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Uw operatiewond is verbonden met speciaal verband: zogenoemd ‘Tegaderm Film Transparant 

verband’. In deze folder vindt u uitleg over dit verband.

Wat is Tegaderm Film Transparant verband?
U heeft na uw heupoperatie een schone, primaire wond. Dit betekent dat er uit uw wond geen
wondvocht komt. Uw wond gaat verder herstellen en genezen. Om uw wond te beschermen is 
er een zogenaamd folieverband op geplakt. Dit heet Tegaderm Film Transparant verband. Het 
bestaat uit een dunne filmlaag met een latexvrije, hypoallergene kleeflaag. Met dit speciale 
verband kan zuurstof en waterdamp eenvoudig worden doorgelaten. Dit bevordert het herstel 
van uw operatiewond. De folie is waterdicht. U mag gewoon douchen met het verband. Verder 
is het transparant, zodat u eenvoudig uw huid en uw wond kunt controleren, zonder de folie te 
verwijderen. Omdat het verband flexibel is draagt het comfortabel, zodat u gemakkelijker kunt 
bewegen, lopen en eventueel oefeningen kunt doen.

Wond zonder wondvocht, met daarop het folieverband aangebracht.

Verwisselen: zo weinig mogelijk
Dit speciale Tegaderm Film Transparant verband houdt bacteriën en virussen van buitenaf tegen. 
Om infectie van de wond en blaarvorming te voorkomen, is het belangrijk om het verband zo min 
mogelijk te verwisselen. U laat het verband daarom 2 weken zitten.

Hoe wordt het verband verwijderd?
Huisarts
Is uw wond gehecht met nietjes/krammetjes(agraves)? Dan worden de nietjes en het folie verband 
na ongeveer 14 dagen verwijderd. U gaat hiervoor naar de huisarts: U maakt hier zelf een afspraak 
voor.

Uzelf
Is uw wond gesloten met onderhuids oplosbaar hechtdraad, dan lossen de hechtingen van zelf op. 
U hoeft niet naar de huisarts. U verwijdert na 14 dagen zelf het verband. U kunt dit als volgt doen:
• gebruik een stukje pleister om een begin te maken of pel de folie los van de huid: doe dit 
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voorzichtig
• pak een hoekje van de folie en trek dat langzaam naar u toe
• u ondersteunt daarbij uw huid met uw andere hand
• door de folie uit te rekken, trekt u de folie langzaam los van de huid

U ondersteunt uw huid en trekt langzaam de folie los van de huid. 

Uw verpleegkundige heeft u tijdens het ontslaggesprek uitgelegd op welke manier uw wond is 
gesloten.

U neemt contact op met het ziekenhuis
Het kan zijn dat het verband toch binnen 2 weken moet worden verwijderen, omdat:
• de wond onder het verband door lekt
• u ongebruikelijk veel pijn heeft
• de wond rood is, irriteert en/of jeukt

Neem dan direct contact op met de verpleegafdeling orthopedie van Noordwest 
Ziekenhuisgroep. Neem contact op met de locatie waar u geopereerd bent.

Tijdens kantooruren, de polikliniek van 08:30 tot 16:30 uur:
• locatie Alkmaar: telefoon 072 - 548 2500
• locatie Den Helder: telefoon 0223 - 69 6523

Buiten kantooruren, de verpleegafdeling:
• locatie Alkmaar: telefoon 072 - 548 2560
• locatie Den Helder: telefoon 0223 - 69 6468

Uw vragen
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de verpleegafdeling orthopedie van de locatie
waar u geopereerd bent.


