opgewarmd, dusdanig dat het conden-
seert en zo meegevoerd kan worden met de in 
te ademen lucht. Hoe warmer de lucht is hoe 
hoger de vochtigheidsgraad. 

Thermische beveiliging 

Beschermrand: Door deze in te drukken kunt u 
de watercontainer op de bevochtiger plaatsen en 
verwijderen. Als de container geplaatst is, 
wordt de beschermrand losgelaten. Deze veert 
omhoog om te voorkomen dat de kamer ervan 
af schuift. 

De ideale instelling van de bevochtiger is af-
hankelijk van de omgevingstemperatuur en de 
luchtvochtigheid van de kamer. De hc-150 be-
schikt over een temperatuurssensor die de om-
gevingstemperatuur meet en zodoende de tem-
peratuur van de verwarmingsplaat kan aanpas-
sen. Ondanks deze sensor kan door een te hoge 
temperatuursinstelling 
condensatie in de slang 
ontstaan. Dit verzamelt 
in het laagste punt van 
uw beademingsslang. 
Het beademingstoestel en de bevochtiger moe-
ten altijd lager dan  u staan , zodat het condens-
water terug kan vloeien naar de watercontainer. 

Instelling van de HC-150 

De bevochtiger niet in de buurt van een warm-
tebron  of direct zonlicht plaatsen. Hierdoor zal 
de temperatuursensor niet optimaal kunnen 
functioneren ! 

De HC-150 is beveiligd tegen oververhitting. 
Indien de temperatuur van de verwarmings-
plaat 95 graden C overschrijdt , wordt de span-
ning naar de bevochtiger uitgeschakeld. De 
bevochtiger zal dan niet meer functioneren en 
zal door een technicus van het CTbM moeten 
worden nagekeken. Neem dus contact op met 
het CTbM. 

Het water dat u dient te gebruiken  kunt u krij-
gen door kraanwater af te koken en te laten af-
koelen. Ook mineraalwater (verkrijgbaar in 
flessen) kunt u hiervoor gebruiken nadat u het 
eenmaal afgekookt hebt. Het  afgekookt water  
kunt u slechts eenmaal gebruiken en mag u niet 
bewaren voor de volgende dag. 
 
Verwijder slangen en watercontainer van de 
bevochtiger alvorens deze te vullen. 
Vul de watercontainer tot de aangegeven zwarte 
rand. Nooit hoger daar  het water tijdens de be-
ademing meegevoerd kan worden naar de bea-
demingsslang.  
Mors geen water  over de bevochtiger of uw 
beademingsapparaat. 

Watercontainer vullen 

 Nooit vullen met kokend water. 
 Alleen afgekookt of gedestilleerd water 

gebruiken. 
 Water is maximaal 24 u houdbaar, daar-

na weggooien. 
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Bevochtiging 

Naast de actieve bevochtiging bestaat er ook 
de mogelijkheid om via een passieve manier de 
inademingslucht te bevochtigen. Dit kan mid-
dels een kunstneus.  Uw CTB arts/consulent 
zal bepalen welke de beste optie voor u is. Dit 
is van meerdere factoren afhankelijk. 
 
De kunstneus is een soort filter die in uw bea-
demingsysteem geplaatst wordt. De kunstneus 

heeft de eigenschap 
vocht vast te hou-
den. Hij laat dus 
WEL lucht door, 
maar GEEN vocht. 
Op het moment dat 
u uitademt zal de 
filter het vocht uit 
uw uitademing 

vasthouden. Op het 
moment dat u inademt, geeft hij het vocht weer 
af aan de lucht.  
De kunstneus dient geplaatst te worden op het 
einde van de beademingsslang ACHTER de 
expiratieklep. (deze wordt verder nog bespro-
ken) 
 
 

Kunstneus 

     VOORZICHTIG 
 
U mag nooit de HC-150 bevochtiger NOOIT 
combineren met een kunstneusfilter. Dit kan uw 
beademing ernstig belemmeren , waardoor er 
een gevaarlijke situatie kan ontstaan!!! 
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U dient dagelijks zorg te dragen voor de vol-
gende zaken; 
 Slangen (indien geen permanent gebruik 

en gebruik van hc-150 bevochtiger) laten 
drogen/uitdruppelen. Slangensysteem 
nooit reinigen met water! 

