
 
 

 
 

 
 

 

Nazorg (hecht-)wond 

 
U bent zojuist op de afdeling Spoedeisende Hulp geweest met een verwonding. 
 
Hierbij is een wondtoilet verricht en/of er zijn hechtingen geplaatst. Dit is gebeurd door of onder 
verantwoordelijkheid van één van de Spoedeisende Hulp artsen. 
 
Pijnklachten 

Wanneer de eventuele verdoving is uitgewerkt, kan de wond pijnlijk zijn. Indien nodig kunt u hiervoor een 
pijnstiller innemen. Paracetamol is zonder recept verkrijgbaar bij drogist of apotheek. 
 
Nabloeden 

De wond kan iets nabloeden. U kunt eventueel een drukkend verband op de wond aanbrengen. 
 
Verband 

Indien uw wond verbonden is, geldt in het algemeen geldt dat u het verband mag verwijderen na 24-48 uur. 
Het kan zijn dat het gaas aan de wond blijft plakken. U kunt het dan eraf weken in lauw water. Hierna kunt u 
de wond droog verbinden.  
Een droog verband mag u na drie dagen verwijderen. Is de wond droog en en komt er geen bloed of 
wondvocht uit? Dan hoeft u deze niet opnieuw te verbinden. Anders kunt u er een pleister op doen. Indien 
het verband langer moet blijven zitten of indien u andere instructies van de arts of verpleegkundige heeft 
gekregen, volgt u deze. 
 
Douchen of baden 

Houd de wond tenminste 24 uur droog. U mag daarna kort douchen of de wond afspoelen, maar probeer 
overmatig weken van de huid (bij langdurig douchen, baden of zwemmen) te voorkomen. 
 
Huidlijm 

Uw wond is gesloten met huidlijm, een betrouwbare manier van wondsluiting. 
Na de behandeling hoeft de wond niet afgedekt te worden met een pleister. De huidlijm kan er enigszins 
onregelmatig uitzien en er zitten soms zelfs barstjes in.Dit is normaal. 
U kunt zich gewoon wassen of douchen, maar voorkom overmatig weken van de huid. Let bij het afdrogen 
op dat u niet te hard wrijft en probeer er niet aan te krabben of peuteren.  
Na een aantal dagen valt de korst er vanzelf af en is de wond gesloten. 
In geval van irritatie, aanhoudende pijn, wijkende wondranden of wanneer er pus uit de wond komt, 
waarschuwt u de arts. 
 
Afspraak wondinspectie 

In sommige gevallen krijgt u een vervolgafspraak mee om de wond te laten inspecteren op het ontwikkelen 
van infectie, verband te verwisselen of om de hechtingen te laten verwijderen. 
 
Indien dit niet noodzakelijk is, kunt u contact met uw huisarts opnemen om eventuele hechtingen te laten 
verwijderen. 
 
Indien een poliklinische afspraak voor u van toepassing is, vindt deze plaats op de poli chirurgie (route S.40). 
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Vragen? 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. 
Telefoon: (0475) 38 22 54. 
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