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Spoed Eisende Hulp (SEH) 
 

Topletsel 
 

Letsel van het topje van de vinger 
 
Inleiding 
U bent door een arts op de Spoedeisende Hulp behandeld voor een topletsel. Deze 
wond is gehecht of verbonden. In deze folder vindt u enkele tips hoe u het beste met 
deze wond kunt omgaan. 
 
Wat is een topletsel 
Een topletsel ontstaat aan het topje van een of meerdere vingers. Het topje is 
gedeeltelijk of geheel beschadigd. 
 

 

 Figuur 1. Schematische weergave van topletsel 
 

Pijnklachten 
Een wond kan pijnlijk zijn. Indien nodig kunt u hiervoor een pijnstiller innemen. 
Paracetamol (500 mg) is zonder recept verkrijgbaar bij drogist of apotheek.  
 
Let op: bij kinderen gelden andere regels voor de dosering. Lees daarom voor de 
juiste dosering en eventuele bijwerkingen altijd eerst de bijsluiter. 
 
Wondverzorging 
De wond is gehecht of verbonden. In beide gevallen is er mepitel (een speciaal soort 
verband) over de wond geplakt. Daarna is er een vingerverband over aangebracht. U 
kunt tot aan het afgesproken tijdstip of de controle bij de chirurg de mepitel laten 
zitten. Mepitel plakt niet aan de wond en belemmert de wondgenezing niet. 
U mag niet baden en zwemmen zolang u hechtingen heeft. Het droog houden van de 
wond bevordert een goede wondgenezing.  
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Wondinfectie 
Als de wond binnen 5 dagen rood, dik en pijnlijk wordt, er pus uitkomt en/of u koorts 

(38,0°C of hoger) heeft, dient u contact op te nemen met de polikliniek Chirurgie of 

buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp. 
 
Houding 
U dient de verbonden vinger(s) hoger te houden dan de elleboog. Eventueel met een 
mitella. 
 
Hechtingen 
Na ongeveer 7 tot 10 dagen kunnen de hechtingen verwijderd worden. U of de 
verpleegkundige van de Spoedeisende hulp maakt hiervoor een afspraak op de 
polikliniek Chirurgie. 
 
Polikliniek Chirurgie 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
routenummer 75    routenummer 12 
 (077) 320 68 80, kies optie 2  (0478) 52 24 08 
ma t/m vr: 8.00 –16.30 uur  ma t/m vr: 8.00 –17.00 uur 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
 

 
 

Polikliniek Chirurgie 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 75  (077) 320 68 80, 
kies optie 2 
ma t/m vr: 8.00 –16.30 uur 

Locatie Venray 
 

routenummer 12 
 

 (0478) 52 24 08 
ma t/m vr: 8.00 –17.00 uur 
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Meer informatie 
 
Praktische medische informatie na uw bezoek aan de SEH vindt u op de website 
www. sehzorg.nl of via de gratis app “seh zorg”. De website is ontwikkeld door de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). U vindt hier 
antwoorden op veel gestelde vragen. 
 

 
 

 

  
 

Website sehzorg.nl  APP sehzorg 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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