 Indien actieve bevochtiging, water ver-
versen  en bevochtigingkamer drogen. 

 Indien u voorzien bent van uitzuigappara-
tuur dient u de opvangpot te reinigen 

Periodiek onderhoud en andere zaken 

 Eenmaal in de vier maanden dient u de 
volledige slangenset te verwisselen /ver-
nieuwen (zowel de “korte” als de “lange” 
slang).   

 De expiratieklep dient eenmaal in de vier 
maanden vervangen te worden. Deze is 
nu disposable. U mag op geen enkele 
wijze de klep demonteren of aanpassen. 

Viermaandelijks onderhoud 

U dient wekelijks zorg te dragen voor de vol-
gende zaken; 
 Algehele controle van systeem. Check 

slangen, klep, eventueel opbouw rolstoel 
en/of trolley. 

 Elisee met vochtige doek afnemen. Er 
mag GEEN water in de Elisee komen 

 Indien actieve bevochtiging,  bevochti-
gingkamer reinigen en  drogen. 

 Indien passieve bevochtiging: filter ver-
vangen. LET OP: deze dient  tussen klep 
en swivel gemonteerd te worden! 

 Stoffilter verschonen van de Elisee. 
 Indien u voorzien bent van uitzuigpompen 

dient u eenmaal per week of maximaal 
eenmaal per twee weken de zuigslang 
(200 cm) te vervangen. 

Wekelijks onderhoud 

U dient halfjaarlijks zorg te dragen voor de 
volgende zaken: 
 Filter van de Elisee (achterzijde appa-

raat) dient vervangen te worden. 

Halfjaarlijks onderhoud 

Dagelijks onderhoud 

 In tegenstelling tot de beademingsslang 
dient u de druklijnconnector zoals hieron-
der afgebeeld, NIET te vervangen! 
Slechts enkel indien de connector defec-
ten  vertoond . 

Maandelijks onderhoud 

 Vervang het stoffilter aan de achterzijde 
van het apparaat. 
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Omschrijving 
     

Periodiek onderhoud en andere zaken 

Omdat er grote verschillen zijn in de patiënten 
populatie, dient per individuele patient vastge-
steld te worden welke begeleiding noodzakelijk 
is. Volgend schema dient als leidraad bij het 
bepalen van de behoefte  aan begeleiding  bij 
vervoer.. Daarnaast zijn de frequentie van uit-
zuigen en de duur van de handelingen mede van 
invloed op de begeleidingsbehoefte. 
Bij afwijkingen van de normale situatie  van de 
patient zoals ziekte of verkoudheid kan de res-
ponstijd variëren  en moet er opnieuw een afwe-
ging gemaakt worden. Ook dient vooraf een 
inschatting gemaakt te worden van het af te leg-
gen verkeerstraject.  In drukke verkeerssituaties 
kan de chauffeur  onmogelijk  tijdig stoppen en 
hulp verlenen. Mede om deze reden kan een 
extra begeleider noodzakelijk zijn. 

Begeleiding van vervoer 

Beademingsvrije tijd is 
minimaal 15 minuten  

Beademingsvrije tijd min-
der dan 15 minuten 
    

Patient handelt zelf 
  

Begeleiding 
     

Een bekwame medewer-
ker/mantelzorger nodig 
(chauffeur) 

Een bekwame medewer-
ker/mantelzorger nodig  
(niet de chauffeur) 

