
Hechtingen, wat en hoe?
Informatiebrochure patiënten

Contact

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht op  
de dienst spoedgevallen:  tel. +32 3 821 38 06
 tel. +32 3 821 46 07
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Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste patiënt, beste begeleider,

Er werd zopas een wondhechting uitgevoerd bij u, uw kind, 
een familielid of kennis. 

De bedoeling hiervan is door het samenbrengen van de 
wondranden het genezingsproces te bevorderen en er een 
zo klein mogelijk litteken aan over te houden.

Enkele aandachtspunten:

•	 Zorg dat de gehechte wonde droog blijft. 
Vochtigheid zal de kans op ontsteking verhogen.

•	 Was de wonde niet met water gedurende de  
eerste dagen.

•	 Bij een wonde aan de handen, vermijd langdurig 
dragen van plastic handschoenen. Zweet houdt  
de wonde immers vochtig.

•	 Indien u een hoofdwonde heeft, probeer de  
wonde dan droog te houden tijdens het wassen  
van uw haar.

•	 Zorg ervoor dat het verband niet vuil of nat wordt. 
Indien dit wel het geval is, ontsmet de wonde met 
een ontsmettingsmiddel en vernieuw het verband.

•	 Vernieuw het verband dagelijks (tenzij anders 
vermeld) en houd het droog.

•	 De wonde werd gehecht onder lokale verdoving.  
Als deze na ongeveer 1 uur uitgewerkt is, is lichte 
pijn mogelijk.

•	 Indien de pijn te hevig wordt, neem de voor- 
geschreven pijnmedicatie of contacteer uw huisarts. 
De wonde kan ontstoken zijn, contacteer bij twijfel 
uw huisarts.

•	 Neem geen medicatie zonder voorschrift.
•	 Afhankelijk van de plaats van de wonde, worden  

de hechtingen verwijderd na 5 tot 14 dagen.  
Dit gebeurt door uw huisarts en nooit op de  
dienst spoedgevallen. Maak tijdig een afspraak  
bij uw huisarts. 

U heeft waarschijnlijk ook een anti-tetanusvaccinatie
ontvangen. Voor de verdere opvolging van uw vaccinatie-
status verwijzen we u naar uw huisarts.


