Bijlage 1: Pré-operatieve verzorgingsfiche bij slokdarmatresie
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Vervangen replogle-sonde: …./ …./ ….

Leeftijd:
Onderzoeken:

Medicatie:

Legende pré-operatieve zorgen:
Anti-trendelenburg: Zet een kruisje wanneer het kind in anti-trendelenburghouding ligt.
Spoelen replogle-sonde: Om verstopping van de sonde te voorkomen dient de sonde ieder uur gespoeld te worden met 0,5 ml NaCl 0,9%. Zet een kruisje wanneer deze handeling is uitgevoerd.
Suctie proximale oesophagusstomp: Noteer het tijdspanne van de suctie: continu, intermittent om de 10’/ 15’,…
Aspiratie van de gastrostomiesonde: Indien er een gastrostomiesonde aanwezig is, plaatst u een kruisje telkens u de sonde aspireert.
Voeding: Noteer hoeveel milliliter moedermelk of flesvoeding via de gastrostomiesonde wordt toegediend.
Tijdspanne voeding: Noteer over welke tijdspanne de voeding wordt toegediend: continu, over 1’, 30’, bolus,…
Speekselresidu: Noteer de hoeveelheid speeksel dat aanwezig was in de mucusaspirator wanneer u het ledigt.
Aspireren neus en mond: Zet een kruisje telkens u aspireert.
Mondzorg: Iedere drie uur dienen de mond en de lippen gereinigd te worden met een kompresje bevochtigd met qua. Zet een kruisje wanneer dit is uitgevoerd en beschrijf hoe de lippen eruitzien (bijvoorbeeld geen
wondjes, geen droge lippen; wondjes, droge lippen e.d.).
Onderzoeken: Noteer verticaal welke onderzoeken er die dag worden uitgevoerd en zet een kruisje bij het uur indien dit geweten is.
Medicatie: Noteer verticaal welke medicatie, de dosis en de frequentie er die dag wordt toegediend. Zet een kruisje bij het toe te dienen uur.

Bijlage 2: Postoperatieve verzorgingsfiche bij slokdarmatresie
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Legende postoperatieve zorgen:
Anti-trendelenburg: Zet een kruisje wanneer het kind in anti-trendelenburghouding ligt.
Flexie hoofd: Zet een kruisje wanneer het hoofd in flexie ligt.
Diepte thoraxdrain: Noteer ieder uur hoe diep de thoraxdrain zit.
Swinging: Schommeling van de vloeistofkolom.
Bubbels: Noteer of er bubbels aanwezig zijn.
Negatieve cm waterdruk: Noteer de druk aanwezig in de thoraxdrain.
Insteekplaats thoraxdrain: Controleer en beschrijf hoe de insteekplaats van de thoraxdrain er uit ziet. Noteer afwijkingen.
Suctie: Noteer het tijdspanne van de suctie d.m.v. de replogle-sonde: continu, intermittent om de 10’/ 15’,…
Spoelen replogle-sonde: Om verstopping van de sonde te voorkomen dient de sonde ieder uur gespoeld te worden met 0,5 ml NaCl 0,9%. Zet een kruisje wanneer deze handeling is uitgevoerd.
Diepte replogle-sonde: Noteer ieder uur de diepte van de replogle-sonde. De diepte van de sonde wordt bepaald door de arts.
Gastrostomiesonde: Zet een kruisje wanneer een gastrostomiesonde aanwezig is.
Nasogastrische tube: Zet een kruisje wanneer een nasogastrische tube aanwezig is.
Sondevoeding: Indien de baby voeding krijgt via de nasogastrische tube of de gastrostomiesonde, noteer dan de hoeveelheid.
Voeding per os: Wanneer de baby per os voeding heeft gekregen, noteer dan de hoeveelheid en schrijf er bij hoe het verloop van de voeding is geweest (vlot, matig,…).
Residu: Noteer de hoeveelheid residu aanwezig voor de voeding. Schrijf er bij wat de samenstelling is (slijmen, gallig, onverteerde voeding,…).
Braken: Noteer de geschatte hoeveel en de samenstelling (slijmen, voeding, bloed,…).
Aspireren neus en mond: Zet een kruisje telkens u aspireert.
Mondzorg: Iedere drie uur dienen de mond en de lippen gereinigd te worden met een kompresje bevochtigd met qua. Zet een kruisje wanneer dit is uitgevoerd en beschrijf hoe de lippen eruitzien (bijvoorbeeld geen
wondjes, geen droge lippen; wondjes, droge lippen e.d.).
Onderzoeken: Noteer verticaal welke onderzoeken er die dag worden uitgevoerd en zet een kruisje bij het uur indien dit geweten is.
Medicatie: Noteer verticaal welke medicatie, de dosis en de frequentie er die dag wordt toegediend. Zet een kruisje bij het toe te dienen uur.

