Opdrachtformulier

Een maagsonde inbrengen
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord de volgende vragen.
a	Hoe kun je de zorgvrager voorbereiden op de lichamelijke reacties die kunnen optreden bij het inbrengen van de
maagsonde?
b	Tegenwoordig heb je maagsondes met een staaldraad die je pas na het inbrengen verwijdert. Waarvoor is dat?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Maagsonde inbrengen
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
· Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:
· Vertel de zorgvrager dat je een maagsonde komt inbrengen;
• Vertel het doel en de werkwijze;
• Vertel hem hoe hij kan meewerken om reacties als hoesten en kokhalzen tot een
minimum te beperken.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	De voorgeschreven steriele maagsonde met afsluitdopje;
•	Een steriele spuit van 10 ml die op de sonde past;
•	Een kom met koud water;
•	Tissues;
•	Een celstof matje;
•	Een beker met water;
•	Een bekkentje;
•	Een handdoek;
•	Een anti-allergiepleister;
•	Een schaar;
•	Een veiligheidsspeld;
•	Een stethoscoop;
• ph-indicator;
• zo nodig: hydrocolloïdplak of Tegaderm.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een halfzittende houding.
• Vraag de cliënt het kunstgebit uit te doen, indien van toepassing.
• Vraag de cliënt vooraf de neus te snuiten. Inspecteer de neus en bepaal in
welk neusgat de sonde wordt
• ingebracht.
4 Voert handeling uit:		
• Bepaal de lengte van de sonde die ingebracht moet worden: door middel van de
NEX methode
•	Plaats de sonde in het bakje met koud water om hem te bevochtigen;
•	Geef de zorgvrager het bekken en het bekertje met water in de hand;
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•	Haal de sonde uit het water en schud het aanhangende water eraf;
•	Leg een celstofmatje op de borst van de zorgvrager.
• Vraag de zorgvrager het hoofd iets naar achteren te buigen.
• Breng de sonde (met afsluitdopje of evt voerdraad) langzaam in de neus, in
de richting van het oor. Gebruik je dominante hand;
• Vraag de zorgvrager het hoofd iets naar voren te buigen.
• Vraag de zorgvrager te slikken (eventueel met een slokje water) zodra hij/zij de
sonde in de keel voelt;
•	Schuif de sonde in neerwaartse richting. Laat, terwijl je de sonde inbrengt, de
zorgvrager een paar keer slikken;
• Breng de sonde in tot aan de afgemeten lengte.
•	Indien van toepassing: verwijder de voerdraad uit de sonde en plaats afsluitdopje.
• Bevestig hem met de anti-allergiepleister op de neus of plak de pleister op een
hydrocolloïdplak of Tegaderm die op de wang is aangebracht;
• Verwijder het afsluitdopje van de sonde en leg het dopje op het werkveld.
Controleer met of de sonde in de maag ligt, door lucht in te spuiten, door het
opzuigen van maagsap en controle met pH-indicator (Voor meer informatie
over deze controle: zie Vilansprotocol Maagsonde inbrengen
•	Sluit de sonde af met het afsluitdopje;
• Bevestig de sonde met een lus aan de kleding.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding;
• Vraag hoe de zorgvrager het inbrengen van de maagsonde heeft ervaren.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer handeling, de datum en het tijdstip van inbrengen;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een maagsonde inbrengen
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je brengt bij een zorgvrager een maagsonde in.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat je komt doen.
3	Informeert de zorgvrager over de reacties die het inbrengen van de maagsonde
kan oproepen.
4 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uit
gevoerd en hoe hij kan meewerken om de reacties tot een minimum te beperken.
5 Zorgt voor privacy.
6 Zet alle benodigdheden klaar.
7 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
8	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
9	Geeft de zorgvrager een bekken en een bekertje met water.
10	Plaatst de handdoek op de borst.
11	Laat de zorgvrager de neus snuiten.
12 Bepaalt in welk neusgat de sonde ingebracht wordt.
13 Brengt de maagsonde in volgens protocol.
14	Controleert of de sonde goed zit.
15	Sluit de sonde af en bevestigt de sonde met een lus aan de kleding.
16 Biedt de zorgvrager water aan.
17	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
18 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
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Nazorg

V

O

B

S

19 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
20	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
21 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
22	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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