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U of uw kind heeft op de Spoedeisende Hulp van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) een
behandeling gehad. Hierbij is een wondje gesloten met huidlijm. In deze folder vindt u informatie over
huidlijm en leest u adviezen hoe u moet omgaan met een wondje dat met huidlijm behandeld is.

Wat is huidlijm?
Huidlijm werkt als een klevende laag, die de randen van de wond enkele dagen tegen elkaar aan
houdt, zodat de wond kan genezen. Huidlijm heeft op de huid een violette kleur.
Huidlijm heeft een aantal voordelen boven het gebruik van hechtingen bij kleinere wonden:
 Er is weinig littekenvorming bij wonden die zijn gelijmd.
 De wond hoeft niet verbonden te worden (soms gebeurt dit bij kinderen wel om openpeuteren te
voorkomen).
 De huidlijm valt vanzelf af, u hoeft niet terug te komen voor het verwijderen van hechtingen.

Adviezen bij het gebruik van huidlijm





Het is heel belangrijk dat de wond schoon en droog gehouden wordt. Als de wond nat wordt, dep
deze dan droog met een handdoek.
U kunt gewoon douchen en wassen, maar omdat de wond niet mag weken, kunt u niet in bad of
gaan zwemmen in de eerste zeven dagen na de behandeling
U mag geen zalf, crème of spray op de huidlijm gebruiken. Hierdoor kan de lijm oplossen en
loslaten.
U moet het litteken het eerste jaar tegen zonlicht beschermen. Zonlicht veroorzaakt abnormaal
littekenweefsel. (Dit geldt voor alle huidwonden en na alle wondsluitingen).

Wanneer moet u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp?
Als een van de volgende verschijnselen zich voordoet, moet u contact opnemen met de Spoedeisende
Hulp. Het telefoonnummer vindt u op de achterkant van de folder.
 Als wondranden wijken (van elkaar loskomen). U moet waarschijnlijk terugkomen om de wond
opnieuw te laten behandelen.
 Als de wond rood wordt en dit verergert, pijn gaat doen of als er pus uit de wond komt. De wond
kan dan geïnfecteerd zijn.

Tot slot
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp. De nummers vindt u
onderaan deze folder.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Spoedeisende Hulp:
Locatie ETZ Elisabeth
Route 53

(013) 221 80 10
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