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In deze brochure treft u een overzicht aan van de meest voorkomende  

wondjes. Eenvoudige behandeltips zorgen voor goede resultaten. 

Van huisarts tot specialist, van apotheker  

tot wijkverpleegkundige: BSN medical is  

voor alle medische professionals een 

vertrouwde naam en partner bij de zorg 

voor hun patiënten.  

Voor alle wondbehandelingen geldt: 

1. was en/of desinfecteer eerst uw handen

2. spoel de wond met schoon water

3.  ontsmet de wond met alcohol, jodium of 

een ander geschikt product

U denkt er natuurlijk liever niet over na, maar het kan iedereen gebeuren:  

een schaafwond, snijwond of blessure is zo opgelopen. 

 

BSN medical heeft voor u de meest voorkomende wonden en blessures op 

een rijtje gezet en vertelt u hoe te handelen. Zo ziet u snel wat u kunt doen, 

mocht u wat overkomen.

 

Raadpleeg altijd een apotheker of arts bij:

• Twijfel over de behandeling.

• Als de wond niet stopt met bloeden; bij een diepe wond of als u 

 vermoedt dat de wond moet worden gehecht.

• Infecties; ontstoken wonden.

• Als de wond tijdens het genezingsproces onaangenaam gaat ruiken  

 of bovenmatig vocht gaat afscheiden.

• Botbreuken.
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Een blaar is een ophoping van vocht, direct onder de opperhuid. Een branderige 

rode huid is het eerste voorteken. Een blaar ontstaat door langdurige wrijving 

van de huid. Zorg daarom altijd voor goedzittende schoenen. Ook het  

verwisselen van vochtig geworden sokken voor schone en droge sokken, 

draagt bij aan het comfort van uw voeten en het tegengaan van blaren.  

We maken in de behandeling van blaren onderscheid tussen vroege blaren 

en de blaren met vocht onder de huid.

Hoe te handelen bij vroege blaren? 
Blaren hebben tijd nodig om te ontstaan. Als u een blaar voelt aankomen, 

onderneem dan direct actie. 

• Trek schoenen en sokken gelijk uit en verwijder zand of vuiligheid van 

de voeten. 

• Laat voeten drogen en afkoelen. 

• Doe wat verband of een gaasje over de pijnlijke plekken, een speciale 

blaarpleister, of nog beter een tweedehuidpleister. Een tweedehuidpleis-

ter plakt licht op de huid, laat geen water door maar is wel ademend.  

• Verwijder de tweedehuidpleister als u niet meer loopt en laat de huid  

 zichzelf ’s nachts herstellen. 

• De volgende dag beslist u of het voldoende genezen is of dat u weer 

een tweedehuidpleister opplakt. 

Extra bescherming is in de 

meeste gevallen het beste. 

Blaren

Hoe te handelen bij blaren met vocht?
Als de blaar zich aan de oppervlakte bevindt en gevuld is met vocht, dan moet  

u de geblaarde huid doorprikken met een gesteriliseerde naald. Als de blaar 

dieper ligt en geen vocht bevat, probeer hem dan niet door te prikken.  

Bedek hem dan alleen met een tweedehuidpleister. 

• Desinfecteer de omgeving van de blaar.

• Prik de blaar op 2 plaatsen laag door, nabij de basis van de blaar. 

 Laat al het vocht eruit lopen of druk het vocht er voorzichtig uit met 

 een steriel gaasje.

• Desinfecteer de blaar nogmaals.

• Als de huid nog intact is, verwijder het dan niet, maar dek het af met 

een tweedehuidpleister. 

• Als de blaar gescheurd is, verwijder hem dan voorzichtig, en smeer de  

onderliggende nieuwe huid in met ontsmettingsmiddel.

• Als u de tijd heeft, laat de huid dan verharden in de open lucht. 

• Dek de huid anders af met een tweedehuidpleister en gebruik gaas om

contact tussen de pleister en de nieuwe en kwetsbare huid te voorkomen. 

