Opdrachtformulier

Verwijderen van een verblijfskatheter bij man
of vrouw
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 Welke informatie moet je hebben voordat je de katheter verwijdert?
b Waar moet je op letten nadat je een katheter bij een zorgvrager hebt verwijderd?
Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Verwijderen van een verblijfskatheter bij man
of vrouw
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 de blaaskatheter gaat verwijderen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een washand en handdoek;
•	Een celstofmatje;
•	Een bekken;
•	Een paar niet-steriele handschoenen;
•	Een spuit van 10 ml;
•	Een klem of pean.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een platliggende houding met het hoofd op één kussen.
Als dit niet mogelijk is, kan de zorgvrager in zijligging plaatsnemen;
•	Laat de zorgvrager de benen optrekken en spreiden.
4 Voert handeling uit:		
•	Leg de onderlegger tegen de stuit aan, tussen de bovenbenen;
•	Trek wegwerphandschoenen aan;
•	Sluit de spuit van 10 ml aan op het aansluitpunt van de ballon van de katheter;
het is mogelijk de spuit zich al vult met het water;
•	Trek de tot de totale hoeveelheid gedestilleerd water terug uit de ballon van de katheter.
Controleer of de hoeveelheid overeenkomt met de ingespoten hoeveelheid;;
•	Plaats de klem (pean) op de katheter, zodat er geen urine uitloopt tijdens het verwijderen;
• Vraag de zorgvrager te zuchten en verwijder nu langzaam in een vloeiende beweging de
katheter uit de blaas;
•	Controleer de kathetertop op aanslag;
•	Leg een knoop in de verbindingsslang en gooi de katheter, de aangekoppelde urineopvangzak
en de spuit in de afvalbak
•	Trek de handschoenen uit;
• Verwijder de celstofmat.
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Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
• Vraag de zorgvrager het onderlichaam te wassen en te drogen of help hiermee;
•	Help de zorgvrager met het aantrekken van het ondergoed;
•	Instrueer de zorgvrager voldoende te drinken en te letten op de urineproductie;
•	Help de zorgvrager in een comfortabele houding en dek hem toe;
•	Ruim op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van de verwijdering van de verblijfskatheter;
• Noteer de inhoud van de urineopvangzak;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het verwijderen van een verblijfskatheter bij
een zorgvrager
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 een verblijfskatheter 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 Verwijdert de verblijfskatheter volgens protocol.
9 Zorgt dat er geen urine uitloopt tijdens het verwijderen.
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.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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