Nat verband

( na bijt- steek- of oude wonden)
Spoedeisende Hulp

Nat verband, na bijt- steek of oude wonden

U heeft zojuist een nat verband gekregen. Een nat verband dient om (verdere)
ontstekingen te voorkomen. Onderstaande aanwijzingen zijn voor u van belang.

Wanneer een nat verband?

De arts van de Spoedeisende Hulp heeft een nat verband voorgeschreven. Dit kan
bij meerdere aandoeningen de meest doeltreffende maatregelen zijn zoals bij:
•
•
•
•
•

Bijtverwondingen (bijv. van hond of kat)
Oude verwonding
Insectensteek verwonding
Steekwonden
Beginnende ontstekingen

Wat is het doel van het natte verband?

Het doel van een nat verband is om door afkoeling verergering van onstekingen te
voorkomen. Daarnaast zal bij vieze verwondingen de wond open blijven door het
natte verband, waardoor er viezigheid uit de wond kan komen.

De behandeling op de spoedeisende hulp

Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie
voor iedereen weer anders kan zijn. De behandeling op de SEH zal gericht zijn op
de bij u vastgestelde aandoening, in uw geval dus een nat verband. In veel gevallen
zal er bij verwondingen een tetanusinjectie gegeven worden. Daarnaast is het bij (
beginnende) ontstekingen soms noodzakelijk om antibiotica te geven.

De volgende punten zijn voor thuis belangrijk
•
•
•
•
•
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Het verband dient elke 2 uur nat gemaakt te worden met kraanwater ( niet
kletsnat)
s’ Nachts moet het verband een maal nat gemaakt worden
Neem voldoende pijnstilling in, zoals afgesproken en/of voorgeschreven , om
onnodig pijn te voorkomen.
Indien er antibiotica voorgeschreven is dan dient u de kuur volledig af te maken.
Omwikkel het natte verband niet met plastic, de wond gaat dan namelijk

•
•

broeien.
Indien u hoge koorts en/of koude rillingen krijgt dan kunt u contact opnemen
met het ziekenhuis of met de huisarts/CHP.
Bij eventuele vragen kunt u de eerste 24 uur na uw bezoek aan de
Spoedeisende Hulp bellen met de verpleegkundige, telefoonnummer 0229 - 257
699.

Verdere behandeling

De nacontrole is op de verbandpolikliniek van de chirurgie, poli 3. De afspraak voor
dit bezoek is al gemaakt voor u. Indien dit niet het geval is, dan dient u contact op
te nemen met de polikliniek chirurgie;gedurende kantooruren kunt u bellen met
0229 – 257 828.
Beterschap!
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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