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Spoed Eisende Hulp (SEH) 
 

Gebruik van huidlijm 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U, of uw kind, heeft een behandeling gehad op de Spoedeisende Hulp. Hierbij is een 
wondje gesloten met huidlijm. 
In deze folder informeren en adviseren wij u over het gebruik van huidlijm. 
 
Waarom gebruik van huidlijm 
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat huidlijm uitstekende cosmetische 
resultaten geeft en een goed alternatief is voor hechtmateriaal bij kleinere wonden. 
 
Hoe werkt huidlijm 
Huidlijm werkt als een klevende laag, die de wondranden enkele dagen bij elkaar 
houdt, zodat de wond kan genezen. De gebruikte huidlijm heeft een violette kleur.  
 
Voordelen van het gebruik van huidlijm  

 De wond hoeft niet verbonden te worden. Soms wordt dit wel gedaan om (bij 
kinderen) te voorkomen dat de wond wordt opengepeuterd of langs kleding 
schuurt. 

 U hoeft niet terug te komen om hechtingen te laten verwijderen. Na vijf tot tien 
dagen valt de huidlijm vanzelf af. 

 
Adviezen na het gebruik van huidlijm: 

 U dient de wond schoon en droog te houden.  

 De eerste 24 uur kunt u de wond beter droog houden 

 Als de wond nat wordt dep deze dan droog met een handdoek. Douchen en 
wassen zijn toegestaan. Omdat de wond niet mag weken in water wordt baden en 
zwemmen afgeraden in de eerste zeven dagen na behandeling. 

 U mag geen zalf, crème of spray op de huidlijm gebruiken. Deze lost dan op en 
laat los van de huid. 

 U kunt het litteken het eerste jaar beschermen tegen zonlicht om abnormale 
littekenvorming tegen te gaan. Dit geldt voor alle huidwonden en na alle 
wondsluitingen. 
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Terug komen op de Spoedeisende Hulp (SEH) 
Neem contact op met de polikliniek Chirurgie of buiten kantooruren met de 
Spoedeisende Hulp, als u één of meerdere van onderstaande klachten heeft: 

 Als de wondranden van elkaar gaan komen (wijken) 
 
Als de wond binnen 5 dagen: 

 Rood, dik en pijnlijk wordt  

 Als er pus uit de wond komt 

 Als u koorts krijgt (38 graden of hoger)  
 
Neem telefonisch contact op met de SEH voordat u terugkomt. 
 
 

Vragen 
 

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

Spoedeisende Hulp (SEH) 
Locatie Venlo 
routenummer 99 
 (077) 320 58 10 
 

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. 
 

 
 
 
 

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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