Chirurgische wond

Kenmerken
• Een primair gesloten chirurgische wond is een steriele wond met
gladde wondranden
• Voor het sluiten van de wond kan gebruik worden gemaakt van 		
hechtstrips, agraves, hechtingen of huidlijm
• Een secundair genezende chirurgische wond is een open wond. 		
De wondranden wijken en het wondbed is zichtbaar
Bij wonden langer dan 3 weken open met weinig tot geen genezingstendens:
stem af met huisarts en meld aan bij Verpleegkundige Topzorg
verpleegkundigetopzorg@umcg.nl | www.verpleegkundigetopzorg.nl

Anamnese
Aandacht voor:
• Ontstaan, duur en beloop
• Beperkingen in mobiliteit
• Beperkingen in reageren op pijn
• Koorts
• Aard wond en locatie
• Diabetes mellitus, circulatie‑
stoornissen, paresen,
voedingstoestand
• Huidafwijkingen

Observatie / onderzoek
•
•

•
•

Mogelijke aanvulling:
•
•

Resultaten

Wond is genezen:
•

Voorkom druk- en schuifkrachten
op het operatiegebied

Aspecten van de huid, wond en
wond-omgeving
Wondclassificatie volgens TIME
(tissue/infection/moisture/edge) en
zwart-geel-rood model (WCS)
Preventie van wondinfectie
Algeheel lichamelijk onderzoek
Bloedonderzoek
Wondkweek

Redenen voor verwijzing:
•

•

Wondinfectie, necrose of
dehiscentie: behandelend
arts/chirurg
Afwijkende, vertraagde of gestoorde
wondgenezing: Verpleegkundige
Topzorg
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Diagnose en beleid in overleg met (huis)arts
Primair gesloten, niet lekkende wond
• Wondbedekker wordt 48 uur na de operatie verwijderd
• Bij verzadiging wondverband eerder vervangen en huid, wond en
wondomgeving  inspecteren volgens strikt aseptische werkwijze
• Gesloten, niet lekkende wond niet meer bedekken na 48 uur

Primair gesloten, lekkende wond
• Wondvocht wordt opgevangen door wondbedekker
• Wondbedekker vervangen bij verzadiging
• Reinigen met gaas gedrenkt in lauwwarm kraanwater
(vooraf kraan 30 sec. laten lopen) poetsen tot debris volledig is
verwijderd  1
• Bij verbandwissel inspectie op maceratie, ondermijning en
dehiscentie
• Inspectie en verbinden volgens strikt aseptische werkwijze

Secundair genezende wond
•
•

Wondbedpreparatie en behandeling op geleide kleur, vochtigheid,
conditie wondranden en exsudaat management
Consulteer het wondteam voor advies wondzorg

1: Magson 2006, Gouveia 2007, van Gemeren 2009
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