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Zuurstoftherapie 
thuis
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Positieve effecten van O2

- Toename levensverwachting :

Verbetering O2 transport thv spieren, hersenen,..

daling pulmonale arteriële druk ( re.hartfalen)

- Invloed op levenskwaliteit :

Verbetering inspanningstolerantie, slaap,            

stemming, alertheid. 

Minder dyspnoe.

- Verbetering parameters :

Pulmonair hemodynamisch, hematologisch

- Lagere hospitalisatieduur
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COPD 
verpleegkundige

Inhalatietherapie
Educatie patiënten/ 

bijscholingen 
collega’s

Rookstopbegeleiding
Zuurstoftherapie : 

volwassenen

4

COPD 

verpleeg-

kundige



Educatie

patiënt en familie

toestel, therapie, 

voorzorgen

Praktisch

levering

Administratie

documenten 
terugbetaling,

opvolging

Contact 
persoon

patiënt en familie 

longarts 

huisarts

apotheek
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Educatie
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Educatie

Debiet

• Aantal uur/dag

• Aantal liter/min

• Min 16u/d

Veiligheid

• Brandversnelling 
bij contact 
hittebron

• Rookstop

Terugbetaling

• Acuut

• Chronisch

• Palliatief

• (Clusterhoofdpijn)
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Wie is 
deze      
patiënt?
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Hoelang 
gemiddeld 
buitenshuis?

Op reis/ 
weekendje 
weg met O2 ?

Op fiets, te 
voet, 
caravan,… 

Rolstoel 
gebonden?

Revalidatie

Debieten in 
rust en 
tijdens 
inspanning

Aansluiting 
op CPAP : 
tussenstuk
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Modaliteiten
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Modaliteiten

Gasvormig

• Geluidloos

• Hoge 
debieten

• Zware 
flessen

Concentrator Draagbaar Vloeibaar
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Gasflessen

+ Hoge debieten mogelijk 

(tot 15 l/min)

+ Geluidloos

-Moeilijk hanteerbaar, zwaar

-Vlug leeg :

grootste fles  36 kg !

B20 = 4200 liter O2 gas aan 2l/min = 35 u

kleinste fles  6,5 kg !

B2 = 400 liter  O2 gas

aan 2l/min = +/- 3u30
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Modaliteiten

Gasvormig Concentrator

• Elektrisch 

• Ronkend geluid

• Reserve 
gasfles

• Max.5 l/min

Draagbaar Vloeibaar
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O2 concentrator

tot 4-5l/min
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Modaliteiten

Gasvormig Concentrator Draagbaar

• SPAARVENTIEL

• Vulcompressor

• Draagb. conc.

Vloeibaar
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Draagbaar systeem : 

Spaarstand 

NIET ‘s nachts!!!

Spaarstand

enkel O2 bij 
inspiratie 

Voldoende 
diep 

inademen

Soms 
probleem 

bij 
inspanning
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draagbare systemen : 

Soorten

Vulcompressor

Kleine flesjes

30 min/d buitenshuis

• Lichtgewicht 

• Ctu. debiet mogelijk

• Enkel te vullen op compressor

Draagbare 
concentrator

3u/d buitenshuis

• Lichtere-zwaardere modellen

• Niet altijd ctu. debiet mogelijk

• Overal op te laden 
stopcontact  (ook in auto)
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Vulcompressor met draagflesjes

2 Flesjes (2,6 kg/fles)

Ctu. flow tot 2l/min

Verschil toestel 

naargelang firma!

