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Wondzorg na een chirurgische behandeling
In deze folder leest u informatie over wondzorg na een chirurgische behandeling.
Deze folder is samengesteld door de Dienst Heelkunde van het O.L.V. van Lourdes
Ziekenhuis in Waregem.

Wondzorg
Gesloten wonde met hechtingen

Na een chirurgische behandeling is er meestal sprake van een wonde die gesloten
is met hechtingen. De hechtingen kunnen resorbeerbaar (oplosbaar) zijn of nietresorbeerbaar. De wonde is bedekt met een pleister. In sommige gevallen worden
nietjes gebruikt om de huid te sluiten.
-

De operatiepleister dient u tot 72 uur na de operatie te laten zitten. Hierna
mag de pleister worden verwijderd.
Het is niet nodig om een nieuwe pleister te plakken, tenzij om uw kleding te
beschermen of omdat u het comfortabeler vindt.
Soms zijn er nog kleine witte kleefstrookjes (Steristrips) op de wonde
geplakt; als deze niet vanzelf loslaten, kunt u deze na 14 dagen zelf
verwijderen.
U mag vanaf 48 uur na de operatie kort douchen
U kunt het best 2 weken wachten met bad / sauna / zwemmen
Indien de hechtingen niet-resorbeerbaar zijn (deze hechtingen zijn meestal
blauw en goed zichtbaar aan de buitenzijde), dan dienen de hechtingen te
worden verwijderd. Uw chirurg bepaalt na hoeveel dagen de hechtingen
verwijderd worden. Dit kunt u eventueel bij uw huisarts laten doen.

Verschillende hecht technieken

Resorbeerbare hechtingen
(niet zichtbaar)

Niet resorbeerbare hechtingen

Nietjes
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Gesloten wonde met huidlijm

Bij sommige operaties wordt huidlijm (Dermabond®) gebruikt om de
wonde te sluiten. In dit geval mag het verband worden verwijderd en is een
nieuwe pleister niet nodig. Douchen is geen probleem, met bad / sauna /
zwemmen wacht u het best 2 weken. De lijm komt na verloop van tijd vanzelf los.

Open wonde

Soms is het noodzakelijk om een chirurgische wonde open te laten. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij vuile wonden, waarbij de kans op infectie groot
is. In het geval van een open wonde is de verzorging intensiever dan bij een
gesloten wonde. De wonde zal een -of tweemaal daags worden verzorgd.
Er zijn veel verschillende soorten open wonden en meerdere
behandelopties. Samen met onze wondverpleegkundige zal een behandeling op maat worden opgesteld.
Indien nodig zal bij ontslag uit het ziekenhuis de thuisverpleging op de
hoogte worden gebracht van uw wondbehandeling.

Contact
Indien de wonde rood, dik, warm of pijnlijk wordt, of u krijgt koorts, neem
dan contact op met het ziekenhuis. Buiten kantooruren is de afdeling
Spoed 24 uur per dag bereikbaar.

Contact
Secretariaat Chirurgie:
Verpleegafdeling C1 Chirurgie:
Verpleegafdeling CD1 Chirurgie:
Dagziekenhuis:
Afdeling Spoed:

tel. 056 - 62 35 01
tel. 056 - 62 38 50
tel. 056 - 62 31 50
tel. 056 - 62 36 40
tel. 056 - 62 31 31

Deze folder is ook verkrijgbaar via: www.chirurgie-waregem.be
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