Opdrachtformulier

Urine opvangen via een middenplas, bij man
of vrouw
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 onderstaande vragen.
a Waarom is een midstream opvangen bij verwarde zorgvragers of mensen die geen controle hebben over hun blaas
niet mogelijk?
b	Hoe kun je toch urine voor kweek afnemen als een midstream niet lukt?
c	Mag je zelf deze beslissing nemen? Verklaar je antwoord.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Urine opvangen via een middenplas, bij man
of vrouw
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 urine komt afnemen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
• Waskom, water, washand en handdoek;
•	Een bakje schoon leidingwater;
•	Een monsterpotje met deksel (indien de urine wordt opgevangen voor kweek: een
steriel monsterpotje met deksel);
• Zo nodig: schone po (als de handeling op bed plaatsvindt is een tweede po nodig);
• Niet-steriele handschoenen;
•	Een ingevuld laboratoriumformulier, een pen en een etiket voor het monsterpotje.
3	Helpt zorgvrager naar de wastafel, bad- of doucheruimte;		
•	Help de zorgvrager zo nodig bij het uittrekken van de onderkleding;
4 Voert handeling uit:		
• Was en droog de genitaliën;
• Vraag de zorgvrager om een klein beetje te urineren en dan de plas op te houden;
•	Trek de handschoenen aan;
•	Plaats po of monsterpotje:
- Bij urine voor kweek: in een steriel monsterpotje;
- Niet voor kweek: in een monsterpotje of po;
• Vraag de zorgvrager verder plassen (ongeveer 50cc) en dan de plas opnieuw op te houden.
•	Haal de po of het monsterpotje weg.
•	Laat de zorgvrager uitplassen;
• Bij gebruik van een po: giet de urine over in het monsterpotje;
•	Sluit het monsterpotje, zonder de rand of binnenkant aan te raken.
•	Trek de handschoenen uit;
•	Help de zorgvrager eventueel met het drogen van de stuit en aantrekken van de onderkleding;
• Noteer op het etiket de gegevens van de zorgvrager, het type monster, het tijdstip en
de reden voor het onderzoek;
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•	Plak het etiket op het monsterpotje en stuur het weg. (Als het monster niet direct
verstuurd kan worden: bewaar de urine nooit langer dan 1 uur buiten de koelkast)
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding;
•	Ruim op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van urineopvang;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Urine opvangen via een middenplas, bij man
of vrouw
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 vangt urine op via een middenplas.
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 in de juiste houding.
8 Bereidt de zorgvrager volgens protocol voor.
9 Verzamelt de urine volgens protocol.
10 Vult op het etiket de juiste gegevens in en laat het monsterpotje met het formulier
onmiddellijk wegbrengen.
11	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
12 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
13 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
14	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
16	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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