
Verstandige keuzes
bij een acute wond*

1
Reinig een wond niet met (steriel) fysiologisch zout. 

Het reinigen van acute wonden is alleen nodig als er sprake is van een vuile open wond. 
Dan is reiniging met lauwwarm (drinkbaar) kraanwater voldoende. 

2
Week de wond niet in een badje met reinigingsmiddel.

Het toepassen van badjes met was- of reinigingsmiddelen (soda, Biotex, Badedas, etc.) 
om voeten of handen met een wond in te laten weken, heeft een nadelig effect op de 
wond en omliggende huid. Dit kan de infectiekans vergroten en de wondgenezing  
remmen.

3 Het met verbandmateriaal bedekken van chirurgisch gesloten wonden na een incisie leidt 
niet tot minder wondinfecties. Bovendien kan het verwisselen van klevend verbandmateriaal 
pijnlijk zijn. 
Een wondbedekker is alleen nodig als de wond lekt, ter bescherming van schurende  
kleding, of als de patiënt de wond niet wil zien. 

Gebruik geen wondbedekker voor een primair gesloten 
wond.

4
Gebruik geen kostbare verbanden als gaas volstaat.

Voor veel wonden, zoals postoperatieve-, scheur-, lap- of bijtwonden, is een niet klevend 
(vet- of paraffine-) gaasverband voldoende.
Bij wondlekkage kan aanvullend absorberend verband worden gebruikt. Bij wonden 
ontstaan door huidtransplantaties (huid van een ander lichaamsdeel) zijn een hydrocolloïd 
(verband dat de wond vochtig houdt) of een folie het beste.

* Een acute wond is een wond die ontstaat na een operatie of trauma.



5 Een patiënt met een chirurgisch gesloten wond mag na 24 uur kort douchen (niet langer 
dan 10 minuten). Instrueer de patiënt wat te doen bij infectieverschijnselen. Geef de patiënt 
ook instructies mee over wanneer en hoe het lichaamsdeel met de wond weer gebruikt mag 
worden. 

Stuur een patiënt nooit zonder leefregels naar huis.
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Over Verstandig Kiezen
Deze ’Verstandige Keuzes bij een acute 
wond’ zijn  onderdeel van het programma 
‘Verstandig Kiezen’.  
De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw 
willen met dit programma medisch specialis-ten 
en patiënten stimuleren om in gesprek 
te gaan over het nut en de noodzaak van 
zorgmogelijkheden. 

‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based 
aanbevelingen waarover artsen en patiënten het 
gesprek zouden moeten voeren. Zo kun-nen zij 
samen bepalen wat de best passende 
behandeling is voor deze patiënt. 

In het programmaonderdeel ‘Verstandige 
Keuzes’wordt samengewerkt met de Neder-
landse Patiënten en Consumenten Federatie 
(NPCF).

Meer informatie over Verstandig Kiezen vindt 
u op de website demedischspecialist.nl/
verstandigekeuzes

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/verstandige-keuzes

