Opdrachtformulier

Een hielprik toepassen bij neonaten
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. Waarom wordt in Nederland bij alle baby’s een PKU/CHT/AGS-screening gedaan?
b. Wat kan doormiddel van een PKU/CHT/AGS-screening worden aangetoond?
c. Welke procedure volg je bij het afnemen van een hielprik?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Een hielprik toepassen bij neonaten
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:		
•	Licht de ouder(s) in over het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
• Niet-steriele handschoenen;
•	Een onderzoekssetje voor PKU en CHT/AGS;
•	Desinfectans;
• 1 pakje niet-steriele gazen 5 x 5 cm;
• Steriele vaccinostyle lancet of monoject lancet device;
• Zo nodig Haemolub.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Leg de baby op de aankleedtafel of laat hem bij een ouder in de armen liggen.
4 Voert handeling uit:		
• Overleg zo mogelijk met de ouder(s) welke hiel zal worden aangeprikt;
• Neem de temperatuur van het kind op en vermeld dit op het aanvraagformulier;
• Verwarm de hiel in een bakje met warm water, of gebruik Haemolub;
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan;
•	Desinfecteer de aan te prikken hiel met alcohol 70% en laat de plek minimaal één minuut drogen;
• Klem het hieltje tussen je duim en wijsvinger;
• Stuw voorzichtig met je andere hand, door een knijpende opwaartse strijkbeweging te maken;
•	Prik met het steriele vaccinostyle lancet het vlezige gedeelte van de hiel aan;
• Veeg de eerste bloeddruppel weg;
•	Plaats een van de rondjes aan de voorkant van het filtreerpapier op de bloeddruppel en laat deze intrekken tot het
rondje goed gevuld is;
•	Herhaal de procedure tot alle vier de rondjes gevuld zijn;
•	Controleert of de rondjes goed gevuld zijn;
•	Druk de punctieplaats af, of laat dit door een ouder doen;
•	Plak de punctieplaats af met een pleistertje;
•	Trek de handschoenen uit;
• Vul de benodigde formulieren volledig in en verzend het filtreerpapier met de formulieren naar het provinciaal/
regionaal laboratorium in de hiervoor bestemde envelop.
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Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:
•	Leg de baby eventueel weer in het wiegje en stop hem/haar goed in;
• Vraag de ouder(s) of de hielprik naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van de hielprik;
• Noteer hoe de ouder(s) de situatie heeft/hebben ervaren;
• Noteer de punctieplaats;
• Noteer de datum waarop het filtreerpapier naar het PKU-laboratorium is verzonden;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een hielprik toepassen bij neonaten
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 door middel van een hielprik bij een baby 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 ouder(s) wat ze komt doen.
3 Overlegt met de ouder(s) 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 Bereidt de zorgvrager voor.
8 Bereidt de hielprik voor.
9	Prikt de hiel volgens protocol aan.
10 Gebruikt het filtreerpapier op de juiste wijze.
11	Rondt de handeling volgens protocol af.
12	Legt de baby eventueel weer in het wiegje en stop hem/haar goed in.
Nazorg
13	Evalueert de zorg met de ouder(s).
14	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
16	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
17	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.

© Noordhoff Uitgevers bv

5

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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