Opdrachtformulier

Het verwijderen van een PEG-sonde en het
inbrengen van een G-tube
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 verwijder je de PEG-sonde uit de fistel?
b	Heb je bij deze handeling steriele handschoenen nodig?
c	Hoe wordt de G-tube in de maag gefixeerd?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Het verwijderen van een PEG-sonde en het
inbrengen van een G-tube
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 wat je komt doen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Een schaar;
•	Een bakje leidingwater met daarin wattenbollen;
•	Een bekkentje;
•	Een 10 cc-spuit gevuld met aqua destillata;
•	Een G-tube;
• Kom met handwarm water;
•	Een washand en handdoek;
•	In water oplosbaar glijmiddel;
• Niet-steriele handschoenen.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in de platliggende of halfzittende houding.
4 Voert handeling uit:		
• Open de verpakking van de G-tube;
• Ontbloot slechts het te behandelen gebied;
•	Leg de handdoek tegen de buik vlak voor de fistel;
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan;
• Verwijder de veiligheidsklem en haal de PEG-sonde uit de externe fixatiedisk;
•	Reinig de sonde minimaal drie keer, met een uitgeknepen wattenbol, vlak boven de fistel;
• Knip met de schaar de sonde vlak boven de fistelopening door;
•	Pak de G-tube en leg deze binnen handbereik;
• Was de omgeving van de fistel en droog deze goed af;
• Breng wat glijmiddel op of in de fistel aan;
•	Pak de G-tube vast vlak onder de externe fixatiedisk en breng deze draaiend in de
fistel, circa 5 tot 6 cm;
•	Pak de spuit met aquadest, vul de ballon tot 10 cc en zuig daarna weer 5 cc op (om de
ballon concentrisch te maken);
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•	Trek de G-tube terug totdat je weerstand voelt;
•	Fixeer de G-tube met de externe fixatiedisk, en laat daarbij een ruimte van 2 mm
over tussen huid en fixatiedisk;
•	Trek de handschoenen uit en stop deze in het bekkentje of afvalzak.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding en dek hem weer toe;
• Vraag de zorgvrager of de behandeling naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de gebruikte maat van de G-tube;
• Noteer hoe de huid in de omgeving van de fistel eruitzag;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het verwijderen van een PEG-sonde en het
inbrengen van een G-tube
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 verwijdert de PEG-sonde en brengt een G-tube in bij een zorgvrager.
Voorbereiding

V

O

B

S

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 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te ontbloten.
9 Verwijdert de PEG-sonde volgens protocol.
10 Brengt de G-tube in volgens protocol.
11 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te bedekken.
12	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
13 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
14 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
15	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
16 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
17	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.

© Noordhoff Uitgevers bv

253525_Verwijderen_PEGsonde_inbrengen_Gtube.indb 5

5
26/08/14 1:51 PM

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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