Geen assistentie nodig bij 
beademing   
     

Instellingen beademingsapparaat 

De instellingen van uw beademingsapparaat 
zijn door uw behandelende ctb-arts bepaalt. De-
ze kunnen in principe niet door anderen gewij-
zigd worden omdat deze “gelocked” zijn. Ver-
der zal er op het beademingsapparaat door het 
ctb een sticker achtergelaten worden waarop uw 
instellingen vermeld staan. Dit is met name van 
belang indien u eventueel opgenomen wordt in 
een ander ziekenhuis. Zo kan uw behandelend 
specialist aldaar in een oogopslag zien hoe uw 
apparaat ingesteld is.  
Daarnaast is het ook belangrijk voor de leveran-
cier van uw beademingsapparaat. Zij komen 
jaarlijks onderhoud doen aan uw apparaat. Zij 
hebben deze instellingen nodig om uw apparaat 
te resetten. 
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 Vakantie en reizen zijn voor veel mensen ge-
liefde activiteiten die ook voor veel mensen met 
beademing mogelijk blijven. Voor iedereen 
geldt dat er een goede voorbereiding nodig is 
om de reis succesvol te laten verlopen.  
Voor beademde reizigers is een goede voorbe-
reiding zeer essentieel, waarbij veiligheid 
voorop staat.  
Om uw voorbereiding zo goed mogelijk te 
laten verlopen, is deze brochure samengesteld. 
Het geeft een goed overzicht waar u allemaal 
op dient te letten en wat u allemaal moet doen 
voor een vakantie met beademing  
In deze brochure wordt aandacht besteed aan 
reizen in het binnen- en buitenland, reizen met 
verschillende vervoermiddelen, mogelijke 
knelpunten en nuttige adressen. 
Aan het eind van de brochure treft u een 
checklist aan welke u van dienst kan zijn. 
 
Voor nader advies of met vragen kunt u terecht 
bij het centrum voor thuisbeademing Maa-
stricht. 
 

Reizen met beademing     (NPPV) 

Inleiding 

Medische gegevens 

retourneren aan het  CTbM. (zie pag.25) 
  
Het CTbM zal melding maken van uw vakan-
tieverblijfadres bij de leverancier van uw appa-
ratuur.  
De leverancier zal u (zo ver mogelijk)  voor-
zien van adressen in uw vakantieomgeving 
waar u terecht kunt bij calamiteiten of storin-
gen aan uw apparatuur (servicepunt). 
Indien u naar het buitenland op vakantie gaat , 
krijgt u  een formulier mee, waarin wordt aan-
gegeven  dat de apparatuur noodzakelijk is 
voor uw gezondheid. 

Voorbereiding 

Een goede voorbereiding voor een vakantie 
met beademing neemt veel tijd in beslag.  
Begin daarom ruim op tijd. 
De adviezen en tips die in deze brochure staan, 
zijn bedoeld om uw reis zo prettig, comforta-
bel en vooral veilig mogelijk te maken. U blijft 
natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor uw 
eigen handelen en het wel of niet opvolgen van 
de adviezen. 

Aanmelden bij CTbM 

Zodra u uw vakantiebestemming weet, moet u 
dit melden bij het CTbM. U wordt verzocht een 
vakantieformulier in te vullen en tijdig te  

Van groot belang is dat uw beademingsarts uw 
gezondheidssituatie beoordeelt en aangeeft of 
een veilige vakantie naar het buitenland moge-
lijk is.  
Uw medische gegevens en de goedkeuring van 
uw arts om te reizen worden vastgelegd in een 
brief.  
Deze brief is noodzakelijk en dient u mee op 
reis te nemen. Dit in verband met eventuele 
medische zorg in het buitenland. 

