Opdrachtformulier

Vagina irrigeren
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 Wat is het doel van vagina irrigeren?
b Waarom wordt de labia eerst gespoeld voordat de canule in de vagina wordt ingebracht?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Vagina irrigeren
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 vagina komt irrigeren;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
• Vaginale sproeicanule;
•	Een irrigator, met slang en vaginale sproeicanule;
•	Een zakje met glijmiddel op waterbasis;
•	Een kocher;
•	Een infuusstandaard of stoel met rechte rug;
•	De voorgeschreven spoelvloeistof;
•	Een badthermometer;
•	Een kussen voor extra steun in de rug;
•	Een celstofonderlegger;
• Zacht toiletpapier;
•	Een ondersteek met deksel;
•	Een kom met heet water op de juiste temperatuur;
•	Een paar niet-steriele handschoenen;
•	Een schort.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Laat de zorgvrager vooraf urineren;
•	Help de zorgvrager in platligging;
• Zet de benodigdheden binnen handbereik.
4 Voert handeling uit:		
•	Controleer de spoelvloeistof, medicijnlijst en gegevens van de zorgvrager;
• Verwarm de spoelvloeistof in de kom met heet water en controleer de temperatuur met
de badthermometer: 40 tot 43 °C;
•	Sluit de regelklem van de irrigator en giet de vloeistof hierin over;
• Bevestig de infuusstandaard aan het voeteneind van het bed en hang de irrigator op
(maximaal 60 cm boven het niveau van de vagina);
•	Sluit de slang aan op de canule, plaats de kocher op de slang en hang de kocher aan de
infuusstandaard.
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• Vraag de zorgvrager het onderlichaam te ontbloten;
•	Plaats de onderlegger onder de stuit van de zorgvrager;
•	Help de zorgvrager op de ondersteek en ondersteun haar rug met het kussen;
•	Trek de handschoenen aan en het schort, open het zakje met het glijmiddel en stop
de kop van de sproeier hierin of knijp wat glijmiddel erop;
•	Spreid met je ene hand de labia en haal met de andere hand de kocher van de slang.
Zet de regelklem open en sproei de labia schoon;
• Breng vervolgens scheppend de canule 5 tot 6 cm in de vagina (volg de welving van
de vagina, zodat de zorgvrager zo min mogelijk last ondervindt);
•	Draai de regelklem verder open en laat de vloeistof inlopen;
•	Draai tijdens het inbrengen de canule iets, om te zorgen dat de vloeistof de hele
vagina bereikt;
• Zet de kocher op de slang als de irrigator leeg is.
•	Als de vloeistof even ingehouden moet worden, sluit dan met je andere hand de
labia om de sproeicanule heen, 30 tot 60 tellen;
• Verwijder de canule uit de vagina, en hang de kocher aan de infuusstandaard;
•	Help de zorgvrager om op te zitten en breng het hoofdeinde omhoog;
• Wacht tot de vloeistof is uitgelopen en haal dan de zorgvrager van de ondersteek;
•	Laat de zorgvrager de schaamstreek drogen met zacht toiletpapier.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding;
•	Trek handschoenen en schort uit;
• Vraagt hoe de zorgvrager het irrigeren van de vagina ervaren heeft;
•	Ruim op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer eventuele bijzonderheden van de spoelvloeistof na de behandeling;
• Noteer de handeling, datum, het tijdstip, soort, hoeveelheid en de duur van de spoeling;
• Noteer bevindingen.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Vagina irrigeren
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 irrigeert volgens voorschrift de vagina 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 Bereidt de benodigdheden volgens protocol voor.
8	Laat de zorgvrager vooraf urineren.
9	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
10	Irrigeert de vagina volgens protocol.
11	Let op reacties van de zorgvrager.
12	Controleert de spoelvloeistof.
13	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
14 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
15 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
16	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
17 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
18	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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