Opdrachtformulier

Een perifeer infuus verwijderen
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. Wat kan de reden zijn dat een infuus moet worden verwijderd om vervolgens op nieuw te worden in gebracht?
b.	Een vervelende bijkomstigheid van het voor een tweede keer inbrengen van het infuus is dat het eerste infuus vaak
in de niet-dominante arm is ingebracht en een nieuw infuus meestal in de dominante arm wordt ingebracht. Wat
wordt hiermee bedoeld en wat betekent dit voor de zorgvrager?
c. Wanneer behandel je bij het verwijderen van het infuus de fixatiepleister met petroleumether, resolvens of aceton?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Een perifeer infuus verwijderen
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 het perifeer infuus komt verwijderen;
• Vertel het doel en de werkwijze;
•	Ga na of de zorgvrager de informatie begrijpt.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
• Wegwerphandschoenen;
•	Celstof matje;
• twee stukken hypoallergeen pleister (breed) van 10 cm;
• steriele gaasjes (10 x 10 cm);
• indien nodig: materiaal om een drukverband aan te leggen
• indien nodig:
-	Schaar om evt. de spike die in de infuuszak zit los te knippen;
Naaldcontainer voor de canule en afgeknipte spike;
•	Afvalbak.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding waarbij de canule en het
fixatiemateriaal goed bereikbaar zijn.
4 Voert handeling uit:		
•	Maak de verpakking van de steriele gaasjes open;
•	Draai de regelaar dicht;
•	Leg het celstofmatje onder de arm waar het infuus is ingebracht;
•	Maak het fixatiemateriaal van de infuusslang en de infuusnaald voorzichtig los
(nog niet verwijderen);
•	Trek de handschoenen aan;
•	Pak twee dubbelgevouwen gaasjes en houd dit op de insteekplaats;
• Verwijder met de andere handcanule en het fixatiemateriaal en plak de canule met
het fixatiemateriaal op het celstofmatje;
•	Druk de insteekplaats af met de gaasjes;
• Verbind de insteekplaats met een steriel gaasje en een pleister;
• Vraag de zorgvrager de insteekplaats nog een paar minuten af te drukken;
•	Gooi het celstofmatje met de canule, de infuusslang en de infuuszak in een daartoe
bestemde afvalbak of knip de spike af en doe deze samen met de canule in de naaldcontainer;
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Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
• Vraag de zorgvrager of het verwijderen van het perifeer infuus naar tevredenheid
is verlopen;
• Vraag de zorgvrager of hij verder nog wensen heeft;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de zorgvrager de situatie heeft ervaren;
• Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
• Noteer de toestand van de insteekplaats bij het verwijderen van het infuus;
• Noteer de restvloeistof;
• Noteer gegevens voor de vochtbalans of vochtlijst;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een perifeer infuus verwijderen
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Opdracht
Je verwijdert volgens protocol een perifeer infuus bij een zorgvrager die in bed ligt.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan
worden uitgevoerd.
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.
5	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
8	Trekt de handschoenen aan.
9 Verwijdert het infuus volgens protocol.
10 Verzorgt de wond volgens protocol.
Nazorg
11	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
12	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
13 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
14	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
15	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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