Opdrachtformulier

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een
zorgvrager
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 Waarom voer je een verbandwisseling alleen uit als de wond extra geïnspecteerd moet worden? Geldt dat voor alle
wonden? Motiveer je antwoord.
b	Hoe maak je een duidelijke scheiding tussen het schone en vuile werkveld en hoe maak je een steriel werkveld?
c Wat is het exsudaat van een gele wond en van een rode wond?
d	Hoe kun je de wond nauwkeurig beschrijven in het zorgdossier en waarom is dat noodzakelijk?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

© Noordhoff Uitgevers bv

253525_Rode_en_gele_wonden.indb 1

1
26/08/14 1:35 PM

253525_Rode_en_gele_wonden.indb 2

26/08/14 1:35 PM

Handelingsformulier

Het verzorgen van rode en gele wonden bij
een zorgvrager
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 zjin wond gaat verzorgen;
· Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Een onderlegger;
•	Eventueel (steriele) handschoenen, bij besmette of bloedende wonden;
• Nierbekkens;
•	Pleisters en een schaar;
• Verbandmateriaal volgens afspraak;
•	Desinfectans;
•	Steriele wattenstaafjes;
•	Steriele pincetten;
• Zo nodig zalf of crème om wondrand te beschermen
•	Ether;
•	Een pedaalemmer of afvalzak
•	Pas handhygiëne toe.
• Zet de benodigdheden binnen handbereik.
• Vraag de cliënt de juiste houding aan te nemen voor het verbinden van de wond.
•	Leg zonodig een onderlegger onder de cliënt.
•	Trek de handschoenen aan.
• Verwijder het verbandmateriaal en deponeer het in de afvalbak.
•	Inspecteer de wond op grootte, diepte, geur, kleur, wondranden en exsudaat.
•	Maak de omgeving van de wond schoon met natte gazen.
•	Trek de handschoenen uit en trek schone handschoenen aan.
• Verzorg de wond op basis van de bevindingen:
	Droge wonden: vochtinbrengende wondbehandeling.
Zwarte wond (zonder infectie): droog verbinden
Gele wond: debris verwijderen
Gele geïnfecteerde wond: antibacteriële maatregelen/infectie bestrijden
-	Rode wond: beschermen en stimuleren van de groei
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Vochtige wonden: vochtregulerende wondbehandeling en bescherm de wondranden
tegen inwerking van vocht.
Zwarte wond: necrose verwijderen
Gele wond: debris verwijderen, exsudaat absorberen
Gele geïnfecteerde wond: wond uitspoelen/douchen, exsudaat absorberen,
infectie bestrijden
-	Rode wond: vochtig wondmilieu creëren/behouden, wond beschermen
Natte wonden: vocht-onttrekkende / absorberende wondbehandeling en bescherm
de wondranden tegen inwerking van vocht
Zwarte wond: necrose verwijderen
Gele wond: debris verwijderen, exsudaat absorberen dmv extra absorberend verband
Gele geïnfecteerde wond: wond uitspoelen/douchen, exsudaat absorberen dmv extra
absorberend verband
-	Rode wond: vochtig wondmilieu creëren, exsudaat absorberen en wond beschermen.
				

Goed

Fout

3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Laat de zorgvrager de gewenste houding aannemen;
•	Laat de zorgvrager, als dit mogelijk is, de plaats waar de wond zich bevindt ondersteunen;
• Ontbloot alleen het lichaamsdeel waar de wond zit.

