
Spoedgevallen

Hechting
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Beste patiënt,

Er werd zopas een wondhechting uitgevoerd. 
Door het samenbrengen van de wondranden 
wordt het genezingsproces bevorderd en blijft 
het litteken zo klein mogelijk.

Enkele algemene 
richtlijnen
Laat het verband gesloten als de behandelend 
arts dit vraagt: dit zorgt ervoor dat de wonde 
sneller geneest. Hou het verband gedurende 
het genezingsproces droog: anders is de kans 
op ontsteking groter. 

Vermijd wel het dragen van (plastic) hand-
schoenen: zweet houdt immers de wonde 
ook vochtig. Wanneer je gehecht bent aan het 
hoofd, tracht dan bij het wassen van je haren 
de wonde zo droog mogelijk te houden.

Het litteken kan 6 maanden rood blijven. Je kan 
het best het litteken uit de zon houden en /of 
beschermen met een zonnecrème met hoge 
beschermingsfactor voor een mooiere heling.

Verzorging  
van de wonde
Wanneer je zelf het verband gaat vervangen, 
doe dit dan op een hygiënische manier en 
gebruik een ontsmettingsmiddel 
(bv. Isobetadine dermicum®).
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Het verband
Opsite® verbanden
hebben een doorschijnende plastic folie die 
waterbestendig is en waarbij kort douchen 
(max. 5 min.) geen enkel probleem geeft.

Klassieke stoffen verbanden
Douchen of baden met dit verband is niet 
aangeraden omdat dit soort verbanden niet 
waterbestendig zijn.

Pijn
De wonde wordt gehecht onder lokale 
verdoving. Deze verdoving is na ongeveer 
1 uur uitgewerkt. Indien de pijn te hevig wordt 
neem je de pijnmedicatie die werd voor-
schreven door de behandelend arts. Betert 
de pijn niet, neem dan contact op met jouw 
huisarts. 

Antibiotica
Indien de behandelend arts antibiotica voor-
schrijft, moet je deze verplicht innemen 
gedurende de ganse kuur.

Hechtingen  
verwijderen
De behandelend arts zal je meedelen wanneer 
de draadjes verwijderd moeten worden 
(meestal na 7 tot 14 dagen). Dit gebeurt door 
jouw huisarts.

Tetanusvaccinatie
Indien je niet in orde bent met je vaccinatie-
status, krijg je op de dienst spoedgevallen een 
herhaling van je vaccinatie.  Deze dient verder 
opgevolgd te worden door jouw huisarts.

Infectie?
Raadpleeg jouw huisarts bij infectie of neem  
contact op met spoedgevallen als je één van de 
onderstaande symptomen opmerkt:

• zwelling
• roodheid
• aanwezigheid van etter
• koorts
• pijn

Heb je vragen?
Spreek dan de spoedverpleegkundige of arts 
aan: ze zijn er om jou te helpen!
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spoedgevallen: 03 890 16 03

Wij wensen jou alvast een 
spoedig herstel!


