Opdrachtformulier

Verzorging van een vacuümdrain
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 de volgende vragen.
a.	Hoe ontstaat de aanzuigende kracht bij actieve drainage?
b. Waar moet je als verpleegkundige op toezien bij een vacuümdrainage en waarom?
c. Wanneer moet je een opvangreservoir verwisselen?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Verzorging van een vacuümdrain
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 de redonfles of drainzak komt verzorgen;
•	Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze;
•	Geef zo nodig informatie over de behandeling.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een bekken;
•	Desinfectans, chloorhexidine alcohol 70%;
•	Twee paar niet steriele handschoenen;
• 4 gazen, 1 steriele gaas;
•	Een steriel wattenstokje;
• Zo nodig een flesje NaCl 0,9%;
• Onderlegger;
•	Hypoallergeen pleister, breed
•	Een schone maatbeker;
•	Een kocher;
•	Een schone redonfles of een schone zak;
• Zo nodig steriele vaseline.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
4 Voert handeling uit:		
•	Pas handhygiëne toe;
•	Trek de handschoenen aan;
• Verwijder het oude verband en stop dit samen met de handschoenen in de afvalbak;
•	Controleer de insteekplaats van de drain op roodheid, infectie of lekkage;
•	Leg twee gazen in het bekken en overgiet ze met water of NaCl 0,9%
• Overgiet twee gazen met alcohol
•	Leg de onderlegger op het bed, dichtbij de insteekplaats. Zet het bekken op de
onderlegger.
•	Trek handschoenen aan;
•	Maak de insteekplaats schoon met de natte gazen. Werk van binnen naar buiten;
•	Desinfecteer de insteekplaats met de alcoholgazen van binnen naar buiten.

© Noordhoff Uitgevers bv

253525_Verzorgen_van_een_vacuumdrain.indb 3

3
25/08/14 2:00 PM

•	Trek de handschoenen uit.
• Verbind de insteekopening met een droog steriel gaasje en pleister.
	Het vacuumsysteem verzorgen
• Klem met de kocher de verbindingsslang naar de redonfles of drainzak af;
•	Indien je de drainfles wil verwisselen: Haal de steriele redonfles uit de verpakking.
Houd hierbij het aansluitpunt steriel en controleer of de fles vacuüm is;
•	Schroef de volle redonfles los of haal de volle drainzak los en desinfecteer het
aansluitpunt van de drain met een wattenstokje;
•	Sluit de lege redonfles of nieuwe drainzak aan en zet de klem open;
•	Haal de kocher van de verbindingsslang;
•	Controleer of er wondvocht of bloed afvloeit;
•	Controleer/meet de inhoud van de volle redonfles. Bij gebruik van een drainzak meet
je de inhoud in de maatbeker;
• Verwissel de redonfles alleen als deze voor minimaal driekwart gevuld of er geen
vacuüm meer is. Als het vacuüm te snel wegvalt, wordt er waarschijnlijk lucht aangezogen
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in een comfortabele houding;
• Vraag de zorgvrager of het verzorgen van de vacuümdrain naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
•	Houdt de volle redonfles gesloten en stop deze in de container voor risico afval;
•	Leeg de maatbeker in de pospoeler en laat deze op een desinfectieprogramma draaien.
6	Rapporteert de bevindingen:		
•	Rapporteer in het verpleegdossier;
• Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
• Noteer hoe de toestand van de zorgvrager is en hoe hij de zorg heeft ervaren;
• Noteer de toestand van de wond;
• Noteer de hoeveelheid secretie in opvangzak of fles;
• Noteer eventuele secretie uit de wond;
• Noteer hoe de vochtbalans eruitziet;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Verzorging van een vacuümdrain
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 verzorgt de vacuümdrain van een zorgvrager die in bed ligt
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden
uitgevoerd.
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.
5	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in een goede houding.
8 Verzorgt de drain en bedekt de wond volgens protocol.
8 Verzorgt het vacuümsysteem volgens protocol.
9	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
Nazorg
10	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
11	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
12 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
13	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
14	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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