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Bijlage: zorgtaken Acute Verpleegkundige Nachtzorg Gelderse Vallei 

 

Bij welke zorgvragen wordt het team Acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse 

Vallei ingezet.  

 

Acute Verpleegkundige Nachtzorg wordt ingezet bij tijdelijke, incidentele zorg die 

absoluut niet kan wachten tot de volgende dag. 

 

Een goede nachtrust is van levensbelang. Tijdens de slaap krijgt het lichaam de tijd om 

te herstellen, dit heeft een positief effect op de kwaliteit van leven overdag. Ook 

ouderen hebben gemiddeld 7 á 8 uur slaap per etmaal nodig. In de praktijk blijkt dat er 

met enige regelmaat de nachtrust (onnodig) wordt verstoord door zorg gerelateerde 

handelingen die tussen 23.00 u en 07.00 uur plaatsvinden. Vandaar dat wij kritisch 

kijken welke handelingen in de nacht door het team op basis van geplande en 

ongeplande zorgmomenten worden uitgevoerd. Het doel is het bevorderen van een 

goede nachtrust voor de cliënt en het efficiënt en effectief inzetten van het 

nachtzorgteam.  

 

Verantwoorde zorg in de nacht betekent dat er alternatieven worden ingezet bij 

 

1. Wisselligging: 

Het alternatief is inzet van hulpmiddelen om decubitus te voorkomen (Anti-

decubitus matras/kussen (AD-matras, luchtmatras) ,Dekenboog, insmeren huid 

(barrièremiddel). 

2. Legen van een katheterzak: 

Het alternatief is een nachtzak inzetten als katheterzak. In een dagzak gaat meestal 

500cc urine in een nachtzak 2 liter. 

De nachtzak kan na gebruik uitgespoeld worden en gebruikt worden voor de 

volgende nacht. Deze katheterzakken gaan enkele dagen tot maximaal een week 

mee.  

3. Verschonen incontinentiemateriaal bij incontinentie van urine: 

Het alternatief is inzetten van incontinentiemateriaal met een hogere absorptietijd 

(tot max.10 uur), zodat cliënt rustig kan doorslapen. Tevens ook cliënt trainen om 

vertrouwen te krijgen in het gebruik van incontinentiemateriaal gedurende de nacht. 

Cliënten die bij herhaling in de nacht verschoond moeten worden door incontinentie 

van ontlasting: 

Het alternatief is laxeren overdag.  

4. Hulp bij toiletgang bij verminderde mobiliteit: 

Het alternatief is hulpmiddelen inzetten, trainen gebruik urinoir, trainen gebruik 

toiletstoel, condoomcatheter in zetten, hooglaag bed inzetten; papegaai inzetten.  

Bij cliënten met een hoog valrisico overwegen een postoel naast het bed neer te 

zetten. Bij deze groep is het wenselijk om verlichting onder het bed te plaatsen, die 

door een bewegingsmelder, automatisch aan gaat.  
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Op het moment dat het nachtzorgteam inschat dat zorg niet meer nodig is kan de 

medewerker van het nachtzorgteam, in overleg met cliënt en wijkverpleegkundige, het 

advies geven om te stoppen met nachtzorg.  

 

Handelingen welke het team acute verpleegkundige nachtzorg Gelders Vallei uitvoert: 

 

 Blaas spoelen; oplossen problemen blaaskatheters/urineopvangzak (man, vrouw) 

 Blaaskatheter inbrengen/wisselen  

 Medicatie toedienen (intramusculair, subcutaan, oraal, rectaal, vernevelen) 

 Uitzuigen (mond-keel holte, tracheacanule) 

 Maagsonde inbrengen (volwassenen)  

 Stomazorg (AP/UP)  

 Acute wondzorg  

 Tiltechnieken na valincidenten  

 Acute ADL vraag bij niet zelfredzame cliënten en niet uitstelbaar tot het volgende 

zorgmoment (bijv. alleenwonende cliënt kan niet meer van toilet af)  

 Acute hulp bij oproep personenalarmering met duidelijke zorgvraag die niet 

uitstelbaar is  

 Oproep personenalarmering waarbij geen spreek-/luisterverbinding tot stand komt 

 Morfine en Dormicum bij terminale cliënten  

 Oproepbare verzorging en verpleging bij terminale cliënten* 

 Bloedsuiker controle bij ontregelde diabeet  

 Peritoneale dialyse   

 Storingen verhelpen bij VAC therapie  

 

- Slaap/waakdiensten vallen niet onder de Verpleegkundige nachtzorg. 

 

 

Handelingen welke het team acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei niet uitvoert: 

 

1. Intraveneus injecteren  

2. Infuusbehandeling/systemen (wel bij storingen) 

3. Venapunctie 

4. Ascites drainage spoeling en verzorging huisarts 

5. Maaghevel  

 


