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Oogjes van de pasgeborene schoonmaken 

Doel 

Het voorkomen van besmetting van de traanbuis bij ‘vieze’ oogjes. 

 

Aandachtspunten: 

• Maak ontstoken oogjes bij iedere luierverschoning schoon en zo nodig 

vaker. 

• Behandel het minst vieze oogje het eerst. 

• Let op dat het water niet van het ene oogje in het andere loopt in 

verband met infectiegevaar. 

• Bij één ontstoken oog het oogje schoonmaken, terwijl de pasgeborene 

op de zij ligt aan de kant van het vieze oog, dus rechteroog 

ontstoken, rechter zij. 

• Verschoon de hoofdluier in het bedje regelmatig. 

• Overleg met de verloskundige over een eventuele behandelprocedure. 

 

Benodigdheden: 

• Kleine plukjes watten 

• Bekkentje 

• Kopje water 

• Schone hydrofielluier 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Laat de kraan even doorlopen en vang water in een kopje op; 

• Doe de kleine wattenbolletjes in het kopje water; 

• Was de handen volgens protocol. 

 

Uitvoering 

• Leg de pasgeborene op de rug, of op de zij op het aankleedkussen; 

• Haal 2 wattenbolletjes uit het kopje, druk ze tegen elkaar leeg boven 

het bekkentje; 

• Houd het hoofdje vast en strijk 1 keer van de buitenkant van het 

oogje naar de neus toe schoon; 

• Gebruik bij iedere streek een nieuw watje; 

• Leg vuile watjes weg in het bekkentje; 

• Droog de oogjes na met een droge hydrofiel luier. 

 

Nazorg 

• Leeg het bekkentje en het kopje en maak dit huishoudelijk schoon; 

• Was de handen volgens protocol; 

• Noteer bijzonderheden in het zorgdossier. 
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Complicaties 

Het overbrengen van bacteriën bij het herhaaldelijk gebruik of bij gebruik 

van hetzelfde vochtige watje in beide oogjes. 


