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Beste patiënt,

Jouw wonde werd vandaag op onze spoedge-
vallendienst verzorgd. Met deze brochure willen 
we je graag wat meer informatie geven over de 
verdere behandeling van de wonde(n).

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.

Afhankelijk van de locatie, typering van de 
wonde(n) en het gebruikte materiaal zal de 
nazorg verschillen.

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

Verzorging van 
de wonde(n)
Indien je het verband zelf gaat vervangen, hou 
dan kompressen en ontsmettingsmiddel bij de 
hand (bv. Isobetadine Dermicum®). Deze zijn 
verkrijgbaar bij jouw apotheek.

Soms is het noodzakelijk dat bepaalde wonden 
door een thuisverpleegkundige moeten 
verzorgd worden.
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Wondverzorgings-
materialen
Op spoedgevallen gebruiken wij verschillende 
soorten verbanden en materialen:

Opsite® verbanden
Deze verbanden hebben een door-
schijnende plastic folie die water-
bestendig is en waarbij kort douchen 
(max. 5 minuten) geen enkel probleem 
geeft.

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

Vetverbanden
Deze worden gebruikt indien er nog 
vuile deeltjes in de wonde aanwezig zijn. 
Het verband dient 24 uur tot 48 uur ter 
plaatse te blijven, tenzij de arts anders 
aangeeft (bv. Jelonet®, Isobetadine tulle®).

Siliconenverbanden
Dit zijn niet-klevende verbanden die een 
pijnloze verbandwissel mogelijk maken 
zonder wondbeschadiging. Dit soort 
verband voorkomt dat wondranden 
verweken en kan meerdere dagen ter 
plaatse blijven (bv. Mepitel®).  
Het siliconenverband wordt afgedekt met 
een Opsite® verband of met een windel. 
Bij gebruik van een windel is het verband 
niet waterbestendig.

Een 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

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

Heb je nog vragen?
Spreek dan de spoedverpleegkundige of arts 
aan: ze zijn er om jou te helpen!
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Wij wensen jou alvast een 
spoedig herstel!