18



Draagbare concentrators

Continue flow mogelijk

‘Simply go’

5 kg + 3 kg trolley

Zonder continue flow

‘Simply go mini’

2,5 kg
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Modaliteiten

Gasvormig Concentrator Draagbaar Vloeibaar

• Moedervat

• Draagbare 
eenheid

• Geluidloos

• Vanaf 4l/min
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Vloeibare zuurstof 
-183°C

Vanaf 4l/min
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+Stil

+Debiet tot 6 l/min (ctu.flow)

+draagbaar systeem vullen op moedervat

+minder plaats <->gasflessen

-(2) wekelijks levering

-duur

-overschakeling soms 

moeilijk afh. van patiënt



Terugbetalings
criteria
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Terugbetaling

Acuut

• Elke arts kan voorschrijven

• Attest adv. geneesheer (1x) EN 
Voorschrift thuisapotheek /mnd

• Enkel gasvormig of concentrator

• Max 3mnd/jaar

Chronisch

• Enkel longarts kan voorschrijven

• Aanvraag adv. Geneesheer voor 
4mnd / jaar

• Concentrator, draagflesjes, 
draagbare concentrator, vloeibare 
O2

• Tegemoetkoming elektriciteitskost 
(0,5-1 euro/dag)

• Zolang voldaan aan de criteria
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Palliatief statuut

• Enkel door huisarts

• Enkel gasvormig of concentrator

Cluster hoofdpijn

• Door neuroloog, neurochirurg

• Enkel gasvormig (hoog debiet)

• 12 mnd., verlenging mogelijk
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Terugbetaling



Modaliteit / terugbetaling

Gasvormig O2

• Acuut

• Palliatief

• Cluster 
hoofdpijn

Concentrator

• Acuut

• Palliatief

• Chronisch

Draagbaar

• Chronisch

Vloeibare O2

• Chronisch
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Terugbetaling 

Acuut Chronisch Palliatief Clusterhoofpijn
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Chronische 
zuurstof 
therapie

(conventie)
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Chronische zuurstoftherapie

Vanaf 16 jaar
Volledig gestopt zijn 

met roken

Metingen in 
stabiele 

omstandigheden 
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Chronische zuurstoftherapie : 
modaliteit / indicatie

Vaste concentrator

• Nachtelijke hypoxemie met PHT    (OSAS 
=> eerst CPAP therapie)

• Hypoxemie in rust

Draagbare 
modaliteit

• Nachtelijke hypoxemie met PHT EN
desaturatie bij inspanning                       
OF Hypoxemie in rust

• EN
30 min/d buiten => vaste+vulcompressor
OF                                                             
3 u/d buiten => vaste + draagb. conc. 

• Inspanningsdesaturatie
(zonder nachtelijke hypoxemie )            
EN 30 min/d buiten => draagb. conc. 
(geen vaste concentrator)                 
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Chronische zuurstoftherapie : 
modaliteit / indicatie

Vloeibare zuurstof

• Nachtelijke hypoxemie met PHT 

• Hypoxemie in rust                                                          
EN                                                                                
ctu. debiet >= 4 l/min                 
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Chronische zuurstoftherapie
vereiste onderzoeken

Nachtelijke hypoxemie

• Nachtelijke saturatiemeting
EN

• PHT: TTE/ hartkatheterisatie   
OF verhoogd Hct

• OSAS (PSG)=> eerst CPAP

• Aanvraag voor 1 jaar

• EN Bij draagbare modaliteit 
2x 6MWT zonder O2 met 
verlaagde sat. meting            
15 dgn tussen => 4 mnd
3 mnd tussen  => 1 jaar

• Aanvraag voor 4 mnd/1 jaar

• VERLENGING                   
na 1ste jaar  nacht. meting

• Draagbare modaliteit :       
na 4 mnd 6 MWT-O2    na 
1ste jaar 6MWT-O2  

Hypoxemie in rust 

• BGW steeds 2 metingen :         
15 dgn tussen => 4mnd           
3 mnd tussen => 1 jaar

• EN bij 55<pO2<60mmHg => 
PHT op TTE of op 
hartkatheterisatie              
OF verhoogd Hct

• Aanvraag voor 4 mnd/1jaar

• VERLENGING

• na 4mnd => BGW

• na 1ste jaar
- pO2<55 =>transc. sat.                   
- 55<pO2<60 => BGW                

Inspanningsdesaturatie

• CT of NMR  Thorax :       
longparenchym afwijking

• Longfunctie :
ernstig verlaagde ESW of 
DLCO

• 6 MWT -O2 met ctu grafiek         
toont verlaagde sat.  steeds 
2 metingen :                      
15 dgn tussen => 4 mnd
3 mnd tussen => 1 jaar

• 6 MWT+O2 met ctu grafiek
toont verbeterde sat. 