Verantwoording 

Het mag voor zich spreken dat u zelf verant-
woordelijk bent voor de coördinatie en organi-
satie van uw reis.  
Uw centrum voor Thuisbeademing, leverancier 
van apparatuur, reisbureau, reisorganisatie, 
luchtvaart- bus- en vaartuigmaatschappij etc. 
moeten door u goed, volledig en tijdig worden 
geïnformeerd.  
Tevens is uw medische situatie en uw eventue-
le beperking met betrekking tot mobiliteit van 
groot belang.  
Het is raadzaam een reisverzekering af te slui-
ten. 
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Indien u uw vakantie in Nederland doorbrengt, 
hoeft u in het algemeen weinig maatregelen te 
treffen. 
U dient het CTbM uiterlijk 1 week voor aan-
vang , uw verblijfgegevens door te geven.  
Het CTbM geeft uw vakantieadres door aan de 
leverancier van het beademingsapparaat .  
Zo bent u makkelijk traceerbaar indien u een 
storing aan uw apparaat heeft.  Indien er sto-
ring heeft plaatsgevonden, dient u eerst contact 
op te nemen met het CTbM. Vervolgens zullen 
wij het probleem inventariseren en eventueel 
doorsturen naar de Firma. Deze zullen dan uw 
apparaat binnen 4 uur vervangen of herstellen.  
Neem altijd uw reservematerialen mee (masker 
en slangen). 
Indien u additioneel zuurstof gebruikt, kunt u 
contact opnemen met uw zuurstofleverancier 
voor eventueel extra voorraad. 
De Waddeneilanden worden door de CTB’s als 
een ‘buitenlandse bestemming’ geclassificeerd. 
De reden hiervoor is dat  veerboten ’s nachts 
niet varen en de Waddeneilanden derhalve 
moeilijk bereikbaar zijn in geval van een cala-
miteit. Het CTbM zal dan aan de hand van uw 
persoonlijke situatie advies geven betreffende  
aanvullende veiligheidsmaatregelen. 

Reizen met beademing     (NPPV) 

Reizen  Binnenland  Eventueel zorgdragen voor extra appara-
tuur. 

 
Geef door aan uw reisorganisatie dat u om me-
dische redenen een beademingsapparaat nodig 
heeft. ( let wel : dit  wordt vaak verwisseld met 
“zuurstoftherapie”). 
 
Hou er rekening met een eventuele afwijkende 
elektriciteitspanning. Uw CTbM kan u hierin 
adviseren en eventueel voorzien van een om-
vormer (110 V naar 220 V). 
Mogelijk dat u ook netadapters nodig heeft 
ivm afwijkende stopcontacten. Deze zijn te 
koop in bouwmarkten. 
Neem uw reservematerialen mee (extra masker 
en slangenset). 
 
De mogelijkheid bestaat om een extra 
(reserve) beademingsapparaat te lenen, als ex-
tra veiligheid bij een defect aan het eigen appa-
raat. Ook uitzuigapparatuur en accu’s voor 
eventuele stroomuitval zijn bij ons te verkrij-
gen. . 

Reizen Buitenland 

 
Indien u een reis naar het buitenland gaat ma-
ken dient u tijdig met de planning te beginnen. 
U dient uiterlijk 4 tot 6 weken voor aanvang, 
het CTbM  op de hoogte te brengen . Zoals 
eerder vermeld, wordt een verblijf op de Wad-
deneilanden ook gerekend tot het buitenland. 
Het CTbM zal u voorzien van: 
 Een medische brief, 
 Een brief voor de douane, 
 Indien aanwezig,  Adres servicepunt ap-

paratuur. 
 

 
Wanneer u per vliegtuig reist, krijgt u van de 
luchtvaartmaatschappij (op uw verzoek) 
een zogenaamde ‘medical information sheet’ 
toegestuurd. Dit formulier moet u  invullen en 
laten ondertekenen door uw behandeld arts van 
het CTbM.  
De luchtvaartmaatschappij heeft zo inzicht in  
uw fysieke conditie, gebruik van apparatuur en 
eventuele aanvullende zorg (rolstoel ed).  
Extra hulp op luchthavens kunt u aanvragen 
via uw reisorganisatie. 

Leenapparatuur dienen opgehaald en gere-
tourneerd te worden bij het CTbM . Voor ieder 
geleend apparaat geld een borgsom van 100 €. 
Tijdig reserveren ivm beperkte voorraad!! 

Reizen per vliegtuig 
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 Boeken bij reisorganisatie 
 
U dient door te geven bij uw reisorganisatie 
dat het om een “medische boeking” gaat. Uw 
reisorganisatie kan dan indien nodig  maatre-
gelen treffen .  
 
