Opdrachtformulier

Een wonduitstrijkje maken
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 Wanneer wordt een uitstrijkje van een wond gemaakt?
b Bij speciale swabs (kant-en-klare buisjes met een steriel wattenstokje bevestigd aan de dop) voor wonduitstrijkjes
maken hoef je geen steriele handschoenen aan, maar bij steriele verpakte wattenstokjes met een apart steriel
buisje wel. Verklaar waarom.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Een wonduitstrijkje maken
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 een wonduitstrijkje komt maken;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
• Niet-steriele en steriele handschoenen;
• Kweekbuisje met of zonder kooldioxide, afhankelijk van het onderzoek;
•	Steriele wattenstokjes, steriele gaasjes met alcohol 70%;
•	Eventueel een steriele spuit van 10 cc;
•	Eventueel een naald met een rubberen stop;
• Voorgeschreven verbandmateriaal;
•	Pleisters en een schaar;
•	Een ingevuld laboratoriumformulier, een etiket en een pen.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Laat de zorgvrager een gemakkelijke houding aannemen.
4 Voert handeling uit:		
• Ontbloot slechts het te behandelen lichaamsdeel;
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan, maak de pleisters los, verwijder het verband
en stop dit met de handschoenen in de afvalemmer;
•	Maak een steriel veld en plaats hier de steriele materialen op;
•	Trek de steriele handschoenen aan en maak de huid om de wond schoon met een gaasje
met alcohol.
Onderzoek op anaërobe micro-organismen:
•	Haal de rubberen dop van het kweekbuisje;
•	Steek het wattenstokje voorzichtig diep in de wond en draai het rond zonder hierbij de
huid om de wond aan te raken;
•	Stop het wattenstokje weer in het buisje en sluit dit goed af;
•	Druk de zuiger op het dopje in.
Onderzoek op aërobe micro-organismen met wattenstokje:
•	Steek het steriele wattenstokje voorzichtig diep in de wond en draai het rond zonder
hierbij de huid om de wond aan te raken;
• Open het steriele kweekbuisje en houd het dopje steriel;
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•	Stop het wattenstokje in het buisje, zonder de rand aan te raken, en sluit het
buisje af met het dopje.
Onderzoek op aërobe micro-organismen met spuitje:
•	Pak het spuitje, stop het in de wond en zuig minimaal 1 cc en maximaal 5 cc
wondvocht op;
•	Spuit het vocht in het kweekbuisje.
• Verbind na de afname de wond op de voorgeschreven wijze, trek de handschoenen
uit en fixeer het verband;
• Noteer de gegevens van de zorgvrager, het tijdstip waarop het uitstrijkje is verricht
en de reden voor onderzoek op het etiket;
•	Plak het etiket op het kweekbuisje.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager zo nodig in de gewenste houding;
• Vraag hoe de zorgvrager de handeling heeft ervaren;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van het uitstrijkje;
• Noteer bijzonderheden die je aan de wond hebt waargenomen.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een wonduitstrijkje maken
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 maakt een uitstrijkje uit een wond van een zorgvrager voor kweek.
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 Ontbloot het te behandelen lichaamsdeel.
9 Verwijdert het oude verband volgens protocol.
10	Maakt volgens protocol het wonduitstrijkje.
11 Verbindt de wond op de voorgeschreven wijze.
12 Vult op het etiket de juiste gegevens in.
13	Laat het kweekbuisje met het formulier onmiddellijk wegbrengen naar het
laboratorium.
14	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
15 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
16 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
17	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
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V

O

B

S

18 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
19	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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