Bijlage 3: Pré-operatieve verzorgingsfiche
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Legende pré-operatieve zorgen:
Anti-trendelenburg: Zet een kruisje wanneer het kind in anti-trendelenburghouding ligt.
Spoelen replogle-sonde: Om verstopping van de sonde te voorkomen dient de sonde ieder uur gespoeld te worden met 0,5 ml NaCl 0,9%. Zet een kruisje wanneer deze handeling is uitgevoerd.
Suctie (-5cmHg): Noteer of de suctie continu is aan -5cmH₂O.
Bubbels bij suctie: Suctie gebeurt via een bokaal gevuld met steriel water. Noteer of er bubbels te zien zijn in de bokaal. Zo niet, dient de kracht geregeld te worden met de klem op de gele vacuümleiding.
Ledigen mucusaspirator: Het aangezogen speeksel wordt opgevangen in een mucusaspirator. Noteer het uur van lediging en de hoeveelheid speeksel.
Aspireren neus en mond: Zet een kruisje telkens u aspireert.
Mondzorg: Iedere drie uur dienen de mond en de lippen gereinigd te worden met een kompresje bevochtigd met qua. Zet een kruisje wanneer dit is uitgevoerd en beschrijf hoe de lippen eruitzien (bijvoorbeeld geen
wondjes, geen droge lippen; wondjes, droge lippen e.d.).
Residu gastrostomiesonde: Noteer de hoeveelheid residu, aanwezig voor de voeding. Geef hierbij ook weer wat het uitzicht is van het residu (gallig, onverteerde voeding,…).
Voeding: Noteer hoeveel milliliter moedermelk of flesvoeding via de gastrostomiesonde wordt toegediend.
Tijdspanne voeding: Noteer dat de voeding over een continu tijdsbestek wordt toegediend.
Spoelen gastrostomiesonde: Na de voeding of de toediening van medicatie, is het noodzakelijk dat de gastrostomiesonde gespoeld wordt met 3ml aqua.
Wondzorg gastrostomiesonde: Zet een kruisje indien de wondzorg van de gastrostomiesonde gebeurd is. Voor een beschrijving van de wondzorg is het aangewezen het procedureboek te raadplegen. Geef met een
letter aan hoe de wonde er uit ziet: wonde is OK (O), bloederig (B), een wit beslag op de wonde (W), etterig (E) en vochtig (V).

Bijlage 4: Postoperatieve verzorgingsfiche bij slokdarmatresie
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Legende postoperatieve zorgen:
Anti-trendelenburg: Zet een kruisje wanneer het kind in anti-trendelenburghouding ligt.
Mondzorg: Iedere drie uur dienen de mond en de lippen gereinigd te worden met een kompresje bevochtigd met qua. Zet een kruisje wanneer dit is uitgevoerd en beschrijf hoe de lippen eruitzien (bijvoorbeeld geen
wondjes, geen droge lippen; wondjes, droge lippen e.d.).
Nasogastrische tube Ch 10: Zet een kruisje indien er een nasogastrische tube Ch 10 geplaatst is. Deze tube heeft als doel de anastomose doorgankelijk te houden tot de voeding wordt gestart.
Suctie (-5cmHg): Noteer of de suctie continu is aan -5cmH₂O.
Bubbels bij suctie: Suctie gebeurt via een bokaal gevuld met steriel water. Noteer of er bubbels te zien zijn in de bokaal. Zo niet, dient de kracht geregeld te worden met de klem op de gele vacuümleiding.
Residu maagvocht: Noteer de residuele hoeveelheid maagvocht dat wordt aangezogen via de nasogastrsiche tube Ch 10. Noteer na een tijdspanne van 8 uur de hoeveelheid maagvocht die is aangezogen om
eventueel te compenseren.
Compensatie maagvocht: Op voorschrift van de arts zal al het maagvocht of een deel ervan gecompenseerd worden via infusievloeistof (plasmalyte + glucose 5%). De hoeveelheid vocht wordt toegediend over een
tijdspanne van 8 uur.
Theoretische stand: de infuusstand indien het infuus aan de correcte druppelsnelheid loopt.
Werkelijke stand: de infuusstand zoals het af te lezen is bij het kind.
Gastrostomiesonde: Zet een kruisje indien de gastrostomiesonde aanwezig is.
Nasogastrische tube Ch 8: Zet een kruisje wanneer er een nasogastrische tube Ch 8 aanwezig is. Deze sonde wordt geplaatst wanneer er wordt gestart met voeding. Na de voeding wordt de maagsonde doorgespoten
met lucht.
Residu: Noteer de hoeveelheid residu, aanwezig voor de voeding. Geef hierbij ook weer wat het uitzicht is van het residu (gallig, onverteerde voeding,…).
Sondevoeding: Noteer de hoeveelheid en de soort voeding die via de maagsonde of gastrostomiesonde wordt toegediend.
Voeding per os: Noteer de hoeveelheid en het soort voeding dat per os is gedronken.
Braken: Noteer de geschatte hoeveel en de samenstelling (slijmen, voeding, bloed,…).
Wondzorg: Zet een kruisje indien de wondzorg van de gastrostomiesonde gebeurd is. Voor een beschrijving van de wondzorg is het aangewezen het procedureboek te raadplegen. Geef met een letter aan hoe de
wonde er uit ziet: wonde is OK (O), bloederig (B), een wit beslag op de wonde (W), etterig (E) en vochtig (V).

