
OLVG, locatie Oost

Drain
met een drain naar huis

U gaat na een ziekenhuisopname weer naar huis, en u heeft een drain.
Dit is een afvoerslangetje om wondvocht op te vangen. Welke instructies
moet u opvolgen? En hoe moet u de wond verzorgen? Dat en meer leest
u in deze folder.

Soort drain
Een drain is ingebracht in de wond en is meestal vastgehecht. U heeft een:
o PTC-drain
o wond-drain
o oksel-drain

Opvangen wondvocht
Het wondvocht wordt via de drain opgevangen in een drainpot, drainzak of vacuüm pot.
Deze moeten altijd vacuüm zijn. U heeft een:
o drainpot
o drainzak
o vacuum pot

Wondverzorging





Het bedekken van de wond met een verband of gaasje is niet nodig. Als u het toch
prettiger vind, of als de wond lekt, kunt u de wond met een droog gaas afdekken.
Hiervoor krijgt u een verbandrecept mee naar huis.
U mag douchen. Na het douchen plakt u een gewone pleister op de insteekopening.
Desinfecteren van de wond en de insteekopening is thuis niet nodig.

Instructies




Meet dagelijks op hetzelfde tijdstip de hoeveelheid vocht die in de drainpot of drainzak
erbij is gekomen (niet leeggooien). Noteer het aantal cc in onderstaande tabel.
Controleer of de drainpot of drainzak nog vacuüm is: dan is de rode knop op de
drainpot/zakje ingedrukt. Bij een vacuümpot moet de rode harmonica vacuüm zitten.
Controleer de insteekopening. Als er lekkage is, kunt u dit verbinden met absorberend
verband.

Neem dit formulier mee bij uw bezoek aan de polikliniek:


Datum

Drainproductie in cc

Laatste hoeveelheid

Wat moet ik doen bij problemen met de drain?
Lekkage langs de drain/lekkage van de wond
Verbind met absorberend verband. Neem bij forse lekkage (binnen 2 uur is het verband
verzadigd) contact op met de verpleegafdeling of de polikliniek waar u onder behandeling
bent.
Irritatie van insteekopening van de drain of geïnfecteerde wond
Desinfecteer en neem bij verergering of hoge koorts contact op met de verpleegafdeling of
polikliniek waar u onder behandeling bent.
Drainpot/zakje is niet meer vacuüm of de pot is voor meer dan de helft gevuld
Klem pot én drain af door de witte klemmen dicht te schuiven. Verwijder drainpot en sluit
nieuwe pot aan. Schuif de klemmen open.
Drain is losgeschoten van de pot
Verwissel drainpot of drainzakje. Neem contact op met de verpleegafdeling of polikliniek
waar u onder behandeling bent.
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Vochtophoping in wondgebied
Neem bij strakke, pijnlijke huid en zeer hinderlijke klachten en/of bewegingsbeperking
contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Toenemende buikpijn, koorts en/of de productie drainvocht neemt toe
Neem contact op met de verpleegafdeling of polikliniek waar u onder behandeling bent.
Bij PTC drain: Wanneer u koorts of pijn in de buik krijgt
Sluit de drainzak aan de katheter met het aansluitmateriaal (dit heeft u gekregen van de
afdeling waar u heeft gelegen). Neem ook contact op met de polikliniek of de afdeling waar u
heeft gelegen.

Thuiszorg
Cordaan heeft een team Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie (GVT-team) dat
in geval van nood thuis hulp kan bieden. Het GVT-team kan u bijvoorbeeld helpen bij het
verwisselen van de drainpot. De transferverpleegkundige van de thuiszorg spreekt dit met u
af tijdens de opname. Meer informatie:
 website@cordaan.nl
 frontoffice Thuiszorg via telefoon 020 886 00 00
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):
 www.olvg.nl/chirurgie

Contact
polikliniek Chirurgie, locatie Oost
T
020 599 30 58 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
E
chirurgie@olvg.nl
P3
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek dat u met de chirurg heeft gehad. Voor u
kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven.
OLVG patiëntenfolders (indien van toepassing):
 verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost (opname en verblijf afdeling Chirurgie en
opnamedatum).
 Anesthesiologie volwassenen
polikliniek Plastische Chirurgie,. locatie Oost
T
020 599 30 58 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Mammacareverpleegkundige, locatie Oost
T
020 599 28 89 (ma, di, do, vrij 9.00 - 11.00 uur)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost
E
chirurgie@olvg.nl
afdeling A5
T
020 599 25 02
afdeling B5
T
020 599 25 03
afdeling C5
T
020 599 25 04
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Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 16 juni 2017, 0337
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