Opdrachtformulier

Verzorging 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 Op welke twee manieren kan er in een wond een infectie ontstaan?
b	Leg uit wat bedoeld wordt met actieve en passieve drainage?
c Bij het verzorgen van de drain en het verwisselen van het opvangmateriaal moet je aseptisch werken. Leg uit wat
dit betekent?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Verzorgen 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 verzorgen;
•	Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze;
•	Informeer de zorgvrager over eventuele pijnlijkheid en vertelt hoe hij kan meewerken;
•	Geef zo nodig informatie over de behandeling.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Een bekken;
•	Desinfectans;
•	Een steriele verbandwisselset;
•	Een steriel splitgaas en een absorberend verband;
•	Pleister;
•	Twee paar niet-steriele handschoenen;
•	Minimaal drie steriele wattenstokjes of gaasjes;
• Zo nodig een flesje NaCl 0,9%.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding voor de wondbehandeling;
• Ontbloot het lichaamsdeel waar de wond zich bevindt.
4 Voert handeling uit:		
• Verwijder de pleisters van het verband;
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan;
• Verwijder het oude verband;
•	Controleer dit op secretie;
•	Stop het verband samen met de handschoenen in de afvalzak;
• Open de verpakking van het steriele materiaal;
•	Pak de desinfectans en maak een schenkrand;
•	Giet de desinfectans over de wattenstokjes;
•	Trek weer schone handschoenen aan;
• Verzorg de wond zoals voorgeschreven;
•	Controleer de insteekplaats van de drain op roodheid, infectie of lekkage;
•	Maak indien nodig de insteekplaats eerst schoon;
•	Desinfecteer de insteekplaats van de hechting of en werk van binnen naar buiten;
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•	Leg de gebruikte wattenstokjes in het bekken;
•	Desinfecteer de insteekplaats van de drain en werk van daaruit omhoog naar de
drainslang;
•	Laat de huid minimaal één minuut drogen;
• Neem het steriele splitgaas uit de verpakking en plaats dit rondom de drain op
de insteekplaats;
•	Plaats een tweede splitgaas in omgekeerde richting om de drain op de
insteekplaats;
• Bedek de drain met steriel absorberend verband;
•	Plak het splitgaas vast met pleisters.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager zo nodig met het aankleden en help hem in een comfortabele
houding;
• Vraag de zorgvrager of het verzorgen 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 handeling;
• Noteer hoe de toestand van de zorgvrager is en hoe hij de zorg heeft ervaren;
• Noteer de toestand van de wond;
• Noteer eventuele secretie uit de wond;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Verzorgen 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 verzorgt 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 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	Treft de voorbereidingen voor de verzorging.
9 Verzorgt de drain volgens protocol.
10 Bedekt de wond volgens protocol.
11	Helpt de zorgvrager zo nodig met het aankleden.
12	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
Nazorg
13	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
14	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
16	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
17	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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