
Patiënteninformatie

WONDHECHTING

BEHANDELING
Een wondbehandeling kan bestaan uit
• Een open wondbehandeling: de wonde wordt niet gehecht of geplakt en zal vanzelf helen na verloop van tijd. Op 

de wonde wordt meestal wondzalf aangebracht, waarna ze wordt afgedekt. Het verband kan 1 tot 4 dagen blijven 
zitten, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht dat uit de wonde komt.

• Een gesloten wondbehandeling: de wonde is gesloten met hechtingen of geplakt met huidlijm. Aanvullend 
kunnen ook Steri-strips gebruikt worden om de wondranden tegen mekaar te houden.

De spoedarts stuurt een kort verslag naar uw huisarts

DE (NA)VERZORGING VAN EEN WONDE
• Houd de wonde schoon en droog, zeker gedurende vijf dagen
• Laat de wonde zoveel mogelijk rusten, vermijd spanning of trekkracht op de wonde
• Laat het verband op de wonde, vervang het na twee dagen
• Vervang een bebloed of vuil verband. Reinig de wonde zacht met een steriel kompres en een ontsmettingsmiddel
• Bij een jodium-allergie mag u geen isobetadine dermicum gebruiken
• Neem indien nodig pijnstillers
• Bij een wonde op de hoofdhuid: houd de wonde droog. Verweking van de hoofdhuid en zeeprestjes verhinderen 

een goede genezing
• Bij een wonde aan de vingers: houd uw hand zo min mogelijk omlaag, liefst hoger dan uw elleboog. Gebruik 

eventueel een draagverband
• Vermijd zeker rechtstreeks zonlicht om een mooie heling van het litteken te bekomen

TIPS
Check of uw tetanusvaccinatie in orde is. Als dat niet het geval is kan men u op de dienst spoedgevallen een 
inspuiting gevenVraag een voorschrift voor een thuisverpleegkundige voor de verzorging van grotere of moeilijk te 
verzorgen wondenRoken vertraagt de wondgenezing

CONTACTEER UW HUISARTS OF DE SPOEDGEVALLENDIENST
• Wanneer de wonde ondraaglijk veel pijn gaat doen
• Wanneer de wonde tekenen van ontsteking vertoont, zoals roodheid, warmte, etter, pijn of zwelling
• Wanneer de wonde terug open gaat staan
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PIJN
De ergste pijn zal na een dag verdwenen zijn. Gebruik pijnstillers zoals Paracetamol 1 gram, tot maximum vier 
tabletten per 24 uur voor een volwassene.Als de pijn na een dag verder toeneemt neemt u best contact op met uw 
huisarts of de spoedgevallendienst. Pijn is dan meestal een teken dat er problemen zijn, zoals een infectie.

VERWIJDEREN VAN HECHTINGEN
Dit gebeurt na zeven tot tien dagen, bij uw huisarts of op consultatie bij de specialist.

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21, overdag – tel. 012 39 68 29, ‘s avonds en ‘s nachts
Afdeling Heelkunde, tel. 012 39 73 77