 
 
 Te kiezen luchtvaartmaatschappij 
 
Het kan voorkomen dat een luchtvaartmaat-
schappij geen beademde patiënten wil vervoe-
ren. U dient tijdig hieromtrent te informeren 
bij de luchtvaartmaatschappij. Vergewis u er-
van wat beademen betekent en benadruk dat 
dit geen zuurstoftherapie is.   
Gebruikt u naast uw beademingsapparaat toch 
zuurstof, dient u dit duidelijk aan te geven bij 
de luchtvaartmaatschappij. 

 
 
Soms is het mogelijk om gebruik te maken van 
de zuurstof voorziening van het vliegtuig. 
Onderstaande luchtvaartmaatschappijen heb-
ben ervaring in het vervoer van beademingspa-
tiënten: 
 KLM 
 MartinAir 
 British Airways 
 Continental 
 North West 
 China Airlines 
 Lufthansa 
 Singapore Airlines 
 SAS 
 Turkisch Airlines 
  

Reizen met beademing     (NPPV) 

Beademing tijdens vlucht 

 
Indien u tijdens de vlucht gebruik wilt maken 
van uw beademingstoestel, dient u dit tijdig te 
melden aan luchtvaartmaatschappij. Bij som-
mige luchtvaartmaatschappijen kunt u gebruik 
maken van de boordspanning. Indien dit niet 
het geval is dient u bij het CTbM een (droge) 
accu te regelen. Deze gaan ongeveer 10 a 12 
uur mee. Hou hier rekening mee. 
 
Zorg dat u altijd al uw materialen en appara-
tuur meeneemt als handbagage.  Zo kunnen 
apparatuur en materialen niet zoek raken. Bo-
vendien kan de onderdruk in de bagageruimte 
schade berokkenen aan uw apparatuur. Uw ap-
paratuur en eventuele accu kunnen probleem-
loos door de röntgenscanner op de luchthaven. 

 
Indien u zuurstof nodig heeft, moet u dit tijdig 
melden bij de eventuele reisorganisatie, het 
CTBM en de luchtvaartmaatschappij. In de 
meeste gevallen is het mogelijk zuurstof te ge-
bruiken aan boord van het vliegtuig. 
Het is niet toegestaan uw eigen zuurstofflessen 
aan boord mee te nemen wegens explosiege-
vaar.  
U dient zelf voor zuurstofvoorziening op de 
plaats van bestemming te zorgen. 
Neem hiervoor contact op met uw zuurstofle-
verancier. 

Zuurstofgebruik tijdens vlucht 

 
Nadat  het CTbM op de hoogte is van uw reis, 
voorzien wij u van gegevens van het dichtstbij-
zijnde  servicepunt in uw nabijheid. Hier kunt 
u terecht indien apparatuur defect is of proble-
men vertoond. 

Extra Beademingsapparatuur 

U mag in het kader van de vei-
ligheid (explosiegevaar) geen 
zuurstofflessen mee aan boord 
nemen! 
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Reparaties buiten Nederland zijn in principe 
voor eigen rekening! Enkel brand en diefstal 
zijn verzekerd binnen de EEG. 

Zoals eerder vermeld, kunt u indien geen servi-
cepunt voorhanden is, gebruik maken van een 
tweede beademingsapparaat.  
 
 

Reizen met beademing     (NPPV) 

Medische interventie 

Indien u een reis maakt anders dan met vlieg-
tuig (auto, bus trein of boot), dient u het 
CTbM tijdig op de hoogte te stellen van uw 
verblijfadres.  
Informeer bij de reisorganisatie of er stroom-
voorziening aanwezig is indien u per trein boot 
of bus reist.  
Naast een 220 V aansluiting kunt u ook ge-
bruik maken van een “sigarettenaansteker” 
voeding. Indien het laatste het geval is dient u 
deze adapter bij het CTbM vooraf te reserve-
ren.  
Indien u met de auto op reis gaat kunt u alleen 
gebruik maken van de  “sigarettenaansteker”- 
faciliteit.  
Indien u per boot reist of een cruise maakt, ad-
viseren wij u een tweede apparaat mee te ne-
men daar u bij een defect aan uw apparaat niet 
te bereiken bent. 
 

