Opdrachtformulier

Medicament per subcutane injectie toedienen
Naam student:
Datum:

Vaardigheid
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 Waarom neem je bij subcutaan injecteren een huidplooi op?
b	Hoe kun je controleren of je werkelijk een huidplooi te pakken hebt?
c Wat versta je onder loodrechttechniek?
d	Is er verschil tussen de naald voor de huidplooitechniek en de naald voor de loodrechttechniek?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Medicament per subcutane injectie toedienen
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 een medicament per injectie komt toedienen;
· Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
· Het voorgeschreven medicament in de volgens vaardigheid ‘Injectievloeistof ampul flacon
klaarmaken voor injectie’ klaargemaakte spuit;
· Medicijnvoorschriften per zorgvrager en aftekenschrift.
Huidplooitechniek
· steriele injectienaald, middellang (De lengte van de injectienaald is afhankelijk van de dikte
van het onderhuidse weefsel.);
· gaasjes;
· afvalbak;
· naaldenbeker.
	Loodrechttechniek
· benodigde medicijn (in kant-en-klaarspuit, ampul of flacon);
· steriele injectienaald, kort;
· gaasje;
· afvalbak;
· naaldenbeker.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
· Sla het dek naar het voeteneinde en laat de zorgvrager op zijn zijde draaien;
· Ontbloot zo nodig de bovenarm.

4 Voert handeling uit:		
· Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de cliënt. medicijnlijst.
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	Injecteren subcutaan: huidplooitechniek
Het medicijn wordt in een huidplooi ingespoten onder een hoek van 45° à 60°.
· Ontlucht de spuit;
· Pak de spuit in de injecterende hand en verwijder de beschermhuls van de naald;
· Pak met je andere hand een brede huidplooi op;
· Geef de zorgvrager het moment aan dat je gaat prikken;
· Steek de naald onder een hoek van 45° à 60° halverwege tussen het hoogste en
laagste punt van de huidplooi;
· Houd de huidplooi vast en spuit met je duim op de zuiger de vloeistof langzaam en
regelmatig in;
· Trek de naald uit de huidplooi (vang een eventuele vloeistof- of bloeddruppel op
met een gaasje).
	Loodrechttechniek
Het medicijn wordt loodrecht onderhuids ingespoten.
· Controleer de injectieplaats op geschiktheid;
· Ontlucht de spuit;
· Pak de spuit in de injecterende hand en verwijder de beschermhuls van de naald;
· Steek de naald met een snelle beweging loodrecht in de huid in het onderhuidse
weefsel;
· Spuit met je duim op de zuiger de vloeistof langzaam en regelmatig in;
· Trek de naald eruit (vang een eventuele bloeddruppel op met een gaasje; niet
afdrukken of masseren!).
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
· Dek de zorgvrager weer toe;
· Doe de naald in de naaldenbeker;
· Ruim alles op en maak schoon.

6	Rapporteert de bevindingen:		
· Noteer datum en tijdstip;
· Noteer toegediende hoeveelheid medicatie (soort, concentratie,
hoeveelheid, plaats, wijze van toediening);
· Noteer bevindingen en eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Medicament per subcutane injectie toedienen
Naam student:

Naam beoordelaar:
  

Datum:

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 voorgeschreven medicatie per subcutane injectie.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Stelt zich op de hoogte van het protocol ‘prikaccidenten’ van de instelling.
3 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen en informeert hem over eventuele
bijwerkingen.
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 Vraagt of helpt de zorgvrager het betreffende lichaamsdeel te ontbloten.
9 Bepaalt de juiste insteekplaats.
10	Injecteert volgens protocol het medicament.
11	Dekt het betreffende lichaamsdeel toe.
12 Steekt de naald in de container en ontkoppelt deze van de spuit.
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 Vraagt de zorgvrager om eventuele bijwerkingen direct te melden.
17 Observeert de zorgvrager zo nodig op bijwerkingen.
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V

O

B

S

18	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
19 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
20	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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