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Protocollen / procedures / afspraken  
Onderwerp:  Afspraken gebruik zuurstof 
 

Inleiding: 

Het toedienen van zuurstof (O2) is jarenlang gezien als een “medische handeling” en mocht dus niet gedaan 

worden door leken. Dit is niet juist gebleken. Enkele andere vooroordelen: 

 

• Het geven van zuurstof is een “voorbehouden handeling”. Indien men is onderricht (getraind) in het gebruik 

van zuurstof mag het worden toegediend. Andere “voorbehouden handelingen” zijn bijvoorbeeld het geven 

van injecties en het aanbrengen van een infuus. 

• Zuurstof vergiftiging komt pas voor bij het geven van hoge concentraties zuurstof gedurende een langere 

periode dan 6 uur. Aangezien wij de eerste schakel zijn in de hulpverleningsketen, zal deze situatie zich bij 

ons niet voordoen. 

• Zuurstof op zich is geen brandbare stof. Het bevordert echter wel brand! (onderdeel van de brandvijfhoek). 

(bij het toedienen van een schok met een AED moet het zuurstofmasker wel worden weggenomen van het 

slachtoffer, zie ook verder). 

• Denk aan het alarmeren van deskundige hulp (ambulance) indien zuurstof wordt toegediend. 

 

 

Zuurstof mag / moet worden toegediend bij de volgende letsels: 

• (Bijna) Drenkelingen. 

• Iemand die bedolven is geweest (bijvoorbeeld onder zand). 

• Koolmonoxide (CO) vergiftiging (Geisers, denk aan de eigen veiligheid!). 

• Bewustzijnsstoornissen. 

• Personen die betrokken zijn geweest bij een brand en rook hebben ingeademd. 

• Shock. 

• Hartklachten. 

• Reanimatie. 

• Duikongevallen. 
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Het toedienen van zuurstof bij slachtoffers die zelf ademen: 
• Geef alleen zuurstof via een Non-Rebreathing masker met een reservoir zakje. 

• =Vertel het slachtoffer wat je gaat doen en waarom. 

• Pak de juiste maat masker (kinderen en volwassenen). Sluit de slang aan op de zuurstoffles. 

• Draai de zuurstof-flowmeter naar minimaal 15 liter/min. 

(bij kinderen tot ongeveer 10 jaar: 6 liter/min.). 

• Vóór het plaatsen van het Non-breathing masker op het gezicht van het slachtoffer het reservoir geheel vullen 

door de duim op het ventiel te plaatsen. 

• Zet door middel van het elastiekje het masker op het gezicht van het slachtoffer. 

• Bij het beslaan van het masker of het plat worden van het reservoir zakje, de flow verhogen. 

• Blijf ten aller tijden de ademhaling van het slachtoffer controleren ! 

 

 

Het toedienen van zuurstof bij slachtoffers die zelf NIET ademen: 
• Beadem deze slachtoffers via een beademingsmasker met een zuurstofaansluiting. 

• Draai de zuurstof-flowmeter naar 15 liter/min. 

(bij kinderen tot ongeveer 10 jaar: 6 liter/min.). 

• Beadem de slachtoffers normaal (als zonder zuurstof), als de borstkast beweegt is er voldoende lucht (+ 

zuurstof) ingeblazen.  

 

 

Bij gebruik AED in combinatie met toedienen zuurstof: 
• Let op: tijdens het toedienen van een schok dient het zuurstofmasker achter degene die de beademing 

uitvoert gehouden te worden (hou hierbij de zuurstof-flow intact !). 

 

 

Onderhoud: 

- Het verwisselen van het reduceerventiel op de zuurstoffles is een gevaarlijke handeling, deze voeren we bij de 

ERB zelf niet uit. Dit wordt gedaan door de leverancier van de zuurstofflessen. 

- Indien de druk van de zuurstoffles is gehalveerd dient de fles te worden omgewisseld voor een nieuwe (zie 

checklist terreinwagen). Informeer in dit geval het bestuurslid strandzaken. 

- Na elk gebruik van een zuurstoffles op een slachtoffer moet de fles worden omgewisseld / vervangen. 

Informeer in dit geval het bestuurslid strandzaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


