Met een drain naar huis
Chirurgie / Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/ Plastische Chirurgie
Inleiding
U heeft in ons ziekenhuis een operatie ondergaan. Hierbij is een dun slangetje (drain) in het wondgebied
achtergelaten dat overtollig bloed en wondvocht afvoert. Deze drain mag pas verwijderd worden als er niet meer
zoveel bloed en wondvocht wordt afgevoerd. In uw geval kan de drain nog niet verwijderd worden. Uw arts heeft u
echter toestemming gegeven om, met de drain nog in, naar huis te gaan. Deze folder geeft algemene informatie over
hoe u thuis met een drain moet omgaan en waar u op moet letten.

Werking van de drain
De drain, ook redonse drain genoemd, zit met een hechting in het wondgebied, zodat hij niet kan verschuiven als u
zich beweegt. De drain is aangesloten op een vacuüm drainpot, waardoor deze een wondvochtafzuigende werking
heeft. Aan de stand van de groene dop is te zien of de drain al dan niet vacuüm is. Als de groene dop van de pot
volledig naar beneden staat en niet in te drukken is, is de pot vacuüm. Staat de dop omhoog en is deze in te drukken,
dan is de pot niet meer vacuüm.

Controle van drain en drainpot
Zoals genoemd, moet de drainpot vacuüm zijn. Daarnaast vragen wij u om elke dag de productie (hoeveelheid bloed
en wondvocht dat wordt afgevoerd) te noteren. Het is handig om dit op een vast tijdstip te doen, bijvoorbeeld voor het
slapen gaan. Doe dit als volgt:
■ zet de drainpot op een vaste ondergrond;
■ zet met een stift een streepje bij het vloeistofniveau van dat moment;
■ noteer de hoeveelheid vocht die er die dag is bijgekomen op de achterkant van deze folder.
Bij het ontslaggesprek met de verpleegkundige krijgt u poliklinische afspraken mee voor wond- en draincontrole.
Verder krijgt u instructies mee voor het verzorgen en controleren van de wond en de drain. Indien nodig krijgt u
verbandmateriaal en een nieuwe, steriel verpakte, drainpot mee naar huis. De verpleegkundige vertelt u hoe u, mocht
dit nodig zijn, een nieuwe drainpot aansluit.
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(Pijn)klachten
Wij vragen u contact met ons op te nemen als:
■ de drain niets meer produceert en het wondgebied opzwelt;
■ er opeens veel meer bloed of wondvocht afloopt dan de dagen ervoor;
■ het wondgebied en / of de insteekopening van de drain tekenen van infectie vertoont (roodheid, warm aanvoelen,
koorts).

Contact opnemen
□ Bent u onder behandeling van de plastisch chirurg:
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact
opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met de receptie van
het ziekenhuis, telefoon (053) 4 87 20 00. Zij nemen contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.
□ Bent u onder behandeling van de chirurg:
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact
opnemen met de polikliniek Chirurgie. Bij acute problemen ’s avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met
de Spoedpost, telefoon (053) 4 87 20 00. Zij nemen contact op met de dienstdoende assistent chirurgie.
□ Bent u onder behandeling van het Centrum voor Mammacare:
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact
opnemen met het Centrum voor Mammacare. Bij acute problemen ’s avonds en in het weekend kunt u contact
opnemen met de Spoedpost, telefoon (053) 4 87 20 00. Zij nemen contact op met de dienstdoende assistent chirurgie.
□ Bent u onder behandeling van de kaakchirurg:
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact
opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Bij acute problemen ’s avonds en in het
weekend kunt u contact opnemen met de Spoedpost, telefoon (053) 4 87 20 00. Zij nemen contact op met de
dienstdoende kaakchirurg.

Belangrijke contactgegevens
□
□
□
□

Bent u onder behandeling van de plastisch chirurg:
□ Plastische Chirurgie Enschede, route B11, telefoon (053) 4 87 60 69;
□ Plastische Chirurgie Oldenzaal, route 180, telefoon (053) 4 87 60 69.
Bent u onder behandeling van de chirurg:
□ Chirurgie Enschede, route B11, telefoon (053) 4 87 34 40;
□ Chirurgie Oldenzaal, route 159, telefoon (053) 4 87 34 40.
Bent u onder behandeling van het Centrum voor mammacare:
Centrum voor mammacare, polikliniek 152, Oldenzaal, telefoon (0541) 57 42 35, secretariaat (053) 4 87 34 41.
Bent u onder behandeling van de kaakchirurg:
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Enschede, route A17, telefoon (053) 4 87 27 20.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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Lijst voor het noteren van de wondvochtproductie per dag (24 uur)
Dag 1 ……….. cc
Dag 2 ……….. cc
Dag 3 ……….. cc
Dag 4 ……….. cc
Dag 5 ……….. cc
Dag 6 ……….. cc
Dag 7 ……….. cc

Ruimte voor bijzonderheden
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