• Houd de nieuwe huid schoon en steriel om infecties te voorkomen. 

Producten nodig: 

• tweedehuidpleister

• ontsmettingsmiddel

• gesteriliseerde naalden 

• steriel gaas (Cutisoft)

• om blaren te voorkomen plak preventief 

Fixomull Stretch, Leukoplast
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Er zijn verschillende soorten wonden. Bij kleinere open wonden en 

schaafwonden kunt u de behandeling zelf ter hand nemen. Bij grote 

open wonden dient u altijd een arts te raadplegen.

Het gebeurt iedereen wel eens: vallen. Ondanks de beschermende  

werking van uw kleding loopt u dan snel een schaafwond of een kleine  

open wond op. Een schaafwond is een oppervlakkige, niet erg bloedende 

wond. Van een open wond spreken we als de wondranden niet zijn gesloten. 

Door een schaafwond of een open wondje valt de natuurlijke bescherming van 

de huid tegen vuil en bacteriën 

weg waardoor het risico op 

infecties en ontstekingen  

groter is. Reinig de wond 

daarom goed. 

De omgeving van de korst 

zwelt vaak wat op en wordt 

enigszins rood en warm. Onder 

de korst komt een nieuwe doch dunne en kwetsbare huid tevoorschijn. Ga 

niet aan de korst peuteren! Ook krabben is verleidelijk want meestal jeukt de 

wond hinderlijk in deze fase. Maar beide kunnen de genezing verstoren en 

een infectie veroorzaken.

Schaafwonden en 
kleine open wonden

Producten nodig:

• ontsmettingsmiddel

• zalfgaas (Cuticell Classic)

• steriel gaas (Cutisoft )

• fixatiepleister (Leukoplast, Leukopor of Leukosilk) of fixatiewindsel 

 (Elastomull of Elastomull haft) of andere fixatie (Fixomull stretch)

• eilandpleister (Leukomed of Leukomed T plus)

Hoe te handelen bij een schaafwond of kleine open wond?
• Was en/of desinfecteer eerst uw handen.

• Reinig de wond met water of ontsmettingsmiddel.

• Indien er vuil in de wond zit moet er een tentanusspuit gehaald worden.

• Laat de wond zoveel mogelijk aan de lucht drogen.

• Dek de wond af met een zalfgaas.

• Leg een steriel gaas op het zalfgaas.

• Zet alles vast met een hechtpleister, fixatiewindsel of andere fixatie.

• Vervang zalfgaas en steriel gaas dagelijks.

• Wanneer de wond zo goed als droog is, volstaat bescherming met een   

 eilandpleister.
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Een snijwond geeft vaak een (kortdurende) felle pijn die veroorzaakt 

wordt doordat de gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. 

Reinig de snijwond altijd goed. 

  

Tijdens de genezing tekent zich een dunne, roze/witte streep af die vanzelf 

binnen twee tot drie weken verdwijnt. Deze huid is nog erg kwetsbaar. 

Ga altijd naar uw huisarts bij 

grotere snijwonden die gehecht 

moeten worden. Of bij snijwon-

den met extra risico op infectie, 

bijvoorbeeld door een mes met 

etenswaren of roestige spijkers.

Snijwonden

Producten nodig:

• hechtstrips (vraag ernaar bij uw apotheek)

• steriel gaas (Cutisoft)

• fixatiepleister (Leukoplast, Leukopor, Leukosilk), fixatiewindsel 

(Elastomull, Elastomull haft) of volvlak fixatie (Fixomull Stretch)

• optioneel: normale pleister (Coverplast Elastic of Covermed)

Hoe te handelen bij een snijwond?

• Houd de wondranden bij elkaar.

•  Gebruik hechtstrips om de wondranden bij elkaar te houden.

•  Gebruik een steriel gaasje om de wond af te dekken en vervang die dagelijks 

tot de wond niet meer lekt.

•  Zet alles vast met een hechtpleister, fixatiewindsel of bij grote oppervlaktes 

met volvlak fixatie.