• GEEN nacht. hypoxemie

• Aanvraag voor 4mnd/1 jaar

• VERLENGING
enkel na 1ste jaar 6MWT-O2
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Chronische zuurstoftherapie
vaste concentrator : vereiste waarden

Nachtelijke hypoxemie

• Nachtelijke meting :                              
30% van opname sat.<90%                   
EN

• Pulmonale Hypertensie                        
TTE pap 45 mmHg
OF chron. re. ventrikel overbelasting 
(=wandverdikking, uitzetting)                     
(geen tricusp.klepinsuf./ pulm.klepafwijk. 
/re.li.shunt VK)                                       
OF Hartkatheterisatie pap>= 25              
OF Hct >55%

• OSAS ? => eerst CPAP 

Hypoxemie in rust

Bloedgaswaarden 

• 2 metingen 15dgn/3mnd                     
(voor 4 mnd/voor 1jaar)                   
afname max.6 mnd oud

• pO2<55mmHg

• OF 55<pO2< 60 mmHG
EN op TTE pap 45 mmHg

• O2 proef:                                   
Significante stijging pO2                    
zonder verergering hypercapnie

• MUCO : 1xpO2<65mmHg                                
OF 1x 6MWT met sat.< 88%
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Chronische zuurstoftherapie
draagbare modaliteit : vereiste waarden

Nachtelijke hypoxemie

Vast en draagbaar

• Nachtelijke hypoxemie en PHT of 
Hct >55%                                      
EN

• 2x 6 MWT zonder O2 met sat.<88%

• 2 metingen                                     
15 dgn tussen => voor 4 mnd
3 mnd tussen => voor 1 jaar

• Vulcompressor :        
gemiddeld 30 min/d 
buitenshuis
Draagbare concentrator : 
gemiddeld 3u/d buitenshuis

Hypoxemie in rust

Vast en draagbaar

• BGW volstaan

• Vulcompressor :        
gemiddeld 30 min/d 
buitenshuis
Draagbare concentrator : 
gemiddeld 3u/d buitenshuis

Inspanningsdesaturatie =

Enkel draagbare 
concentrator

• CT/NMR met emfyseem of fibrose 
tekens                                           
EN

• ESW <30%                                    
OF DLCO <40%                             
EN 

• 2x 6 MWT zonder O2 met grafiek 
met sat.<88%                                   
2 metingen :                                   
15 dgn tussen => voor 4mnd                    
3mnd tussen => voor 1 jaar          
EN

• 1x 6MWT met O2 met verbetering 
saturaties
EN 

• GEEN nachtelijke hypoxemie

• Draagbare concentrator : 
gemiddeld 30 min/d 
buitenshuis
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Reizen met zuurstof

Binnen conventie =

Volledige terugbetaling, ook draagbare toestellen

Binnenland: Firma tijdig verwittigen

Buitenland: Min.1 mnd voor vertrek melden aan Mutas

Vliegtuig : O2 van vliegtuig vaak duur !

attest draagb. conc. handbagage

fit to fly
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Zelf 
betalen

35



Zelf betalen

Volgende prijzen zijn afhankelijk van de 

leverancier.

Ook de apotheek kan supplementen vragen.
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Huren

Inclusief Onderhouds- herstelkost 

Installatie +/- 30 euro (eenmalig)

Concentrator : +/- 200 euro per 3 maand

Draagbare conc. : +/- 170 euro per maand

Gasflessen: Minder duur? 

Afh. van verbruik + prijs die apotheek aanrekent.
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Aankopen

onderhouds- herstelkost niet inbegrepen.

Concentrator : 

+/- 970 euro (2 jaar garantie)

Draagbare concentrator:

+/- 3000 euro

bep. levensduur batterij  / GEEN gebruik ‘s nachts
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Internet …
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Internet …
O2 te koop voor slechts   9,99 euro …
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Dank voor uw aandacht
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