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BiPAP
Bilevel Positive Airway Pressure

Uw longarts heeft u verteld dat u ondersteuning nodig heeft bij uw
ademhaling. Dit gebeurt op de afdeling Longgeneeskunde door
beademing via een BiPAP-apparaat.

Waarom BiPAP?
Op dit moment heeft u problemen met ademhalen. U kunt het zuurstof (O2) niet goed
opnemen en het koolzuur (CO2) niet goed uitademen.
Bij een gezond persoon stroomt er bij de inademing lucht de longblaasjes in. Hier wordt de
zuurstof door het bloed opgenomen. Tegelijkertijd wordt er koolzuur vanuit het bloed
afgegeven aan de longblaasjes, en daarna weer uitgeademd.

Hoe werkt het BiPAP-apparaat?
Het BiPAP-apparaat ondersteunt de inademing. Op het moment dat u zelf begint met
ademen, geeft het apparaat extra druk. Hierdoor wordt lucht uw longen in geblazen. Tijdens
het uitademen geeft het apparaat een lagere druk, waardoor de longblaasjes goed open
blijven staan.
De luchtstroom kan per persoon aangepast worden.

BiPAP-apparaat

Mond-neus-masker

Full face masker

Het eerste gebruik


Als u voor de eerste keer het BiPAP-apparaat gebruikt, is het van belang dat u of uw
familie eerst de folder leest. De verpleegkundige vraagt of u informatie heeft begrepen en
geeft zo nodig mondelinge toelichting.







U krijgt een beademingsmasker over mond en neus: het mond-neus-masker. Als u dit
wilt, kunt u een masker proberen, dat uw gezicht, ogen en neus bedekt ( full face
masker).
Bij het starten van de BiPAP kunt u nog erg benauwd zijn. U kunt dan het masker als
onprettig ervaren. Meestal went het na enige tijd en kunt u makkelijker ademhalen We
nemen regelmatig bloed af uit een klein bloedvat in de pols. In dit bloed kunnen we
meten hoe hoog het zuurstof- en koolzuurgehalte in uw bloed is. Hiermee bepaalt de arts
of het apparaat anders ingesteld moet worden en of u nog behandeld moet worden met
het apparaat.
De behandeling duurt in principe totdat de longen gestabiliseerd zijn, en u weer goed inen uit kan ademen. Het is per persoon verschillend hoe lang de BiPAP nodig is. Het kan
soms wel een aantal dagen duren.

Tijdens de beademing








Vertel altijd tegen de verpleegkundige of het masker prettig zit. Als het niet prettig zit,
kunnen er drukplekken ontstaan.
U kunt last krijgen van een droge mond en/of droge ogen door de luchtstroom.
Het is normaal dat er een beetje lucht langs het masker lekt. Als er teveel lekkage is, gaat
het apparaat piepen. De verpleegkundige let hierop.
Het is van belang dat u tijdens eerste uur van de beademing goed wordt ingesteld. U kan
dan nog niet eten en drinken. Hierna is het mogelijk het masker even af te zetten. Bel
hiervoor altijd de verpleegkundige.
U kunt praten door het masker heen. Door de luchtstroom is het wel iets moeilijker om u
te verstaan.
Tijdens de beademing voeren we regelmatig controles uit, zoals bloeddruk meten. We
meten het zuurstofgehalte in het bloed (saturatie) continu.
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Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/longgeneeskunde

Contact
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost
T
020 510 88 92 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
longgeneeskunde@olvg.nl
P2
verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie Oost
T
020 599 28 30 (24 uur per dag)
E
longgeneeskunde@olvg.nl
B8

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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