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Met een wonddrain naar huis
 
Deze informatie is bedoeld om u te informeren over de functie en de verzorging van de 
wonddrain, als de specialist u toestemming geeft om met de drain naar huis te gaan.

Inleiding
U heeft een operatie aan de borst en/of lymfeklieren ondergaan. U heeft één of twee wonddrains 
in het operatiegebied. Een wonddrain is een geheel gesloten systeem om wondvocht op te 
vangen. Het bestaat uit een katheter, een verbindingsslang en een plastic vacuüm opvangflesje.
Een katheter is een dun plastic slangetje, waarvan een deel is voorzien van kleine gaatjes.
Dit gedeelte wordt tijdens de operatie in de wond geplaatst. Via de kleine gaatjes worden bloed 
en weefselvocht afgezogen naar het flesje. Door het vacuümsysteem kan het wondvocht maar 
één kant op.

Als de operatiewond zonder complicaties geneest en de omstandigheden thuis zodanig zijn dat 
u goed kunt herstellen, kunt u snel na de operatie met drain en al naar huis.

Voorbereiding voor ontslag
Voor u naar huis gaat, krijgt u informatie over de verzorging van de drain en kunt u onder 
begeleiding van een verpleegkundige oefenen. Tevens krijgt u bij het ontslag afspraken mee 
voor de controle van de drain en voor het verwijderen van de drain.

1. Het verzorgen van de wond
Op de plaats waar de katheter uit de huid komt zit een gaasje. U mag dagelijks douchen. Voor 
het douchen verwijdert u het gaasje. Na het douchen inspecteert u, of uw partner de huid bij de 
drain op roodheid en/of zwelling. Hierna kunt u de huid rondom het draingaatje ontsmetten met 
chloorhexidineoplossing en verbindt u het opnieuw met een gaasje. Indien het gaasje nat wordt 
of wanneer er bloed of wondvocht zichtbaar wordt, moet u het gaasje ook verschonen. 
U krijgt vanuit het ziekenhuis verbandmateriaal of een recept voor verbandmateriaal mee.
Bij zwelling en/of roodheid moet u contact opnemen (zie telefoonnummers achterkant).
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2. Controle van de drain

 hoeveelheid wondvocht:

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft de verpleegkundige dagelijks gecontroleerd hoeveel 
vocht er via de drain in het drainflesje liep. Thuis moet u deze controle zelf uitvoeren. U noteert 
1x per 24 uur (op een vast tijdstip) hoeveel vocht er in het drainflesje zit. Dit doet u door een 
streep te zetten op de witte pleister op het drainflesje, bij de hoeveelheid vocht van dat moment. 
Wanneer u na een paar dagen op controle komt, kan de arts of de verpleegkundige zien wat de 
vochtproductie de afgelopen dagen geweest is en of de drain er al uit mag.

 vacuüm:

Boven aan het flesje zit een groene dop. Deze zit als een harmonica in elkaar gedrukt. Als dit 
niet meer het geval is, dan is dit een aanwijzing dat de drain niet meer vacuüm is. U hoeft hier 
niet van in paniek te geraken. U heeft een reserveflesje meegekregen. Volg de onderstaande 
stappen bij het verwisselen van het drainflesje. Stappenplan voor het verwisselen van het 
drainflesje:

 Zorg bij het vervangen van het drainflesje voor een schone en droge omgeving.
 Was eerst uw handen en droog ze goed af.
 U kunt nu de beide witte schuifjes die op de slang en de fles zitten dichtduwen.
 Haal de nieuwe drain uit de verpakking en zet deze klaar. 
 Draai het drainflesje los van de slang en sluit de nieuwe weer draaiend aan. 
 U kunt de witte schuifjes weer openzetten, zodat het drainflesje weer kan afzuigen. Zorg er 

altijd voor dat alle slangen doorgankelijk zijn zodat het vocht goed kan aflopen.

Mocht het flesje gelijk weer niet vacuüm zijn, dan neemt u kontact op (zie telefoonnummers 
onderaan). Ook als het flesje vol is moet u het verwisselen, volg de stappen zoals hierboven 
beschreven. Het volle flesje kunt u in de vuilniszak weggooien. 

Tot slot
Bij vragen en/of problemen thuis, kunt u contact opnemen met 
Mammacare verpleegkundige (Marieke Diederen en/of Andrea Wijnen) 
via telefoonnummer (079) 346 28 14. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00-13.00

Bij afwezigheid van mammacare verpleegkundige, onder kantooruren, kunt u bellen met:
Polikliniek chirurgie (079) 346 28 85

In avond, nacht weekenduren, kunt u bellen met
Verpleegafdeling 3C/D (079) 346 25 39

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 


