Opdrachtformulier

Bloed voor onderzoek verzamelen via
een venapunctie
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. Wanneer maak je gebruik van een vacuümsysteem en wat is het voordeel hiervan?
b. Waarom is het goed de zorgvrager naar eerdere ervaringen met een venapunctie te vragen?
c. Welke materialen leg je klaar voor het uitvoeren van een venapunctie?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Bloed voor onderzoek verzamelen via
venapunctie
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 bloed komt afnemen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Deppers met alcohol 70 %, voor desinfectie van de huid;
•	Steriele gaasjes;
•	Een naaldcontainer;
•	Een pleister;
•	Etiketten en een pen;
•	Een vacuümsysteem voor bloedafname.
•	Labformulier
• 1 paar wegwerphandschoenen.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Controleer of je de juiste zorgvrager voor je hebt;
•	Laat de zorgvrager in een gemakkelijke houding gaan liggen en plaats een
celstofmat onder zijn arm;
• Overleg met de zorgvrager in welke arm je de venapunctie zult verrichten.
4 Voert handeling uit:		
• Breng de stuwband om de bovenarm, net boven de elleboog en houd een vinger
onder de band;
•	Trek de band strak aan en voel de pols;
•	Laat de zorgvrager eventueel een vuist maken;
• Betast en klop zachtjes met je vingers de aders en bepaal waar je gaat aanprikken;
•	Desinfecteer je handen en trek niet-steriele handschoenen aan;
•	Desinfecteer de punctieplaats. Doe dit met circulaire bewegingen, van de
punctieplaats af;
•	Schroef de naald in de adapter;
•	Prik de mediane elleboogvena ongeveer 5 cm onder de elleboog aan, of een vena
ongeveer 5 cm boven het polsgewricht.
•	Desinfecteer een ruim gebied met een doorsnede van ongeveer 10 cm;
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•	Sluit het benodigde bloedafnamebuisje aan en duw de rubberen stop aan tot aan
het uiteinde van de naald;
•	Plaats de duim van je niet-dominante hand onder de insteekplaats, zonder
de gedesinfecteerde plek te verontreinigen, en trek de huid glad;
•	Steun met je dominante hand op de arm en prik onder een kleine hoek
voorzichtig de ader aan;
•	Laat met je niet-dominante hand de arm los en pak de adapter stevig vast;
•	Houd met de wijs- en middelvinger van je dominante hand de vleugels van de
adapter vast en duw met je duim het buisje in over de naald;
•	Pak het buisje wanneer het vol is met je vingers vast en duw met je duim tegen de
rand van de adapter. Blijf met je niet-dominante hand de adapter goed vasthouden;
•	Herhaal deze procedure tot je alle benodigde buisjes hebt gehad;
•	Maak na het laatste buisje de stuwband los, plaats een gaasje of depper op de
insteekplaats;
•	Trek nu de naald uit de insteekplaats en druk met het gaasje op de insteekplaats
totdat de bloeding stopt;
•	Stop de naald in de naaldcontainer en plak indien gewenst een pleister over
het gaasje;
•	Trek de handschoenen uit en controleer nogmaals de insteekplaats op het
vormen van hematoom;
• Vul de etiketten in en plak ze op de buisjes.
		

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in een prettige houding;
• Vraag hoe hij de handeling heeft ervaren.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van de bloedafname;
• Noteer de punctieplaats;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Bloed voor onderzoek verzamelen via
een venapunctie
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 tapt bij een zorgvrager bloed af voor onderzoek.
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 Bepaalt waar ze de venapunctie wilt verrichten.
9 Bereidt de punctie voor.
10 Voert de punctie volgens protocol uit.
11 Verwijdert de naald met adapter.
12	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
Nazorg
13	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
14	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
15 Was de handen volgens de WIP-procedure.
16	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
17	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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