Opdrachtformulier

Het toedienen van medicijnen via oog,
oor of neus
Naam student:
Datum:

Voordat je gaat oefenen
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	Hoe kun je controleren dat je de juiste zorgvrager voor je hebt, als er twee zorgvragers op de afdeling liggen met
dezelfde voor- en achternaam?
b Waarom spuit je de vloeistof die over is in het pipetje niet terug in het flesje, maar in een bekkentje?
c Stel, je hebt met het pipetje de binnenkant van het neusgat aangeraakt. Wat doe je dan?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Medicijnen toedienen via oor, oog of neus
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:		
•	Het voorgeschreven medicament (uitgezet volgens de vaardigheid Het controleren
en uitzetten van de medicijnen van een zorgvrager);
•	De medicijnvoorschriften per zorgvrager;
•	De medicijnkaart van de zorgvrager;
•	Een bekkentje;
•	Deppers;
•	Een steriel gaasje;
•	Papieren zakdoekjes.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
4 Voert handeling uit:		
	Instillatie van het oor:
•	Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager;
• Noteer de startdatum op het flesje als het middel voor het eerst wordt toegediend
en controleer de vervaldatum. Noteer op het etiket de datum waarop het flesje
vervangen moet worden;
• Verwarm de druppels au bain marie (tot ongeveer 40 °C);
•	Ga na hoeveel druppels je moet geven en of je in beide oren moet druppelen;
•	Laat de zorgvrager zitten met het hoofd iets opzij gebogen of help de zorgvrager
met het hoofd in zijligging met het oor omhoog;
• Schroef het dopje van het flesje en leg dat op het gaasje;
•	Houd het flesje ondersteboven of vul het pipet;
•	Pak met de andere hand het oor vast en trek het voorzichtig omhoog en naar achteren.
De gehoorgang vormt nu een rechte lijn;
•	Laat de hand met de pipet of het flesje op het hoofd rusten en houd het horizontaal
boven het oor;
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•	Laat de voorgeschreven hoeveelheid druppels langs de wand van de gehoorgang
lopen door in het flesje of in de pipet te knijpen. Zorg dat je het uiteinde van de
pipet blijft zien tijdens het toedienen;
• Vraag de zorgvrager even in deze houding te blijven zitten;
•	Droog de oorschelp eventueel met een zakdoek;
• Spuit de vloeistof die in de pipet overblijft niet terug in het flesje, maar in een bekkentje.
	Instillatie van het oog:
•	Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager;
• Noteer de startdatum op het flesje als het middel voor het eerst wordt toegediend
en controleer de vervaldatum. Noteer op het etiket de datum waarop het flesje
vervangen moet worden;
•	Ga na hoeveel druppels je moet geven en of je in beide ogen moet druppelen;
• Vraag de zorgvrager of contactlenzen (indien aanwezig) verwijderd zijn;
•	Ga na of het ooglid schoon is en maak het indien nodig schoon met een gaasje en
kraanwater (van buiten naar binnen);
•	Laat de zorgvrager zitten en ga achter de zorgvrager staan;
•	Help de zorgvrager het hoofd iets naar achteren te houden(het hoofd van de
zorgvrager rust tegen je buik);
• Schroef het dopje van het flesje en leg dat op het gaasje;
•	Houd het flesje ondersteboven of vul de pipet. Houdt het flesje tussen duim en
wijsvinger zoals een pen;
•	Laat de hand met het flesje tegen de slaap van de zorgvrager rusten en houd het
horizontaal boven het oog, zodat je het oog, oogleden of oogharen niet aanraakt;
•	Laat de zorgvrager met de wijsvinger het onderste ooglid omlaag trekken, zodat het
conjunctivale zakje zichtbaar wordt (doe dit eventueel zelf met de duim van je vrije hand);
• Knijp in het flesje en laat een druppel in het conjunctivale zakje lopen;
•	Laat de zorgvrager het oog sluiten en minimaal een minuut de traanbuis dichtdrukken
(zachtjes drukken net onder het kleine harde bobbeltje aan de binnenzijde/neuskant van
het oog)
• Verwijder overtollige vloeistof met een tissue in een beweging van buiten naar binnen.
•	Herhaal de bovenstaande stappen eventueel voor het andere oog of voor meer
voorgeschreven druppels;
• Spuit de vloeistof die in de pipet overblijft niet terug in het flesje, maar in een bekkentje.
	Instillatie van de neus:
•	Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager;
• Noteer de startdatum op het flesje als het middel voor het eerst wordt toegediend en
controleer de vervaldatum. Noteer op het etiket de datum waarop het flesje vervangen
moet worden;
•	Ga na hoeveel druppels je moet geven en of je in beide neusgaten moet druppelen;
•	Laat de zorgvrager de neus snuiten;
• Schroef het dopje van het flesje en leg het op het gaasje;
• Vraag de zorgvrager omhoog te kijken en help de zorgvrager het hoofd naar achteren te
houden, met de hals gestrekt, en ondersteun zo nodig de nek met een kussentje;
• Zuig de neusdruppels op in het pipet;
•	Houd het pipet horizontaal boven het neusgat en laat de druppels aan de buitenzijde van
de neus naar binnen lopen.
• Zet het pipet in het flesje;
• Vraag de zorgvrager het andere neusgat (waar je niet in gedruppeld hebt) dicht te
drukken en te snuiven;
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•	Herhaal zo nodig de vorige stap voor het andere neusgat en veeg overtollige
vloeistof af met een tissue;
•	Geef de zorgvrager een tissue in de hand en plaats een bekkentje binnen handbereik,
zodat hij druppels die de mond instromen eventueel kan uitspugen.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager nadat de druppels tijd hebben gehad om in te trekken in de
gewenste houding;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en eventuele
bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het toedienen van medicijnen via oog,
oor of neus
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 zet medicijnen klaar voor toediening in oog, oor of neus en dient deze toe aan de 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 zo nodig voor privacy en blijft bereikbaar.
5 Zet alle benodigdheden klaar.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7 Zet de medicijnen volgens protocol uit.
8	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
9	Dient de medicijnen via de juiste toedieningswijze volgens protocol toe.
10	Helpt de zorgvrager na de inwerktijd in een comfortabele houding.
11 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
12	Tekent na toediening de medicatie af op de juiste Medicatiekaart.
Nazorg
13	Let op mogelijke reacties van de zorgvrager.
14	Laat bij hevige reacties direct de arts waarschuwen.
15 Vertelt de zorgvrager wanneer hij direct moet waarschuwen.
16 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
17	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
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V

O

B

S

18 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
19	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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