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Inhaleren met dosisaërosol met behulp van Volumatic® 

Omschrijving 
De dosisaërosol wordt geschud en op de Volumatic® geplaatst. De Volumatic® wordt in de mond van de 
cliënt gebracht en de cliënt ademt rustig in en uit. De Volumatic® wordt uit de mond genomen en de 
dosisaërosol wordt van de voorzetkamer verwijderd. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Voor baby’s en peuters bestaan voorzetkamers met een masker dat over de neus en mond wordt 

geplaatst, zie ‘Inhaleren met dosisaerosol met babyhaler’ of ‘Inhaleren met dosisaerosol met  
– De Volumatic® is persoonsgebonden. 
– De Volumatic® is geschikt voor de dosisaërosols van dezelfde leverancier  
– Bereken de datum waarop het medicijnbuisje (canister) leeg is (geldt niet voor dosisaërosol met teller). Dit 

kan alleen bij dagelijks gebruik. Anders turven of spray tegen een spiegel/donkere achtergrond (papier). 
– Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur en op een droge plek (niet in de badkamer, keuken of 

koelkast). Bewaar de Volumatic ook op een droge plek. 
– De dosisaërosol werkt minder goed wanneer het medicijnbuisje koud is. 
– Bij gebruik van een nieuw medicijnbuisje, of wanneer deze langer dan 5 dagen niet is gebruikt, dient een 

aantal maal in de lucht te worden gespoten. 
– Na het vrijgeven van de dosisaerosol moet het inhaleren binnen ± 20 seconden klaar zijn. Daarna slaat 

het medicijn neer in voorzetkamer. 
– Inhaleer één dosis per keer. Herhaal de handelingen als er meerdere doses zijn voorgeschreven. 
– Voorkom bijwerkingen als heesheid of een schimmelinfectie door mond en keel na het inhaleren van 

ontstekingsremmers (corticosteroïden) te spoelen met water. 
– Voorkom irritatie in het gezicht (bij gebruik van het masker) door na het inhaleren neus en wangen met 

water te reinigen. 
– De voorzetkamer eenmaal per week reinigen, niet in de vaatwasser. 
– Handel bij verkeerd of niet verstrekte medicatie volgens de procedure van de organisatie. 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

De ventielen van de Volumatic® tikken 
(‘klepperen’) of bewegen niet bij de uitademing.  

De Volumatic®.is kapot. Vervang de Volumatic®. 

Verwijzingen 
- Achtergrondinformatie: inhaleren of vernevelen; inhaleren; medicatieveiligheid. 
- Materiaalbeschrijvingen: beslisboom inhalator/vernevelaar; inhalatoren; inhalatoren: gebruiksklaar maken; 

voorzetkamers.  
- Hygiënerichtlijnen: handhygiëne; techniek handreiniging; techniek handdesinfectie met handalcohol.  

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– voorgeschreven dosisaërosol 
– Volumatic® 
– glas water 
– washandje en een handdoek  
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Zet een nieuwe Volumatic® in elkaar volgens de gebruiksaanwijzing. . 

4 Controleer het medicijn, de toedienlijst en de gegevens van de cliënt. 

a Controleer op de volgende aspecten: 

- naam en geboortedatum van cliënt 

- vervaldatum 

- temperatuur 

- toedieningswijze 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst op de volgende aspecten: 

- soort 

- dosering 

- hoeveelheid 

5 Adviseer de cliënt bij een droge mond een slokje water te nemen.  

6 Controleer de werking van de ventielen. De ventielen moeten duidelijk hoorbaar ‘klepperen’. 

-  Zwenk/draai de voorzetkamer heen en weer en kijk en/of luister of de ventielen bewegen. 

-  Of: plaats de hand op het masker en duw dit heen en weer zodat de ventielen bewegen.  

7 Schud de dosisaërosol goed om te voorkomen dat alleen drijfgas wordt ingeademd. 

8 Verwijder het beschermkapje van de dosisaërosol. 

9 Spuit bij een nieuw medicijnbuisje (canister), of wanneer dit langer dan 5 dagen niet is gebruikt, een 
aantal maal in de lucht. 

10 Houd de dosisaërosol verticaal vast met het mondstuk naar beneden en plaats deze op de Volumatic®. 

11 Vraag de cliënt rechtop te gaan zitten of staan met het hoofd iets achterover. 

12 Plaats het mondstuk van de Volumatic® tussen de tanden en vraag de cliënt de lippen om het mondstuk 
te sluiten (zie plaatje) 

13 Druk eenmaal op de dosisaërosol; er komt één dosis van het medicijn in de voorzetkamer. 

14 Vraag de cliënt rustig in en uit te ademen ± 3 - 5 keer. Laat kinderen en ernstig benauwde personen 10 
keer in- en uitademen door de voorzetkamer. Let op: voor goede inhalatie moeten de ventielen hoorbaar 
tikken of zichtbaar bewegen. Let op dat de cliënt de schouders omlaag houdt tijdens het inademen. 

15 Bij gebruik van meerdere doses van dezelfde dosisaërosol: schud de dosisaërosol opnieuw en herhaal 
stap 10 t/m 14. 

16 Vraag de cliënt de Volumatic® uit de mond te halen, of help hierbij.  

17 Laat de cliënt de mond en keel spoelen met water bij het gebruik van corticosteroïden: eerste slokje 
uitspugen, tweede slokje doorslikken of zo nodig wat eten. 

18 Verwijder de dosisaërosol uit de Volumatic®. 

19 Plaats het beschermkapje op de dosisaërosol. 

20 Maak de Volumatic en mondstuk eenmaal per week schoon. 

a Haal de Volumatic® uit elkaar en laat deze 15 minuten in lauwwarm water met weinig afwasmiddel 
weken.  

b De Volumatic® niet naspoelen of afdrogen, alleen het mondstuk met water naspoelen. 
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c De Volumatic® laten drogen aan de lucht, op een schone doek. 

21 Maak de dosisaërosol zo nodig schoon (één keer per week; Tilade of Lomudal Forte twee keer per week). 

Dosisaërosol zonder teller: 

a Haal het medicijnbuisje (de canister) uit de houder. 

b Spoel de houder met water uit een goed stromende kraan door. 

c Droog de houder af. 

Dosisaërosol met teller: 

a Laat het medicijnbuisje in de houder zitten. 

b Maak alleen de buitenkant schoon met een lichtvochtig doekje. 

22 Ruim de materialen op. 

23 Pas handhygiëne toe. 

24 Noteer tijdstip, soort medicijn, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en bevindingen. 


