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Beste patiënt

U bent vandaag langsgekomen op de dienst
spoedgevallen. Afhankelijk van de diepte, de 
lengte en de plaats van de wonde, werd de wonde 
gehecht, geniet of gelijmd. U hebt mondeling de 
instructies gekregen van onze artsen en
verpleegkundigen. Deze kunt u in deze
infobrochure nog eens nalezen. Soms zijn er 
afwijkende instructies, indien dit bij u het geval is, 
werd u hierover ingelicht door onze spoedartsen. 

Na de ingreep is het verstandig u wat rustig te 
houden, hierna volgen enkele belangrijke
aandachtspunten.

Aandachtspunten
• Een verse grote wonde kan de volgende uren 

nog heftig kloppen en zwellen. U kunt deze 
verschijnselen verminderen door bijvoor-
beeld bij een wonde aan de arm, de arm wat 
hoger op een kussen te leggen. Of het been 
wat hoger te leggen bij een wonde aan het 
been, …

• Houd het afdekkend verband drie dagen 
dicht. Hoe meer een verband geopend wordt, 
hoe meer kans er is op het binnendringen van 
bacteriën met een infectie tot gevolg.

• Zorg dat de wonde niet in aanraking komt 
met water of vuil. Ga zeker niet zwemmen. 
Douchen kan met een afsluitend verband.

• De spoedarts zal u uitleggen wanneer de huis-
arts de draadjes of nietjes mag verwijderen.

• Bij een wonde in het hoofdhaar wordt een 
spray aangebracht. Vermijd de eerste 3 dagen 
direct contact met water, zeep en haarspray. 
Het haar rond de wonde mag wel worden 
gewassen.

Wondlijm
• Houd de wonde drie dagen droog en schoon;
• Vermijd langdurig contact met water;
• Gebruik geen zeep, crème of spray op het 

wondgebied. Deze kunnen de wondlijm af-
breken;

• Grijze verkleuring is normaal na enkele da-
gen;

• Na een week kan zich een korst vormen, 
waardoor de lijmlaag gaat verdwijnen.

Alarmtekens
Contacteer bij volgende klachten onmiddellijk de 
huisarts

• bij toenemende pijn binnen de 24 uren na de 
hechting

• bij toenemende zwelling en roodheid binnen de 
24 uren na de hechting

• wanneer er etter uit de wonde loopt
• wanneer u koorts of koude rillingen krijgt
• als de hechtingen openbarsten

Wij wensen u een spoedig herstel toe!