Indien u wilt reizen en u afhankelijk bent van 
een (elektrische) rolstoel, dient  u (tijdig) voor-
af contact op te nemen met het CTbM.  
Wij kunnen u dan voorzien van gepaste infor-
matie betreffende regelgeving en organisatie  
enz. 

Verzekeringen 

Het CTbM zal u vooraf aan uw reis voorzien 
van een (engelstalige) brief waarin alle medi-
sche gegevens betreffende uw ademhalings-
stoornis vermeld staan.  
Deze brief is noodzakelijk indien u op uw va-
kantie om welke reden dan ook gebruik moet 
maken van medische faciliteiten of indien er 
een ziekenhuisopname noodzakelijk is.  
Neem deze brief dus altijd mee op reis. Indien 
nodig kan de medische hulpverlener ten alle 
tijden contact met ons opnemen.  
U dient ervan uit te gaan dat uw materialen 
(masker en slangen)  niet voorradig of onbe-
kend zijn. Neem derhalve altijd reservemate-
rialen mee. 
 

Technische interventie 

Het is vanzelfsprekend dat u een extra reisver-
zekering afsluit als u op vakantie gaat. Appara-
tuur en eventuele rolstoelen zijn niet per defi-
nitie verzekerd. Neem contact op met uw ver-
zekeringsmaatschappij.  
Informeer u bij de verstrekker en de verzeke-
ringsmaatschappij. Bij eventuele diefstal van 
apparatuur binnen de EEG dient u ter plaatse 
aangifte te doen en een politierapport mee te-
rug  te nemen! 
 

Reizen met ander vervoer 

Indien u buiten Nederland verblijft geeft de 
leverancier van uw apparaat uw verblijfsadres 
door aan het dichtstbijzijnde servicepunt 
(indien aanwezig)! 
Hiervan bent u vooraf op de hoogte gebracht. 
Indien zich een technisch mankement voordoet 
aan uw apparatuur kunt u met dit servicepunt , 
contact op te nemen. 
 
 
 
 
Uiteraard kunt u met vragen hieromtrent altijd 
terecht bij het CTbM. 



- Informatiemap ELISEE -  150 -  

 - Centrum voor Thuisbeademing Maastricht ,  oktober 2010 -                                                              

Reizen met beademing     (NPPV) 

Belangrijke telefoonnummers 

 
Thuisbeademings centra: 
 Centrum Voor Thuisbeademing Gronin-

gen:  
 Kantooruren   050-3613200 
 Buiten kantooruren  050-3616161 
 
 Centrum voor thuisbeademing Utrecht: 

 Kantooruren   030-2508865 
 Buiten kantooruren  030-2509111 
 
 Centrum voor thuisbeademing Rotterdam: 

 Kantooruren   06-51271383  
 Buiten kantooruren  06-51271383 
 Sophia kinderziekenhuis dag en nacht: 
    010-4636126 
 
 Centrum voor thuisbeademing Maa-

stricht:  
 Kantooruren   043-3876384  
 Buitenkantooruren  043-3876543 
 (centralist door laten verbinden met 
 CTbM consulent). 
 
Apparatuurleveranciers: 
 Vivisol:   +31(0)13-5231020 
 Tefa-Portanje  +31(0)348-495700 
 Steunpunten buitenland zijn te vinden op 

www.respironics.com 
         www.resmed.com 
         www.vivisol.nl. 
 
Calamiteiten: 
 Eurocross: www.eurocross.nl  
   +31(0)71-3641385 
 ANWB alarmcentrale   
   +31(0)71-3145800 
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Reizen met beademing     (NPPV) 

Checklist Buitenland 

 
 Buitenlandse reizen (en Waddeneilan-

den) dienen minimaal 4 weken van te 
voren gemeld te worden bij het ctbm. 

 Aanmeldingsformulier CTbM invullen. 
Wij brengen de leverancier van uw appa-
ratuur op de hoogte van uw verblijfs-
adres. 

