Opdrachtformulier

Het oraal, transcutaan, rectaal en vaginaal
toedienen van medicijnen
Naam student:
Datum:

Voordat je gaat oefenen
1	Lees het instructieformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de hulpbronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord onderstaande vragen.
a	Als een zorgvrager weigert de medicatie in te nemen, wat doe je dan?
b Waarom laat je de zorgvrager urineren of defeceren alvorens de medicatie vaginaal in te brengen?
c Op welke mogelijke reacties moet je letten bij de zorgvrager na het toedienen van de medicatie?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Het oraal, transcutaan, rectaal en vaginaal
toedienen van medicijnen
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 hem medicijnen komt toedienen;
· Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een speciaal toedieningsblad of medicijnkar;
•	Eventueel medicijncups;
•	Het voorgeschreven medicament (uitgezet volgens de vaardigheid Het controleren en
uitzetten van de medicijnen van een zorgvrager;De medicijnvoorschriften per zorgvrager;
•	Eventueel de sleutel voor de opiatenkast;
•	De medicijnkaart van de zorgvrager;
• Bij orale toediening: vloeistof, bijvoorbeeld water of vla (Lees in de bijsluiter met welke
vloeistof het medicijn ingenomen kan worden);
• Bij rectale toediening: niet-steriele handschoenen;
• Bij vaginale toediening: een applicator, een celstof matje, een bekkentje en niet-steriele
handschoen.
Bij het zalven ook nog:
• niet steriele handschoenen;
• Bij huidzalf uit een pot: spatel of gaasje of wattenstaafje;
•	Indien nodig: middel om reeds aangebrachte huidzalf te verwijderen (bijvoorbeeld zoete olie);
•	Een onderlegger;
• niet-steriele gazen;
• Zo nodig een bekkentje;
• Zo nodig zwachtels of doeken;
•	Pleisters en een schaar.
3 Voert handeling uit:
•	Controleer de medicijnen, de het medicijnvoorschrift en de gegevens van de cliënt.
Orale toediening:
•	Laat de zorgvrager zitten of op zijn zijde liggen om verslikken te voorkomen;
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Zorg voor fris water;
•	Controleer of het medicament onder de tong gegeven moet worden;
•	Dien het medicijn toe, en overtuig je ervan dat het werkelijk is ingenomen;
•	Raadpleeg de arts/apotheker wanneer een zorgvrager de medicijnen niet goed kan
innemen. Malen van medicijnen mag alleen in overleg met arts/apotheker
•	Schud de zogenoemde schudmengsels eerst;
•	Schenk vloeistoffen in een maatbekertje op ooghoogte en houd het etiket naar boven.
	Transcutane toediening:
•	Help de zorgvrager om het lichaamsdeel dat behandeld moet worden te ontkleden;
•	Trek handschoenen aan;
•	Maak zo nodig de huid schoon (verwijder verband en oude resten huidzalf);
•	Trek handschoenen uit en nieuwe handschoenen aan;
•	Schud eerst de zogenoemde schudmengsels;
• Bescherm de plek waar de zorgvrager gaat plaatsnemen met een onderlegger;
•	Trek wegwerp handschoenen aan;
•	Schep met de spatel een benodigde hoeveelheid zalf op een gaasje of de handrug van
de ene hand;
• Neem met de andere hand of met een gaasje de zalf van de handrug af en breng dit op de
huid van de zorgvrager. Schep zo nodig weer een portie op, met een schone spatel;
•	Trek de handschoenen uit
• Breng zo nodig nieuw verband aan.
	Rectale toediening:
•	Help de zorgvrager om zijn onderkleding uit te trekken en help de zorgvrager op zijn
linkerzijde met opgetrokken knieën (als dat niet mogelijk is: rugligging met opgetrokken
knieën);
•	Laat de zorgvrager zo nodig eerst urineren en/of defeceren;
•	Trek de handschoenen aan;
•	Til met de ene hand de rechterbil op, zodat je de anus kunt zien;
•	Raak eerst met de zetpil de anus even in het midden aan om deze te laten ontspannen;
•	Schuif de zetpil tot achter de kringspier in, richting wervelkolom;
•	Controleer of het medicijn op zijn plaats blijft;
•	Trek de handschoenen uit en deponeer ze in een bekkentje.
Vaginale toediening:
•	Help de zorgvrager om haar onderkleding uit te trekken, help haar op haar rug en laat
haar de benen spreiden;
•	Leg een celstof matje onder de stuit van de zorgvrager;
•	Laat de zorgvrager zo nodig eerst urineren en/of defeceren;
•	Trek handschoenen aan;
• Vul de applicator met gel of zalf, of stop er een vaginaaltablet in. Leg dit in een bekkentje;
•	Spreid de schaamlippen met je ene hand en stop de applicator met je andere hand in
de vagina;
•	Schuif de applicator zo diep mogelijk in de vagina(eerst naar beneden en daarna richting
schaamheuvel);
• Bij creme of gel: druk de zuiger van de applicator langzaam helemaal in.
•	Trek de applicator terug uit de vagina volgens de gebruiksaanwijzing.
•	Controleer of het medicijn blijft zitten;
• Vraag de zorgvrager om minimaal tien minuten te blijven liggen en niet te persen (lees
hierover de bijsluiter);
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•	Geef de zorgvrager een maandverband of inlegkruisje;
•	Help de zorgvrager bij het aantrekken van de onderkleding;
•	Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het bekken.
				

Goed

Fout

4	Past juiste nazorg toe:		
• Breng de zorgvrager weer in een comfortabele houding.
5	Rapporteert de bevindingen:		
•	Teken de toediening af op de medicijnkaart van de zorgvrager;
• Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en
eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het oraal, transcutaan, rectaal en vaginaal
toedienen van medicijnen
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 dient een zorgvrager oraal, transcutaan, rectaal en vaginaal medicijnen toe.
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 zo nodig voor privacy.
5 Zet alle benodigdheden klaar.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Dient de medicijnen via de juiste toedieningswijze volgens protocol toe.
8 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
9	Let op mogelijke reacties van de zorgvrager.
10	Laat bij hevige reacties direct de arts waarschuwen.
11 Vertelt de zorgvrager wanneer hij direct moet waarschuwen.
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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