Opdrachtformulier

Het verwijderen van een wonddrain
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. Wanneer mag een wonddrain worden verwijderd?
b. Waarom mag een buikdrain (tenzij de arts anders bepaald) nooit in één keer worden verwijderd?
c.	Een drain beperkt de bewegingen van de zorgvrager en kan ook nog pijnlijk zijn. Sommige zorgvragers vinden ‘zo’n
slang uit je lijf’ eng. Wat kun je als verpleegkundige doen om de zorgvrager hierbij zo goed mogelijk begeleiden?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

© Noordhoff Uitgevers bv

1

Handelingsformulier

Het verwijderen van een wonddrain
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 wonddrain komt verwijderen;
•	Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze van de verwijdering van de wonddrain;
•	Informeer hem over mogelijke pijn en vertel hoe hij kan meewerken.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een stitchcutter of een gedesinfecteerd schaartje;
•	Twee paar niet-steriele handschoenen;
• 3 gazen;
• 1 steriele gaas;
•	Hypoallergeen pleister, breed;
•	Een steriel anatomisch pincet;
•	Desinfectans chloorhexidine alcohol 70%;
•	Een kocher;
•	Een onderlegger;
•	Een afvalzak;
•	Een bekken.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding;
• Ontbloot het lichaam bij het wondgebied.
4 Voert handeling uit:
• Verwijder de pleisters van het verband;
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan;
• Verwijder het oude verband;
•	Controleer dit op secretie en stop het samen met de handschoenen in de afvalzak;
•	Controleer de insteekopening van de drain; let op roodheid, infectie of lekkage;
• Open de verpakkingen van het steriele materiaal. Zorg hierbij dat alles steriel blijft;
•	Pak de desinfectans en maak een schenkrand;
•	Giet de desinfectans over de niet steriele gaasjes;
•	Leg de onderlegger op het bed dichtbij het wondgebied en zet het bekken hierop.
•	Trek schone handschoenen aan;
• Verzorg de buikwond zoals voorgeschreven;
•	Desinfecteer de insteekopening van de drain met een alcoholgaasje;
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•	Desinfecteer de hechting met een alcoholgaasje;
•	Leg de gebruikte gaasjes in het bekken;
• Verwijder de hechting met behulp van de stitchcutter. Trek de hechting met
de pincet aan de knoop omhoog en snijd de hechting door onder de knoop, zo
dicht mogelijk bij de huid. Trek vervolgens de hechting eruit
•	Leg de hechting in het bekken.
•	Controleer of de hechting helemaal verwijderd is.
•	Haal het gaasje uit de verpakking en ondersteun hiermee de wond bij de drain;
•	Haal het vacuüm van de drain.
•	Pak de kocher en klem hiermee de wonddrain dicht;
• Verwijder de drain door voorzichtig en gelijkmatig aan de drain te trekken;
•	Leg de drain met de kocher in het bekken;
•	Desinfecteer de huid rondom de insteekopening met een alcoholgaasje.
•	Trek de handschoenen uit;
• Verbind de wond met een droog steriel gaasje en een pleister.

		
Goed
Fout
5	Past juiste nazorg toe:
•	Help de zorgvrager bij het aankleden en help hem in een comfortabele houding;
• Vraag de zorgvrager of het verwijderen van de wonddrain naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:
• Noteer de datum en het tijdstip van de verzorging;
• Noteer de toestand van de wond;
• Noteer de hoeveelheid secretie in de opvangzak;
• Noteer eventueel de secretie uit de wond;
• Noteer welke wondbedekker gebruikt is;
• Noteer hoe de toestand van de zorgvrager is en hoe hij de zorg heeft ervaren;
• Noteer hoe de vochtbalans eruitziet;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het verwijderen van een wonddrain
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 verwijdert de wonddrain 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 je 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 Bereidt de zorgvrager voor.
8 Bereidt de verzorging voor.
9 Verzorgt de drain volgens protocol.
10 Verwijdert de wonddrain volgens protocol.
11	Helpt de zorgvrager bij het aankleden en help hem in een comfortabele houding.
Nazorg
12	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
13	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
14 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
15	Ruimt alles volgens protocol op en maak schoon.
16	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.

© Noordhoff Uitgevers bv

5

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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