 Buitenlands adres van servicepunt 
(apparatuur), ontvangt u van de leveran-
cier. 

 (Optioneel): tweede apparaat reserve-
ren bij ontbreken servicepunt of indien 
gebruik langer dan 16 uur/ dag. 

 (Optioneel):  reserveren van extra accu, 
omvormer, sigarettenaanstekeradap-
ter etc. ivm opvangen van stroomstorin-
gen of uitval. 

 Euro of wereldstekker. 
 Brief met technische gegevens over ap-

paratuur voor douane. 
 Uw apparatuur is binnen de EEG ver-

zekerd tegen brand en diefstal. Buiten 
europa dient u een extra verzekering af te 
sluiten. 

 Indien u gebruik maakt van zuurstof: 
neem, voldoende zuurstof mee voor de 
reis en zorg dat op uw vakantieadres 
zuurstof aanwezig is. 

 GEEN apparatuur in de laadruimte van 
vliegtuig. 

 Brief van uw CTbM arts waar al uw ge-
gevens in genoteerd staan. 

 Reis– en/ of annuleringsverzekering. 
 
 
 

Wat gaat er mee 

 
 De eigen beademingsmachine met alle 

toebehoren in de bijgeleverde draagtas. 
 Volledige reserveset (masker en slan-

gen). 
 Uitzuigapparatuur + toebehoren. 
 Eventueel een extra beademingsmachine. 
 Eventueel accu, omvormer, sigarette-

nadapter. 
 Eventueel uw airstackkoffer. 
 Euro, wereldstekker. 
 Verlengsnoer. 
 Brief van uw ctb-arts. 
 Brief van de leverancier (via uw ctb) met 

gegevens over de apparatuur voor de 
douane. 

 Informatie van de leverancier over een 
servicepunt in het buitenland. 

 Adressen en telefoonnummers van het 
CTB , leveranciers, het servicepunt en 
uw contactpersonen. 
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Vakantieformulier 

Gegevens opsturen naar onderstaand adres: 
 
Centrum voor thuisbeademing 
P. Debeyelaan 25 
Postbus 5800 
6202AZ Maastricht 
Tel: 043-3876384 
 
 
Gegevens reisbestemming: 
 
Persoonlijke gegevens: 
 
Naam:  …………………………………………….. 
 
Adres:  …………………………………………….. 
 
Woonplaats: …………………………………………….. 
 
Telefoon: …………………………………………….. 
 
 
Reisperiode: Van ……………….. Tot …………………. 
 
Reisbestemming*: o Hotel  o Appartement  o Bungalowpark o Camping 
   o Rondreis  
  
   Naam:   ……………………………………………… 
 
   Adres:  ……………………………………………… 
 
   Plaats:  ……………………………………………… 
 
   Land:  ……………………………………………… 
 
   Telefoon: ……………………………………………… 
 
 
Welke apparatuur neemt u mee? 
 
Beademingsapparaat* o Elisee o 2e Elisee (reserve)    
Uitzuigapparatuur* o Medela o Asskea o Tracheoport 
Bevochtiger*  o HC-150 
Accu*   o Medibox 
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Indien u  uw voorraad goed beheerd en dus 
over reservematerialen beschikt, voorkomt u 
dat u onverwacht zonder materialen zit. 

Bestelprocedure 

Zoals eerder in deze brochure genoemd, bent u 
zelf verantwoordelijk voor de voorraad en be-
stelling van uw materialen. Het gaat hier om 
slangensets, maskers, onderdelen van maskers, 
koppelstukken en filters.  

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u uw bestel-
ling op WOENSDAG-ochtend tussen 9:00 en 
12:00 verricht. Er zijn verschillende manieren 
om uw bestelling te verrichten.  
 
 Per telefoon: het CTbM is bereikbaar op: 

043-3876384. Onze secretaresse zal u te 
woord staan en uw bestelling opnemen. 