4 Voert handeling uit:		
•	Plaats de onderlegger onder of tegen de wond;
•	Leg de benodigdheden op volgorde van gebruik. Houd rekening met het steriele en het
niet-steriele veld.
	Algemene wondverzorging:
•	Trek eventueel handschoenen aan, verwijder het verband, controleer het op wondvocht
en stop het in de afvalzak of pedaalemmer;
• Observeer de wond;
• Verwijder eventuele pleisterresten;
•	Maak de wondranden van een schone wond van binnen naar buiten schoon met
wattenstokjes en desinfectans, bij een vuile wond van buiten naar binnen schoonmaken;
•	Haal het steriele verbandmateriaal op de voorgeschreven manier uit de verpakking;
•	Leg het verbandmateriaal op de wond en bevestig dit met pleisters;
•	Plak de pleisters aan de uiteinden een klein stukje om;
• Bevestig de pleisters op andere plaatsen dan bij de vorige behandeling om huidirritatie
te voorkomen.
	Het verzorgen van een rode wond:
•	Trek niet-steriele handschoenen aan en verwijder het verband door de pleisters los te
halen (zit het verband vastgeplakt aan de wond, dan week je het los met een fysiologische
zoutoplossing);
•	Controleer het verband op wondvocht en stop het met de niet-steriele handschoenen
in de afvalzak of pedaalemmer;
• Observeer de wond;
• Verwijder eventuele pleisterresten om huidirritatie te voorkomen;
•	Trek steriele handschoenen en maak de wondranden van binnen naar buiten schoon
met wattenstokjes of gaasjes met desinfectans;
•	Haal het eventuele huidbeschermende middel met een steriele spatel uit de zalfpot en
breng dit rondom de wond met een wattenstokje of gaasje aan;
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•	Haal het steriele verbandmateriaal op de voorgeschreven manier uit de verpakking en
leg het op de wond;
•	Trek de handschoenen uit en stop deze in de afvalzak of pedaalemmer;
•	Leg het verbandmateriaal op de wond en bevestig dit met pleisters;
•	Plak de pleisters aan de uiteinden een klein stukje om;
• Bevestig de pleisters op andere plaatsen dan bij de vorige behandeling om huidirritatie
te voorkomen.
	Het verzorgen van een nat verband bij een gele wond:
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan en knip de fixonet en het verband naast de wond
los en controleer het wondsecreet in het verband;
•	Doe het verband in één hand met de handschoen en stop dit in de afvalzak of pedaalemmer;
•	Maak de verpakking van het gaas geheel open;
• Vouw met het pincet het gaas open, plaats de witte watten en vouw het weer dicht;
•	Spuit met de flacon of de spuit de fysiologische zoutoplossing of andere vloeistof over
het verband;
• Vouw de verpakking weer dicht en druk de overtollige vloeistof er boven het nierbekken uit;
• Knip de fixonet ruim af;
•	Doe de verpakking van het verbandmateriaal weer open, doe steriele handschoenen aan en
leg het verband op de wond;
•	Plaats de fixonet om het verband (gebruik bij een nat verband geen pleisters);
•	Trek de steriele handschoenen uit volgens vaardigheid Steriele handschoenen.
	Het uitbruisen van een gele wond:
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan;
• Verwijder het verband, controleer het wondsecreet en stop het verband met de
handschoenen in de afvalzak of pedaalemmer;
•	Haal de pleisterresten weg met ether en doe niet-steriele handschoenen aan;
•	Plaats het nierbekken tegen of onder de wond. Plaats het bekkentje tegen de buik;
• Vul het steriele bakje met fysiologische zoutoplossing en vul een bakje met kraanwater;
• Zuig een spuit met fysiologische zoutoplossing en een spuit met kraanwater op;
•	Spoel de wond met fysiologische zoutoplossing schoon, van boven naar beneden zodat het
vuil in het bekken loopt;
• Bruis de wond voorzichtig met kraanwater van boven naar beneden schoon;
•	Spoel de wond na met fysiologische zoutoplossing;
•	Maak de wondranden droog met gazen;
• Verwijder de niet-steriele handschoenen en doe ze in de afvalzak of pedaalemmer en
haal het bekken bij de zorgvrager weg;
• Breng huidbeschermend middel op de wondrand en doe steriele handschoenen aan;
•	Plaats het absorberende verband met eventuele medicamenteuze therapie op de wond
en bevestig dit met pleisters;
•	Plak de pleisters aan de uiteinden een klein beetje om;
• Bevestig de pleisters op andere plaatsen dan bij de vorige behandeling om huidirritatie
te voorkomen.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding;
• Vraag de zorgvrager hoe hij de wondverzorging heeft ervaren;
•	Ruim op en maak schoon.
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Goed

Fout

6	Rapporteert de bevindingen:		
• Beschrijf de wond nauwkeurig aan de hand van de observaties;
• Geef eventuele afwijkende observaties direct mondeling door aan de leidinggevende;
•	Registreer eventueel de medicamenteuze therapie volgens vaardigheid Registeren
medicijngebruik.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een
zorgvrager
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 verzorgt een rode of een gele wond 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	Helpt de zorgvrager zo nodig om de juiste houding aan te nemen.
8	Laat de zorgvrager als dit mogelijk is de plaats ondersteunen waar de wond zich
bevindt.
9	Legt zo nodig een onderlegger onder de zorgvrager.
10 Verwijdert het verbandmateriaal en plaatst het in de afvalbak.
11	Inspecteert de wond op grootte, geur, kleur, wondranden en exsudaat.
12	Maakt de omgeving van de wond schoon met natte gazen.
13	Trekt de handschoenen uit en trekt schone handschoenen aan.
14 Verzorgt de wond op basis van de bevindingen.
15	Maakt de omgeving van de wond zo nodig droog en schoon met een gaasje.
16	Trekt de handschoenen uit.
Nazorg
17	Helpt de zorgvrager zo nodig met aankleden.
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V

O

B

S

18 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
19	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
20 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
21	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
22	Stelt zo nodig wondbehandelplan bij.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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