
Patiënteninformatie

Armgips

INLEIDING
U heeft zopas onze spoedgevallendienst bezocht in verband met een breuk of zware verstuiking. Met deze 
handleiding willen wij u graag meer informatie geven over het dragen van een gipsverband.

• Direct na het letsel wordt er soms gekozen voor het aanleggen van een (half)open gipsverband. Zo’n gipsverband 
laat zwelling beter toe zonder bijkomende klachten te veroorzaken. Na ongeveer één week zal men dit open 
gipsverband meestal vervangen door een tweede, gesloten gipsverband of een steunverband, indien het om een 
kneuzing gaat en de klachten merkelijk afgenomen zijn.

• De bedoeling van het gipsverband is om de pijn te verminderen, het comfort te verbeteren en te zorgen voor een 
optimaal genezingsproces.

• Om de gipsbehandeling verder te zetten en op te volgen krijgt u een opvolgafspraak bij een specialist. De 
herstelperiode is afhankelijk van het soort letsel en de behandeling, uw specialist kan u hierover verder 
informeren.

TIPS
• Draag geen juwelen in combinatie met een gipsverband. Bij de minste zwelling kunnen juwelen een stoornis in de 

bloedsomloop veroorzaken
• Draag uw arm in een draagband of draagdoek met de pols hoger dan de elleboog. Dit voorkomt zwelling van de 

vingers
• ‘s Nachts legt u de ingegipste arm best op een kussen zodat de onderarm zich ongeveer op harthoogte bevindt
• Beweeg regelmatig uw vingers
• Wanneer ook uw elleboog in het verband zit, draai dan regelmatig cirkels met de schouder terwijl uw arm rust in 

de draagband
• Het kan zijn dat u de volgende dagen nog pijnklachten heeft. Neem daarom voldoende pijnstilling zoals 

Paracetamol 1 gr, tot 3 tabletten per 24 uur voor volwassenen

JEUK ONDER HET GIPSVERBAND
• Dit is jammer genoeg niet helemaal te vermijden
• Eventueel kan u met een haardroger koele lucht achter het gips inblazen 

Doe dit nooit met warme lucht, dit kan brandwonden veroorzaken
• Eventueel kan u bij de apotheker een speciale jeukwerende spray verkrijgen, hoewel dit niet altijd een 

bevredigend resultaat geeft 
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WAT KAN U BEST VERMIJDEN?
• Gipsverband nat laten worden
• Vreemde voorwerpen aanbrengen in het gipsverband
• Gipsen drogen door kunstmatige warmte, dit kan brandwonden veroorzaken
• Geen scherpe voorwerpen aanbrengen in het gipsverband, zoals een breinaald bij jeuk
• Zelf knippen, snijden of zagen in het gips
• Synthetisch gips heeft een droogtijd van +/- één uur, het gipsverband mag niet belast worden voor het helemaal 

droog is

MOGELIJKE COMPLICATIES
• Blauwe of witte verkleuring van de vingers, zwelling, koud of gevoelloos worden. Wat kan je doen? 

Breng het gegipste lidmaat in hoogstand, knip jerseykous + polsterverband (watten) volledig door met een schaar 
en trek aan de gips waar hij knelt, leg een ijspack op het gips thv de zwelling of pijn. Indien er na één uur geen 
verbetering optreedt meldt u zich best op de spoedgevallendienst.

Contacteer de dienst spoedgevallen:
•  indien het gipsverband oncomfortabel zit of pijn veroorzaakt omdat het verband te strak of te los zit
•  indien het gipsverband week wordt, beschadigd geraakt of scheurt
•  indien er een bijzonder slechte geur uit het gipsverband komt

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21 overdag – 012 39 68 29, avond en nacht
Secretariaat Orthopedie, tel. 012 39 79 02, tijdens kantooruren


