Wondverzorging

U heeft vandaag de spoedeisende hulp bezocht voor de behandeling van
een wond. De wond is behandeld met hechtdraad, wondlijm of
hechtpleisters. In deze folder geven wij u algemene informatie over de
wondbehandeling en adviezen voor de nazorg.
Wondbehandeling
De wondbehandeling kan bestaan uit:
Een open wondbehandeling
De wond is niet gehecht of geplakt en zal in de loop van de tijd vanzelf dichtgaan.
Een gesloten wondbehandeling
De wond is geplakt of gehecht. Dit kan op verschillende manieren:
•
met niet oplosbaar hechtmateriaal (dit wordt later verwijderd);
•
met oplosbaar hechtmateriaal (dit hoeft niet verwijderd te worden);
•
hechtpleisters (dit zijn speciale pleisters die de wondranden tegen elkaar
plakken);
•
wondlijm (dit is plakvloeistof die tussen de huidranden wordt gedaan).
Wondverzorging
•
Met een open wond mag u douchen. Vermijd contact met zeep of shampoo.
•
Houd de wond en het verband 24 uur droog. Wanneer het verband doorlekt,
kunt u een schone zwachtel om het al aangebrachte verband wikkelen.
•
Het verband en de pleister kunt u na 24 uur verwijderen. U mag dan ook weer
douchen. Het is geen bezwaar dat de wond nat wordt, het is wel belangrijk
dat u de wond goed droogdept (niet wrijft).
•
Langdurig contact met water (baden, zwemmen, afwassen) wordt afgeraden.
•
Zo nodig kunt u een nieuw verband of pleister aanbrengen.
•
Gebruik geen zalf, crème, of haarspray in verband met irritatie en/of
infectiegevaar.
•
Een wond heeft rust nodig. Heeft u een wond aan hand of arm dan is het
belang dat u deze hoog houdt. Dit kan met behulp van een mitella die u
meekrijgt van de spoedeisende hulp. Als u gaat slapen, hoeft deze niet om.
Het kan zijn dat uw behandelend arts specifieke instructies meegegeven heeft
over de verzorging van de wond.
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Verschijnselen
Het is normaal dat:
•
de wondranden iets rood zijn,
•
er nog een beetje bloed of wondvocht lekt,
•
de directe omgeving rond de wond warmer aanvoelt,
•
de wond nog wat pijn doet of jeukt,
•
er (met name bij grote wonden) geringe toename is van de
lichaamstemperatuur (max. 38°C)
Het is niet normaal dat:
•
de pijn toeneemt, 24 uur na de behandeling van de wond,
•
zwelling rond de wond toeneemt, 24 uur na de behandeling van de wond,
•
er pus uit de wond loopt,
•
u koorts ontwikkelt.
Neemt u in deze gevallen contact op met het ziekenhuis.
Wat te doen bij pijn?
U mag paracetamol innemen als pijnstiller. De toegestane dosering kunt u
nalezen op de bijsluiter. Rust nemen en hoog houden geeft ook een pijnstillende
werking.
Tetanus
Bij een verwonding is het van belang dat u voldoende gevaccineerd bent tegen
tetanus. In principe heeft de behandelend arts of de verpleegkundige op de
spoedeisende hulp dit met u besproken.
•
•
•

Wanneer u ooit gevaccineerd bent en de laatste keer is korter dan tien jaar
geleden, dan bent u beschermd.
Wanneer de laatste vaccinatie langer was dan tien jaar geleden dan krijgt u
één injectie met vaccin.
Wanneer u nooit gevaccineerd bent, kunt u het advies krijgen voor een
volledige vaccinatie. De eerste injecties ontvangt u op de spoedeisende hulp.
-

De tweede injectie na één maand namelijk…………………….
De derde injectie na zes maanden namelijk………………….

Voor de tweede en derde injectie krijgt u een recept mee. Voor het toedienen kunt
u terecht bij de huisarts.
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Afspraak maken
In te vullen door medewerker SEH

U komt voor controle op de spoedeisende hulp op:
……………dag, d.d.……………. om ……….uur
U neemt contact op voor het maken van een afspraak met de
o Poli chirurgie
 0187 60 71 00
o Poli orthopedie
 0187 60 71 17
o Poli wondverpleegkundige  0187 60 74 83

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de spoedeisende hulp,  0187 60 72 90.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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