HECHTINGEN

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

U bent op de Spoedeisende Hulp van Franciscus Vlietland om
uw wond te laten hechten. Met deze folder willen we u
informeren over de verdere verzorging van uw wond.

Nazorg

U bent zojuist gehecht, voor een goede wondgenezing dient u
zich aan de volgende instructies te houden:
 Laat het aangebrachte verband of de pleister minimaal twee
dagen zitten.
 Het is belangrijk dat u het verband en de wond twee dagen
droog houdt.
 Na twee dagen mag de wond kortdurend nat worden,
douchen mag, maar laat de wond niet weken in bad of
tijdens de afwas.

Mogelijke problemen

Sommige mensen krijgen problemen na het hechten van een
wond. Mogelijke problemen zijn:
Infectie
Bij een wond is de huid open en beschadigd, hierdoor kunnen
bacteriën gemakkelijk binnendringen. Deze bacteriën kunnen
een infectie veroorzaken. Een wondinfectie herkent u aan een
erg rood en gezwollen huid. De wond gaat meer pijn doen en
kan een kloppend gevoel geven. Ook kunt u koorts krijgen.
Openbarsten van de hechtingen
De wond kan openbarsten. Meestal is het dan niet meer
mogelijk om de wond opnieuw te hechten. De wond wordt dan
opengelaten en moet spontaan aan elkaar groeien.

Wat te doen bij klachten

 Bij pijn kunt u een tablet Paracetamol innemen, tot maximaal
vier tabletten per 24 uur.
 Bij koorts en/of roodheid, dient u contact op te nemen met
uw huisarts of polikliniek Chirurgie (tijdens kantooruren), via
telefoonnummer 010 – 893 0000.

Controle

 U krijgt een afspraak mee om de hechtingen te laten
verwijderen.
 U wordt terug verwacht op de polikliniek Chirurgie. Deze is te
vinden op de 1e etage, route 1.12.
U dient zelf een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen
naar telefoonnummer 010 - 893 0000.
U hoeft niet voor controle terug te komen.
U maakt een afspraak bij uw huisarts.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige, uw
behandelend arts of huisarts.
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