Opdrachtformulier

Sondevoeding toedienen in porties of continu,
en de sonde verzorgen
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 onderstaande vragen.
a	Leg uit waarom de inloopsnelheid van de voeding lager wordt als je de trechter lager houdt.
b	Met welke controle kun je met zekerheid bepalen of de sonde goed in de maag zit?
c Waarom moet je de maagsonde telkens afklemmen voordat de voeding of het water is ingelopen?
d Waarom mag de sondevoeding niet hoger dan 40 °C opgewarmd worden?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Sondevoeding toedienen in porties of continu,
en de sonde verzorgen
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 sondevoeding komt toedienen;
· Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een fles of kan met sondevoeding op kamertemperatuur (Datum en tijd van opening op de
verpakking aangeven);
•	Een spuit van 50 ml of trechter;
•	Een kan metleidingwater op kamertemperatuur (gebruik geen koolzuurhoudende drank:
dat veroorzaakt vlokken van de eiwitten in de sondevoeding en dat heeft verstopping
tot gevolg);
•	Een bekkentje;
•	Een kocher of klem op de sonde;
• Zo nodig een nieuw afsluitdopje;
•	Een servet of een handdoek;
•	Een spuit en een stukje pH-indicatiepapier;
•	Een stethoscoop;
•	Een veiligheidsspeld en een pleister;
•	Een afvalbak
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
4 Voert handeling uit:		
•	Controleer de sondevoeding, de medicijn-/voedingslijst en de gegevens van de zorgvrager .
•	Schud de sondevoeding en open de verpakking.
•	Giet de voorgeschreven hoeveelheid sondevoeding in de maatbeker.
•	Plaats het servet of de handdoek op de borst onder de sonde.
•	Leg de sonde in het bekkentje, klem de sonde af en verwijder het afsluitdopje;
•	Controleer of de sonde in de maag ligt, dmv inspuiten lucht én opzuigen maagsap en
controle met pH-indicator. (Voor meer informatie over deze controle: zie Vilansprotocol:
Toedienen van sondevoeding via een maagsonde mbv een spuit of trechter)
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• Klem de sonde af met de kocher (ipv afklemmen met kocher kan sonde ook
worden geknikt).
•	Plaats de 50-ml-spuit zonder zuiger/trechter op de sonde.
•	Giet de sondevoeding uit de maatbeker langzaam langs de wand van de spuit/trechter
in de sonde. Zorg dat zo min mogelijk lucht in de sonde komt;
• Verwijder de kocher;
•	Regel de inloopsnelheid door de spuitcilinder of trechter hoger of lager te houden of
spuit met stamper
• rustig voeding uit de spuit in.;
• Klem, als de voorgeschreven hoeveelheid is toegediend, de sonde tijdig af;
•	Schenk wat 20 ml water in de trechter of spuitcilinder om de sonde door te spoelen;
•	Haal de klem er weer af en laat het water inlopen; klem voordat al het water is
ingelopen de sonde weer af;
• Verwijder de spuit en plaats een nieuw afsluitdopje op de sonde;
• Verzorg de mond en neus van de zorgvrager;
• Bevestig de sonde met een veiligheidsspeld en een pleister op de kleding.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding;
• Observeer de toestand van neus, mondslijmvlies en lippen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer het type voeding, de hoeveelheid die gegeven is en de toedieningssnelheid;
• Noteer de datum en het tijdstip van de toediening;
• Noteer de toestand van neus, lippen en mondslijmvlies;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Sondevoeding toedienen in porties of continu,
en de sonde verzorgen
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 geeft een zorgvrager, die al een maagsonde heeft, sondevoeding.
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 en beschermt zijn kleding met een servet.
8	Controleert volgens protocol of de maagsonde goed zit.
9	Dient de sondevoeding volgens protocol toe.
10	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
11 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
12 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
13	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
14 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
15	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.

© Noordhoff Uitgevers bv

5

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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