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Wondhechting 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Op de dienst spoedgevallen van het Az Damiaan werd u opgevangen en verzorgd nadat 

u een snijwonde opliep. 

Ook na het hechten van de wonde is nazorg uitermate belangrijk. Op de dienst spoed-

gevallen kreeg u reeds de nodige raadgevingen omtrent de nazorg van uw wonde. 

Indien uw wonde specifieke zorgen nodig heeft, zal de behandelende arts u hierover 

informeren. Volg daarom steeds het advies op van de behandelende arts! 

In deze brochure geven wij u graag de belangrijkste informatie en enkele nuttige tips. 

 

Belangrijke tips na de hechting 

Hou de wonde zuiver en droog. Blootstelling aan water of vuil verhoogt de kans op een 

slechte wondheling en/of infectie. 

Vermijd bijkomende spanning of trekkracht op de wonde. Hierdoor kunnen de  

hechtingen loskomen of de wondranden beschadigd raken.  

Gun uw wonde voldoende rust, dit zal het genezingsproces bevorderen. 

 

 



  

 

Verzorging van de wonde 

Het is aangewezen de wonde af te dekken met een steriel verband tot de hechtingen 

verwijderd worden. 

Normaal gezien kan het verband 2 à 3 dagen ter plaatse blijven alvorens het vernieuwd 

moet worden. 

Indien het verband erg bebloed of bevuild is, kan u dit beter vervangen. Reinig de  

wonde met een ontsmettingsmiddel op waterige basis (type Isobetadine Dermicum® of  

Hibidil®) en breng een nieuw verband aan. De ontsmettingsmiddelen kunnen vrij bij uw 

apotheker verkregen worden. Sommige wonden hebben meer gespecialiseerde nazorg 

nodig door een arts of thuisverpleegkundige. In dat geval zal uw behandelende arts dit 

toelichten en hiervoor de nodig documenten voorzien. Voor meer informatie kunt u 

eveneens terecht bij de verpleegkundigen van onze afdeling. 

 

Wat bij pijn? 

De eerste dagen na de wondhechting kunt u nog pijn ervaren. Om de pijn te bestrijden, 

volstaan de klassieke pijnstillers zoals bijvoorbeeld paracetamol (= Dafalgan®). De  

toegelaten dosis paracetamol voor volwassenen bedraagt maximum 4 x 1g per dag. 

Paracetamol is vrij te verkrijgen bij uw apotheker.  

In bepaalde situaties kan bijkomende pijnstilling noodzakelijk zijn. De behandelende 

arts zal u hierover verder informeren en bezorgt u een medicatievoorschrift waarmee u 

terecht kan bij uw apotheker. Voor het medicatievoorschrift kan u ook bij uw huisarts 

terecht. 

Bij wonden aan de vingers, hand of pols of de onderste ledematen kan hoogstand van 

het lidmaat de pijn verzachten.  

 

 

 



  

 

Alarmsignalen 

Meestal geneest een gehechte wonde zonder enige problemen. Ondanks een correcte 

verzorging blijft een wondinfectie echter altijd mogelijk. 

Wanneer u één van de volgende tekenen opmerkt, contacteer dan uw huisarts of de 

huisarts van wacht:  

 toenemende pijn ter hoogte van de wonde enkele dagen na de hechting 

 toenemende roodheid rondom de wondranden 

 zwelling van de wonde 

 vrijkomen van etter of slecht ruikend vocht uit de wonde 

 koorts of algemeen ziektegevoel. 

 

Verwijderen van de hechtingen 

Volg steeds het advies van de arts omtrent het verwijderen van de hechtingen. In het 

algemeen kunnen we stellen dat de hechtingen na ongeveer 7 tot 10 dagen kunnen 

verwijderd worden.  

Hechtingen kunnen in principe door de huisarts verwijderd worden. In sommige  

situaties verkiest de arts ervoor om de hechtingen te verwijderen op de consultatie 

heelkunde. In dit laatste geval kreeg u hiervoor een afspraak mee.  

 

Nazorg voor het litteken 

Littekenvorming is van verschillende factoren afhankelijk en valt moeilijk te voor-

spellen. Het kan tot zes maanden duren vooraleer de rode kleur van het litteken begint 

te vervagen.  Probeer tot een jaar lang na het oplopen van de wonde direct contact met 

zonlicht te vermijden.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Indien zonlicht vermijden niet mogelijk is, probeer dan de wonde af te schermen van de 

zon en/of maak gebruik van een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.  Krab niet 

en probeer stoten ter hoogte van  de genezende wonde te voorkomen. 

 

Er bestaan verschillende speciale zalven die littekenvorming beperken. Voor bijkomende 

informatie hieromtrent kunt u terecht bij uw apotheker. Een goed alternatief voor deze 

zalven is het insmeren van het litteken met Nivea-crème®. Deze producten kunnen  

echter pas gebruikt worden nadat de hechtingen verwijderd zijn en de wonde volledig  

gesloten is.  

 

Wij wensen u een spoedig herstel! 

 

 

Contactgegevens 

Consultatie heelkunde 
Route 27 
Tel: 059 41 42 21 
E-mail: algemeneheelkunde@azdamiaan.be 
http://www.heelkunde-azdamiaan.be 
 

Huisarts van wacht 
Tel: 059 70 97 98 
  

Spoedgevallen Az Damiaan 

Route 100 

Tel: 059 41 40 80  

 

© Az Damiaan vzw, oktober 2015. 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. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


