
 1 

 

Dermatologie 
 

Nazorg hechtingen verwijderen 
 

 
 

Nazorg hechtingen verwijderen 
De verpleegkundige op de poli dermatologie heeft uw hechtingen verwijderd. 
Hieronder een aantal adviezen voor een goede wondgenezing. 

 Het wondje nog 24 uur droog houden. 

 Na het douchen droog deppen, niet te hard gaan wrijven. Na  ongeveer 3 weken 

hoeft dit niet meer. 

 Als er nog vocht uitkomt, twee keer per dag met sterilon of jodium desinfecteren 

en ondersteunen met steri-strips (zwaluwstaartjes) en/of een pleister. 

 Bij locaties waar veel spanning op komt (rug, been, schouder) voorzichtig zijn met 

sporten en zwaar tillen. 

Onderhuidse hechtingen 
Onderhuids gebruikt de dermatoloog oplosbare hechtingen. Deze hoeven niet 
verwijderd te worden. Wel kan soms een draadje boven de huid komen en irriteren. U 
kunt deze bij de huisarts boven de huid af laten knippen. 
 
Het litteken 
Een goed genezend litteken wordt niet breder dan één à twee mm. Onderstaande 
adviezen zorgen voor een optimale wondgenezing.  

 Zwaluwstaartjes of pleisters dwars op de richting van het litteken kunnen vaak 

helpen. 

 Eerste drie tot vier weken het litteken met rust laten, laat de natuur zorgen voor 

een goede genezing. 

 Daarna mag licht gemasseerd worden met een vloeistof of crème. 

 Bij probleem littekens kan extra druk of een silicone gel / crème aangebracht 

worden. 

 Geïrriteerde huid is veel gevoeliger voor UV straling dan normale huid. Zolang een 

litteken gekleurd is: paars, rood, roze, is de omringende huid over 1 cm geprikkeld. 

Die zone mag absoluut niet bruinen.  
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 Gebruik altijd een hoge zon beschermingsfactor (30+).  

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen maken sommige mensen door hun “aanleg” 
geen “mooi” litteken, bij vragen kunt u altijd contact opnemen met poli dermatologie.  
Vragen of problemen? 
Heeft u thuis vragen of problemen, dan kunt u op werkdagen altijd contact opnemen 
met de polikliniek Dermatologie. 
Poli Dermatologie 

Locatie Venlo  Locatie Venray 

routenummer 9  routenummer 71 

(077) 320 68 48  (0478) 52 24 26 

 

Buiten deze tijden kunt u bellen met  (077) 320 55 55. U kunt vragen naar de 
dienstdoend dermatoloog. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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