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Inleiding 

Deze brochure geeft u wondzorgtips en extra aandachtspunten om de 
wondverzorging thuis vlotter te laten verlopen en de wondheling te 
garanderen. Heeft u of uw verpleegkundige na het lezen van deze 
brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Uw arts, 
verpleegkundige of wondzorgverpleegkundige zullen u graag meer uitleg 
geven.  
 

Enkele wondzorgtips en aandachtspunten   

Een goede wondverzorging geeft een snellere wondheling. Een acute 
wonde geneest in normale omstandigheden binnen de 14 dagen. Indien 
er zich problemen voordoen zoals infectie, verminderde doorbloeding, te 
weinig of teveel wondvocht dan gaat de wonde trager helen en kan dit 
een chronische wonde worden. Dit is een wonde die langer dan 6 weken 
aanwezig is. Dan is het tijd om een specialist te raadplegen.  
 
Volgende tips en aandachtspunten zijn nuttig om te vermijden dat u een 
chronische wonde gaat ontwikkelen.   

Omgeving 

 Steek uw steriel verbandmateriaal in een gesloten doos.  
 Doe de verzorging in een propere ruimte en doe vuil 

verbandmateriaal direct weg in een gesloten afvalzak. 

 Zet huisdieren tijdens de wondverzorging in een andere kamer of 
buiten, ze zijn een bron voor infectie. 

 Vermijd luchtverplaatsing: laat max. 3 personen aanwezig tijdens 
de verzorging. Praat niet boven de wonde, bacteriën komen zo op 
de wonde terecht. 

 Laat een wonde niet opdrogen aan de lucht, hierdoor ontstaat een 
korst en stopt de wondheling.   
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Wondreiniging 

 Laat uw wonde reinigen door een verpleegkundige.  
o Was de huidomgeving.  
o Douchen doet u best zonder verband.  
o Kom niet met uw handen in de wonde.  
o Een goede handhygiëne is belangrijk! 

 Haal resten zalf, opgedroogd wondvocht of bloedresten grondig 
weg met een vochtig kompres. 

 Neem een pijnstiller 30 min. vooraf in, een goede reiniging kan 
soms pijn veroorzaken (vraag advies aan uw huisarts). 

 Ontsmet enkel bij infectietekens( let op voor allergie) of indien u 
verzwakt bent. 
 

Symptomen 

 Pijn kan wijzen op een infectie of minder goede doorbloeding.                
 Jeuk kan ook aanwezig zijn bij een infectie of door een allergie.   

 Bij een droge huidomgeving: niet krabben maar dagelijks goed  
insmeren. Behandel eczeem, schimmelinfecties of andere irritaties. 

 Raadpleeg uw arts bij roodheid, zwelling, warmte, koorts, geur, 
meer wondvocht, achteruitgang of stilstaan van uw wond. 

 Uw wonde wordt groter: laat de doorbloeding door een specialist 
controleren en laat de wonde ook controleren op infectie. Vermijd 
lang zitten of liggen, dit geeft ook extra druk ter hoogte van uw 
zitvlak en hielen.   

 Heeft u last van gezwollen benen of voeten door vochtophoping 
(oedeem): hierdoor gaat de wondheling vertragen. Leg uw benen 
wat hoger en bespreek met uw arts of therapie met drukwindels of 
drukkousen nodig is. 
 

Voeding 

 Drink voldoende water bij veel verlies van wondvocht en eet meer  
eiwitrijke voeding (bijvoorbeeld vlees en melkproducten). Dit is 
belangrijk voor de opbouw van nieuw huidweefsel. 
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Extra aandacht 

 Natte verbanden koelen uw wonde af, dit remt de wondheling. 
 Teveel (wond)vocht geeft meer kans op een infectie en verweking 

van de wonde of de huidomgeving.  
o Gebruik een sterker (of groter) absorberend verband of laat 

de wonde 2 keer per dag verzorgen.  
o Zorg voor een goed afgesloten verband. 

 Te droge wonden genezen trager, daarom zal uw arts of 
verpleegkundige eerder een gel adviseren om te gebruiken op uw 
wonde. 

 Indien na 14 dagen geen positieve wondheling zichtbaar is, raden 
wij u aan om dit te melden aan uw arts. Indien nodig zal een 
vaatspecialist de doorbloeding controleren.  

 Roken, teveel alcohol of andere drugs kunnen de wondheling 
beïnvloeden waardoor de helingstijd langer kan zijn of de wonde 
niet kan genezen.  

 Druktherapie met drukwindels of drukkousen is steeds op 
voorschrift van de arts. Wanneer u deze drukwindels of 
drukkousen niet wil of kan dragen, kan dit leiden tot een langere 
helingstijd of het niet sluiten van de wonde.  

 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Indien u nog vragen of problemen heeft betreffende de wondverzorging 
of het verloop van uw wondheling, kan u vrijblijvend contact opnemen 
met de wondzorgverpleegkundige van AZ Turnhout of uw behandelend 
arts.  
  
Sabine Keuppens 
Wondzorgverpleegkundige  
Campus Sint- Elisabeth 
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout 
Tel 014 40 65 15 
wondzorgconsultatie@azturnhout.be 
Telefonisch bereikbaar dinsdag en vrijdag van 13u tot 15u30 
 
  
  

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c4f53320-3842-4c54-9ce5-5b0d838f6958
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Versie: 10/07/2019 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f865f256-b589-44e9-9679-0e0ee2ee9ef4
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f44e2b44-ce96-441d-83af-95a5b2c4e156
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