• De hechtstrip kan tot tien dagen blijven zitten.

•  Gebruik een normale pleister om de nieuwe dunne huid te beschermen.

www.leukoplast.nl

Gebruik eventueel een waterdichte eilandpleister 

als bescherming onder de douche, in bad of 

tijdens zwemmen (Leukomed T plus).
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Brandwonden ontstaan door hitte, bevriezing of chemische reactie. 

Door brandwonden kan uw huid ernstig beschadigen. Wij bespreken 

hier alleen kleine, oppervlakkige en gesloten brandwonden. Zoek bij een 

verbranding groter dan twee centimeter (euromunt) altijd medische hulp. 

Pijn bij een brandwond is meestal positief: hoe meer pijn het doet, hoe minder 

ernstig het is. Grote of diepe, maar niet-pijnlijke brandwonden kunnen erg 

bedrieglijk zijn. Mogelijk zijn de zenuwen beschadigd en is de wond gevoel-

loos geworden. Alle soorten brandwonden dient u altijd onmiddellijk met lauw 

stromend water te koelen. 

Kleine, oppervlakkige
brandwonden

Producten nodig:

• zalfgaas (Cuticell Classic)

• steriel gaas (Cutisoft)

• fixatiepleister (Leukoplast, Leukopor of Leukosilk) of fixatiewindsel

(Elastomull of Elastomull haft) of andere fixatie (Fixomull stretch)

Hoe te handelen bij kleine, oppervlakkige brandwonden?

• Begin direct met het koelen van de wond  met lauw, zacht stromend water. 

Spoel altijd langs de wond, nooit direct erop!

• Koel tenminste tien minuten; bij chemische verbranding minimaal dertig 

minuten.

• Smeer nooit iets op de wond! Ook geen verkoelende gel.

• Prik blaren nooit door.

•  Is de brandwond kleiner dan 

een euromunt? Behandel de wond 

dan zelf met een zalfgaas en een 

steriel gaas.

•  Zet alles vast met een hechtpleister, 

fixatiewindsel of andere fixatie.

• Vervang dagelijks het zalfgaas en het 

steriele gaas.
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Een verrekking is het gevolg van een verschuiving van botten in gewrichten,

waardoor omliggende spieren, pezen en kapsels oprekken en zelfs kunnen 

scheuren. Bijvoorbeeld als u valt 

of als u een misstap maakt. Van 

een kneuzing is sprake als weef-

sel klem komt te zitten, door 

stoten, vallen of knellen, waar-

door onderhuids het weefsel en 

de spieren beschadigen. 

Wanneer u een lichaamsdeel 

verstuikt of kneust, voelt u in het 

begin alleen pijn. Daarna zwelt 

de plek op en kan na verloop 

van tijd een blauwe verkleuring 

optreden. Soms kunt u zelfs het 

getroffen lichaamsdeel niet be-

wegen. Hoe snel of langzaam een 

verrekking of kneuzing geneest, 

hangt nauw samen met de 

grootte van de beschadiging. 

Verrekking of kneuzing

Hoe te handelen bij een verrekking of kneuzing?

• Laat het slachtoffer altijd zitten.

• Oefen geen druk uit op het lichaamsdeel, beweeg het evenmin.

• Is het lichaamsdeel te beweeglijk of kan het helemaal niet bewegen,  

 ga dan naar een arts.

• Koel de verrekking of kneuzing met een koud kompres ca. 15 minuten.  

 Gebruik ijs nooit direct op de huid.

• Gebruik een drukverband van elastisch steunwindsel, eventueel met 

  koud kompres.

• Niet afknellen of in een houding fixeren die pijn doet.

Producten nodig:

• steunwindsel (Idealbinde-BSN)

• mitella (Propax mitella) of 

• draagband (Actimove Sling)

De draagband en mitella zijn alleen geschikt  

voor ondersteuning van o.a. schouder,  

elleboog, pols en hand. Informeer bij uw

   apotheek naar het volledige 

  assortiment van Actimove producten.

www.leukoplast.nl
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Verrekkingen en kneuzingen zijn veelvoorkomend bij sporten. Voorkomen is 

natuurlijk beter dan genezen. Het is daarom goed om bepaalde lichaams-

delen, zoals vingers of enkels preventief in te tapen met Leukotape classic. 

