Opdrachtformulier

Een maagspoeling uitvoeren
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 Waarom wordt het maagspoelen meestal in een acute situatie verricht?
b Wat wordt bedoeld met ‘de vloeistof wordt vervolgens uit de maag geheveld’?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Maagspoeling uitvoeren
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 maagspoeling komt uitvoeren;
• Vertel het doel en de werkwijze;
• Vertel eventueel hoe de zorgvrager kan meehelpen.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Een dikke maagsonde;
•	Een ophangbare irrigator met een inhoud van twee liter;
•	Een infuusstandaard.
•	Twee keer 2 meter spoelslang en een Y-verbinding.
•	Twee kochers.
•	Een emmer;
•	Maatkan met voorgeschreven spoelvloeistof;
•	Een trechter;
•	Een kom met warm water;
•	Een bekken;
•	Een beker met water;
• Onderleggers;
•	Een stethoscoop;
•	Een spuit van 60 ml;
•	Een pleister;
• Niet-steriele handschoenen;
•	Een afvalzak;
•	Schort of overjas.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Installeer de zorgvrager in bed, liggend op de linkerzijde of rechtopzittend.
4 Voert handeling uit:		
• Verwijder het kussen van het bed en leg de beschermende onderleggers op het hoofdeinde;
• Bescherm ook de kleding van de zorgvrager met een onderlegger;
•	Geef de zorgvrager het bekken tussen zijn handen;
• Verbind de spoelslangen met de twee poten van het Y-stuk;
•	Hang de irrigator op aan de standaard en verbind hem met een van de spoelslangen;
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•	Plaats de emmer onder het bed en laat de andere spoelslang in de emmer afhangen;
• Klem beide slangen af met de kochers en vul de irrigator;
•	Trek schort of overjas en de handschoenen aan;
•	Meet de maagsonde of spoelslang af vanaf de mond via het oor naar het
maagkuiltje en markeer de lengte met een pleister;
•	Laat de zorgvrager het hoofd iets naar voren buigen, plaats de maagsonde achter
op zijn tong, vraag de zorgvrager te slikken en voer de sonde in een neerbuigende
beweging in tot het merkteken is bereikt;
•	Controleer met de stethoscoop of de spuit of de sonde goed zit;
• Verwijder de kocher aan de zijde van de irrigator (inloopzijde), laat wat vloeistof in
het Y-stuk lopen en klem de inloopzijde weer af;
• Verbind het Y-stuk met de maagsonde;
•	Haal de klem van de inloopzijde af, laat 250 ml vloeistof inlopen en klem de
inloopzijde weer af;
• Verwijder de kocher van de spoelslang naar de emmer, dus aan de uitloopzijde;
•	Laat de spoelvloeistof uitlopen;
•	Herhaal het inlopen en uitlopen tot de uitgelopen vloeistof helder ziet;
• Klem beide slangen af en verwijder de maagsonde;
•	Ruim alle gebruikte materialen op;
•	Geef de zorgvrager een beker water om de mond te spoelen.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de juiste houding en laat hem uitrusten;
• Vraag de zorgvrager hoe hij de maagspoeling heeft ervaren.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van de maagspoeling;
• Noteer de toestand van de zorgvrager;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een maagspoeling uitvoeren
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 voert een maagspoeling uit bij een zorgvrager.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden
uitgevoerd.
4 Zorgt voor privacy.
5 Zet alle benodigdheden klaar.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
8 Verwijdert het kussen van het bed en legt onderleggers op het hoofdeinde.
9 Beschermt de kleding van de zorgvrager met een onderlegger.
10	Geeft de zorgvrager een bekken.
11 Brengt de maagsonde in volgens protocol.
12	Controleert of de sonde goed zit.
13 Voert de maagspoeling uit volgens protocol.
14 Observeert de maaginhoud.
15 Verwijdert de maagsonde volgens protocol.
16 Biedt de zorgvrager water aan om de mond te spoelen.
17 Biedt de zorgvrager de mogelijkheid om zich op te frissen.
18	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
19 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
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Nazorg

V

O

B

S

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