
 

Een infuus instellen 
In een ziekenhuis is nauwkeurig werken heel belangrijk 
 
In een ziekenhuis wordt veel gerekend. Zoals het oplossen van antibiotica en het instellen 
van een infuuspomp. 
 

Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom antibiotica halen. Okay. Ja? 

En wat is een infuus nou precies? 

Een infuus wordt ingebracht in de aders, nou, en dan kunnen we extra vocht toedienen en 
antibiotica inbrengen. 

En waar bent u aan geopereerd? Mijn blindedarm is eruit gehaald gister. Oh. En hoe gaat 
het nu? Nou, het gaat een stuk beter! Ja? Ja, echt. Ja. 

Maar hoe werkt zo’n apparaat dan? 

Nou, dit is via de pomp, dus dat kunnen wij allemaal instellen: hoeveel milliliter per uur 
iemand krijgt, deze mevrouw krijgt dan anderhalve liter per 24 uur, dus dat stellen wij 
allemaal in op de pomp. De antibiotica, die krijgt mevrouw ook, dat gaat op een zijlijntje, 
dat kunnen we gewoon instellen op de secundaire lijn. Die sluit je dan aan en we vullen in 
hoeveel milliliter er in het zakje zit hier, dat was dus 100 die we net hadden opgelost. Nou, 
volgens de regels moet zo’n zakje in een halfuur inlopen, dus als we ‘m op 100 instellen, 
dan loopt die in een uur, maar hij moet in een halfuur, dus dan stel ik ‘m op 200 in en dan 
drukken we op Start en dan gaat ie druppelen. 

Dus je moet best wel veel rekenen eigenlijk? Ja, je moet een hele hoop rekenen, het 
oplossen en de pompstand goed instellen. En dan na een halfuurtje zit het er allemaal in? 
Ja. 

Wat en hoeveel er precies in een infuus zit is erg belangrijk. Er zitten in 1 milliliter 20 
druppels, tenzij anders aangegeven. Met een verhoudingstabel kun je ook voor andere 
hoeveelheden het aantal druppels vinden. Je moet steeds zorgen, dat de verhouding 1 
staat tot 20 blijft. 

Een infuus is soms wel 500 milliliter. En dat is dus 20 keer 500 = 10.000 druppels. Als er 100 
milliliter en dus 2000 druppels in een halfuur uit het infuus moet komen, moet je gaan 
uitrekenen hoe snel je het apparaat dan moet laten druppelen. 2000 druppels gedeeld door 
30 minuten is ongeveer 67 druppels per minuut. En dat is dus ongeveer 1 druppel per 
seconde. 
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