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Huidlijm
Het sluiten van de wond met 
huidlijm

In deze folder geeft het Maasstad Ziekenhuis u uitleg over de behandeling 

van uw wond door middel van huidlijm door de arts of verpleegkundig 

specialist van de Spoedeisende Hulp.

Uw wond is gesloten met chirurgische huidlijm. Dit middel is zeer geschikt 

om wonden snel en gemakkelijk te sluiten zonder hechtdraad of nieten. De 

behandeling is daardoor minder pijnlijk. De huidlijm wordt zonder verdoving 

over de huid/wond aangebracht.

Na de behandeling is er alleen nog een droog/plastic korstje te zien met 

soms tijdelijke lichte verkleuring. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
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Voor een goede wondgenezing is het belangrijk de volgende adviezen op te 

volgen:

 −  Krab of peuter niet aan de wond.

 − Als er een kans bestaat op wrijving of schuren van de wond, bescherm 

deze dan met een gaasje of pleister.

 − Houd de wond de eerste 3 dagen schoon en droog.

 − Ga niet in bad of zwemmen. U mag wel voorzichtig douchen. Dep na het 

douchen de huid rond de wond voorzichtig droog.

Het hechtmiddel laat na 10 dagen vanzelf los. De wond is dan voldoende 

genezen en hoeft niet medisch gecontroleerd te worden.

Indien er tekenen van infectie optreden zoals roodheid of zwelling rond de 

wond neem dan contact op met uw eigen huisarts of de spoedeisende hulp 

via (010) 291 35 99.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust 

aan uw behandelend arts, de verpleegkundig(e) specialist of de 

gipsverbandmeester van de Spoedeisende Hulp.

U kunt ook contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.