Hanteer bovendien de volgende tips om blessures zoveel mogelijk te 

voorkomen:

- Begin met een goede warming-up: beweeg vijf tot tien minuten op een 

rustige intensiteit om warm te worden, gevolgd door verschillende  

losmaakoefeningen van de spieren. Herhaal daarna kort het bewegen op 

een hogere intensiteit.

Sportblessures

 - Zorg voor een goede trainingsopbouw. Voer de intensiteit en de omvang 

van de trainingen - vooral na een blessure of ziekte - geleidelijk op.

 

- Eindig altijd met een cooling-down. Deze kan bestaan uit enkele minuten 

rustig bewegen en het uitvoeren van een aantal losmaakoefeningen.

 

- Draag goed passende sportschoenen met een schokdempende zool, 

een stevige hielsteun en een hoge soepele hielrand.

 

- Sporters met een (te) hoog lichaamsgewicht, lopen een grotere kans  

op blessures. Bij overgewicht helpt afvallen mee om overbelasting te 

voorkomen.

- Beginnen met sporten? Laat een sportmedisch onderzoek doen.

Hierin wordt de individuele gezondheid en de geschiktheid om te  

bewegen/sporten beoordeeld.

 

Voorkom blessures, tape preventief!

Kijk op www.leukoplast.nl  
voor de handige tapewijzer



In alle gevallen moet u echter een arts raadplegen. Die kan immers  

beoordelen welke behandeling nodig is. 

Hoe te handelen totdat de arts aanwezig is?

• Informeer bij de omstanders of er iemand is met een eerstehulpdiploma.

•  Als het slachtoffer kan zitten, dan heeft dat altijd de voorkeur boven  

 liggen.

•  Oefen geen druk uit op het lichaamsdeel, beweeg het evenmin. Laat  

 iemand eventueel zachtjes het lichaamsdeel vasthouden zodat het niet  

 kan bewegen.

• Heeft het slachtoffer ernstige pijn, blijf dan tegen hem praten opdat hij  

 het bewustzijn niet verliest. 

• Zorg ervoor dat het slachtoffer zo snel mogelijk bij een arts  

 terechtkomt.

• Bij zichtbare open botbreuk de wond steriel afdekken met  

 bijvoorbeeld steriele gazen.
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Door een val of een misstap kunnen botten breken. Botbreuken kunnen 

uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. 

In alle gevallen zult u pijn hebben, er ontstaat een zwelling door de bloeduit-

storting bij de breuk en normale bewegingen zijn vaak niet meer mogelijk.

Niet alle botbreuken hebben een behandeling nodig zoals gips of operatie, 

omdat ze na verloop van tijd spontaan genezen. Soms is ook bij breuken van 

het sleutelbeen, een vinger of de middenhandsbeenderen slechts tijdelijk wat 

rust geboden. Hetzelfde geldt voor sommige typen van wervel- en  

bekkenfracturen.

Breuken

www.leukoplast.nl
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Bel direct 112  Zorg ervoor dat u vermeldt: 

• uw naam

• welke hulpdienst u nodig heeft

• wat er is gebeurd

• waar u zich bevindt

• hoeveel slachtoffers er zijn

• wat de slachtoffers mankeren

Heeft u een eerste hulp opleiding gehad, werkt u dan volgens het schema uit 

het opleidingsboekje.

Algemeen advies in geval van nood:

• let op waar het gevaar zich eventueel nog bevindt

• ga eerst na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert

• stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting

• zorg voor professionele hulp

• help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt

Wat te doen  
in een noodsituatie

Belangrijke telefoonnummers:

Politie: 0900 8844

Alarmnummer ANWB: 0031 (0)70 314 1414

Algemeen Alarmnummer: 112