 
 Per fax:  kunt per fax op het navolgende 

nummer doen: 043-3876344. De firma  
(Emdamed) zal  zo snel mogelijk de mate-
rialen naar u opsturen 

 
 Per email: indien u uw bestelling per 

email naar ctbm@mumc.nl stuurt , zal de 
firma  (Emdamed) de materialen zo snel 
mogelijk naar u opsturen. 

 
 Per internet: U kunt (indien u over inter-

net en een PC beschikt) uw materialen 
rechtstreeks bij de distributeur/ webshop 
bestellen.  U zult een inlogcode/ inlogge-
gevens  toegestuurd krijgen van de distri-
buteur waarmee u een bestelling via de 
webshop kunt plaatsen.  

 

Wijze van bestellen 

Indien u wilt bestellen via internet Dient u dit 
eerst kenbaar te maken bij het CTbM, zodat 
wij uw persoonlijke bestellijst kunnen samen-
stellen en activeren. Wij geven deze gegevens 
door aan de firma Emdamed. 
Van de firma ontvangt u nu een inlogcode en 
een gebruikersnaam. 
 
U kunt de firma benaderen door de volgende 
pagina te openen op internet:  
http://www.emdamed.nl  
  
Hierna wordt getoond hoe u via internet dient 
te bestellen 

Bestellen via internet 

Inlogschema Emdamed 

Hierboven is het startscherm van Emdamed ge-
toond. 
“Klik”nu eenmaal op  “bestellen”. 
Het volgende scherm wordt geopend 
  

Voer hier uw verkregen gebruikersnaam en 
wachtwoord in 
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Bestelprocedure 

Geef in dit scherm aan welke artikelen u 
wenst te bestellen door het aantal in te vullen 
en vervolgens op “toevoegen” te klikken. 

U ziet in het rechterscherm uw 
“winkelwagentje” met de bestelde artikelen. 
Indien u klaar bent met winkelen klikt u op  

U ziet nu uw gegevens in beeld waar de bestel-
ling afgeleverd wordt. 

Dhr. Jannsen 

Bospad 1 

Margraten 

6211bc 

janssen@hotmail.nl 

Hier kunt u de gewenste leverdatum en de wij-
ze van leveren invullen, druk vervolgens op 
“verder”. 

Controleer hier uw gegevens  en de opgegeven 
bestelling. Klik op “indienen order” en uw 
bestelling wordt in behandeling genomen. 
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Regeling gebruik Familieaccommodatie  

Regeling gebruik  accommodatie 

 
De familieaccommodaties zijn bedoeld voor  
begeleiders van patïenten die van ver komen, 
of voor begeleiders van ernstig zieke patiënten. 
De familieaccommodaties in het Aubeldomein 
zijn gerenoveerd en beschikken over  ruime 
tweepersoonsslaapkamers,  een gezamenlijke , 
volledig ingerichte keuken en een doucheruim-
te. Deze accommodaties worden beheerd door 
het Servicebureau Facilitair Bedrijf. 
 

De kosten 

 
De kosten voor een overnachting bedragen: 
 
 20,00 euro per persoon per nacht 
 25,00 euro per twee personen per nacht. 
 
De verrekening vindt plaats door middel van 
een pinbetaling of via een eenmalige machti-
ging voor automatische incasso.  
 

Voorzieningen 

 Gedurende uw verblijf in een familieac-
commodatie heeft u de mogelijkheid om 
een parkeerabonnement voor een week 
voor 15 euro te kopen bij het Servicebu-
reau. 

 Uw auto kunt u dan parkeren in de par-
keergarage van het azM.. 

 U kunt gedurende uw verblijf gebruik 
maken van het personeelsrestaurant. 

 
De kosten van een verblijf in een familieac-
commodatie zijn vaak te declareren bij een 
zorgverzekering. Gebruikers van een familie-
accommodatie kunnen een verklaring van de 

 
gemaakte kosten via het Servicebureau ontvan-
gen. 
Om te reserveren kunt u op de werkdag voor 
de opnamedag tussen 16.00 en 17.00 uur bel-
len met het servicebureau.  
Telefoonnummer 043-387 52 52 
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