
  

 

 

Richtlijnen voor patiënten met een  

gipsverband 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Vandaag kreeg u een gips.  

 

Het is de bedoeling dat u het gegipste lidmaat niet 

meer kan bewegen zodat het kan rusten, ontzwellen 

en vlugger kan genezen. Het gips is gemaakt uit  

verschillende lagen kalk of een synthetisch materiaal 

(Softcast). Wees voorzichtig tot het gips droog is om 

vervorming te vermijden. 

Hou het ingegipste lidmaat in hoogstand, zo mogelijk hoger dan het niveau van uw 

hart, dit om zwelling van het lidmaat en knellen van het gips te voorkomen.  

 

 

Hoe lang duurt het vooraleer het gips droog is?  

Een gips uit kalk is pas goed droog na 24 uur.  

Een synthetisch gips is droog na 1 uur.  

Gebruik geen hittebronnen om een gips vlugger droog te krijgen, vermits dit brand-

wonden kan veroorzaken.  

Leg het gips niet op een scherpe rand zolang het niet droog is, want dit kan vervorming 

veroorzaken die pijnlijk in de huid kan duwen.  
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Jeuk 

Gebruik bij jeuk geen naalden of priemen om onder het gips te krabben. U irriteert de 

huid met nog meer jeuk tot gevolg. Het jeuken wordt veroorzaakt door het zweten  

onder het gips. U kan wat talkpoeder strooien tussen gips en huid of gebruik maken 

van in de apotheek verkrijgbare producten.  

 

Tips 

Spieren functioneren onder een gipsverband niet normaal, waardoor het bloed minder 

goed weggepompt wordt. Door vertraging van de bloedcirculatie kunnen gemakkelijk 

bloedklonters gevormd worden met een trombose tot gevolg, dit vooral bij volwassen 

patiënten en bij gipsen ter hoogte van het been. Daarom kan uw arts overwegen u  

inspuitingen tegen flebitis voor te schrijven welke u dagelijks dient te krijgen.  

Een lichte zwelling en verkleuring van vingers en tenen is normaal. Het lidmaat hoger 

leggen en de vingers en tenen bewegen, zullen de zwelling verminderen en de bloed-

circulatie verbeteren.  

Bij een gips rond de arm is het niet aangewezen om ringen te dragen omdat deze reeds 

bij een lichte zwelling moeilijk te verwijderen zijn.  

Hou uw gips droog en netjes, want gips is niet waterbestendig. Indien het materiaal nat 

wordt, zal de huid verweken en riskeert u schimmelvorming. In de handel (apotheek, 

orthopedisch materiaal) zijn waterdichte beschermhoezen te koop.  

Op een open gips mag u niet steunen. Maak gebruik van krukken.  

 

 

 

 

 



  

 

Mag ik een auto besturen met een gipsverband? 

Het kan zijn dat u zichzelf in staat acht om een auto te besturen met een gipsverband. 

Toch kan een gips uw reactievermogen in een auto verminderen. Om deze reden 

neemt u best contact op met uw autoverzekeraar alvorens een poging te ondernemen 

om te rijden, vermits u anders riskeert niet verzekerd te zijn als u betrokken raakt in 

een ongeval.  

                      

Bij volgende problemen contacteert u best het ziekenhuis 

 Als uw vingers of tenen sterk verkleuren of fors zwellen of als de pijn in het  

ingegipste lidmaat erg toeneemt en niet verbetert door de inname van pijnstillers.  

 Als het gips te vast of te los zit.  

 Als uw gips nat of gebroken is.  

 

 



  

 

Contactgegevens 

Spoedgevallen Az Damiaan 
tel. 059 41 40 80  - Steeds bereikbaar   

Consultatie orthopedie Az Damiaan 
tel. 059 41 42 60 - maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u  tot 17.00u.  

Website dienst Orthopedie Az Damiaan  
http://www.orthopedie-azdamiaan.be/ 

© Az Damiaan vzw, september 2018. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 

het gesprek met uw zorgverlener. 
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