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Snijwond

Eefje de Bont, Jochen Cals

water of desinfectans en zorg zo nodig voor hemostase. Kies 
een wondsluitmethode: hechtpleister, wondlijm of hechten. 
Gebruik schone, niet-steriele handschoenen en verdoof (bij 
hechten) de wond vervolgens door infiltratieanesthesie met 
een lokaal anestheticum naar keuze. Bij gebruik van wondlijm 
of hechtpleisters is dit niet nodig. Knip rafelige wondranden 
eventueel bij. Kies bij een kleine, oppervlakkige wond met wei-
nig spanning eventueel voor hechtpleisters. Maak hiervoor de 
huid goed droog. Kies de hechtdraad afhankelijk van de loka-
lisatie, diepte van de wond en gewenste hechttechniek. Houd 
op basis van eigen ervaringen en advies van de fabrikant re-
kening met verschil in treksterkte en knoopvastheid. Gebruik 
niet-oplosbare dunne draad bij transcutaan hechten. Leg bij 
lijmen de wondranden tegen elkaar aan en breng de wond-
lijm alleen aan op het epidermale oppervlak van de wond en 
niet in de basis van de wond om inflammatie te beperken en 
genezing te bevorderen. Dek de gehechte of gelijmde wond af 
met een verband of pleister. Overweeg kritisch antibioticapro-
fylaxe of behandeling met amoxicilline/clavulaanzuur bij 
wonden met infectie, wonden met zichtbare verontreiniging, 
immuungecompromitteerde patiënten, kattenbeten en men-
selijke bijtwonden. Geef een tetanusvaccinatie bij twijfel over 
de laatste vaccinatie, immuungecompromitteerde patiënten 
of wanneer de laatste vaccinatie langer dan tien jaar geleden 
is.

Wat moet ik uitleggen?
Adviseer de patiënt om niet aan de wond te peuteren om los-
lating te voorkomen. Vraag de patiënt de wond schoon te hou-
den en deze bij vuile werkzaamheden eventueel af te dekken. 
Douchen mag, maar het lijkt gerechtvaardigd de wond de eer-
ste 24 uur droog te houden. Wondlijm: vertel dat de lijmkorst 
er vanzelf afvalt. Hechtingen: vraag de patiënt om na vijf tot 
veertien dagen langs te komen om deze te laten verwijderen, 
afhankelijk van de lokalisatie en trekbelasting. Licht toe dat 
het minimaal een jaar duurt voordat het definitieve cosmeti-
sche resultaat van het litteken zichtbaar is. ▪
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Wat is het probleem?
Huisartsen zien regelmatig patiënten met oppervlakkige snij-
wonden door een klein trauma, opgelopen tijdens huis-, tuin- 
en keukenklusjes of op het werk. Snijwonden kunnen worden 
gesloten door transcutane of intracutane hechtingen en door 
wondlijm of hechtpleisters. Bij de keuze voor een wondsluit-
methode spelen verschillende factoren een rol, zoals risico op 
complicaties als loslating en infectie, cosmetische gevolgen, 
behandeltijd, pijnervaring en kosten. Welk litteken wordt ech-
ter het fraaist? En wat is voor welke wond de beste sluitings-
methode?

Wat moet ik weten?
Het onderzoek naar de effectiviteit van wondlijm ten opzichte 
van hechtingen richt zich op de behandeling van traumati-
sche, ongecompliceerde wonden kleiner dan 5 cm, bij volwas-
senen en kinderen. Er blijkt geen verschil tussen wondlijm en 
hechtingen in cosmetisch resultaat. Sluiten met wondlijm 
gaat wel sneller en zowel kinderen als volwassenen rappor-
teren minder pijn. Het risico op loslating of infectie bij het ge-
bruik van wondlijm en hechtingen is verwaarloosbaar (circa 
1% van alle gesloten wonden). Wondlijm laat niet significant 
vaker los dan hechtingen en lijmen brengt geen hoger infec-
tierisico met zich mee. Er is onvoldoende bewijs om een spe-
cifieke wondsluitmethode te adviseren voor snijwonden op 
anatomische locaties met een hoge spanning. Het Friedrichs 
dogma, waarbij wonden die ouder zijn dan zes uur niet pri-
mair mogen worden gesloten, is alleen onderzocht op cavia’s 
in 1898. Ongecompliceerde, kleine snijwonden kunnen echter 
na een goed wondtoilet ook na zes uur nog worden gesloten. 
Op basis van gebruiksgemak, patiëntvriendelijkheid en prijs 
heeft kleurloze wondlijm de voorkeur, zeker bij kinderen. Ge-
bruik wondlijm niet op slijmvliezen en niet op plekken met 
veel natuurlijke beharing. Er is geen verschil in cosmetisch 
resultaat, behandeltijd, pijnervaring en complicaties tussen 
de verschillende soorten wondlijm.

Wat moet ik doen?
Ga na hoe en wanneer de wond is ontstaan. Beoordeel of er 
sprake is van risicofactoren die de wondgenezing kunnen be-
invloeden: diabetes mellitus, aanwezigheid van een corpus 
alienum, zichtbare verontreiniging, wonden groter dan 5 cm, 
bijtwonden, gebruik van immunosuppresiva en hoge leeftijd. 
Inspecteer de omvang van de wond, de randen, de diepte, be-
schadiging van om- en onderliggend weefsel, de vitaliteit, 
de verontreiniging en beoordeel het infectierisico op de ri-
sicofactoren. Verwijs bij (vermoeden van) peesletsel, slechte 
beoordeelbaarheid van onderliggend letsel of diepte en bij cos-
metisch lastige locaties. Overweeg bij wonden met hoog infec-
tierisico eventueel uitgestelde sluiting na drie tot vijf dagen. 
Laat wonden met actieve infectie open. Reinig de wond met 
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