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Als je een wond(je) ziet bij een kind …. 
 
Reinigen 

 Was eerst zelf je handen. Indien nodig draag rubber handschoenen. 
 Laat de wond even doorbloeden, zodat het ergste vuil eruit kan. 
 Druk de wond zo nodig dicht om het bloeden te stelpen (liefst met een steriel  

gaaskompres of schone doek). 
 Verwijder vreemde voorwerpen (straatvuil, glassplinters) met een gaasje of pincet. 
 Reinig de wond - als er vuil in zit - met kraanwater of met een fysiologische  

zoutoplossing. 
 als een wond wondvocht of pus bevat, en het gaat lekken, haal het wondvocht/  

de pus dan weg met een wattenstaafje; en doe er een gaasje op. 
 Als je pus of wondvocht met je handen aanraakt, was dan daarna  direct je eigen handen.                                                           

Dit geldt ook voor de handen van kinderen. 

 Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus, bloed of wondvocht, dien je met Dettol 

schoon te maken en af te spoelen met water. Hierna extra met 70% alcohol afnemen. Let hier op 
gebruik van rubber handschoenen.  

 

Behandelen 
 Dep de wond droog met een gaaskompres of schone doek. 
 Breng een huidontsmettingsmiddel aan (jodium, betadine, sterilon, chloorhexidine).Vertel wel aan 

het kind dat het kan gaan prikken! 
 Breng eventueel een wond helende zalf aan. 

 
Afdekken 

Dek de wond af met een steriele laag (gaaskompres, waterafstotende pleister, kant-en-klaar wondverband). 
Fixeer de steriele onderlaag zonodig met een windsel  
of pleisters. Attendeer de ouder op dagelijks verwisselen van  het  
wondverband. Vervang het eventueel door een kleiner verbandje of  
pleister.  

 

Vuistregels voor brandwonden 

Houd de brandwond ± 10 minuten onder LAUW kraanwater. Zorg dat de  

kraan niet hard aan staat. Een harde straal kan extra pijnlijk zijn op de brandwond. Houd alleen de 

brandwond onder de kraan. Anders kan het kind ziek worden, doordat hij te koud wordt.  Dek de wond 

alleen af als de huid in tact is, bij voorkeur met een vet zalfgaas en/of een steriele verbandlaag. Prik blaren 

niet door en smeer niets op open wonden. Doe alleen de kleding uit die niet aan de brandwond vastzit. 

 heeft  het kind heet water, thee of koffie over zijn lichaam gekregen? Trek de luier dan meteen uit. Anders 

blijft er heet water in de luier zitten. 

 

Wond met veel bloedverlies 

Stop eerst het bloeden door de wond dicht te drukken. Gebruik hiervoor indien mogelijk een steriel 

gaaskompres of schone doek. Breng een snelverband aan of gebruik steriele gaaskompressen met 

daaromheen een windsel. Met bloed bevuilde kleding direct wassen  op 60°C. Wond met weinig bloedverlies? 

Reinig de wond en dek hem af met een steriele verbandlaag (pleister). Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij 

komt dienen wij of de ouder  binnen 24 uur contact op te nemen met de huisarts of GGD. 

 

Schaafwond 

Reinig de wond met water, droogdeppen en behandelen met een huidontsmettingsmiddel. Gebruik eventueel 

een wondgel. Dek de wond zonodig af met een vet zalfgaas en/of een steriele verbandlaag.  

 
Krabben aan wondjes en of blaasjes                                                                                                                                                    
Houd kinderen goed in de gaten die aan hun verband of pleister zitten. Help kinderen krabben aan wondjes 

of blaasjes te voorkomen. Let op kinderen met een koortslip! Voorkom dat deze kinderen zoentjes geven 
aan andere kinderen. Houd een goede handhygiëne en besmettingsgevaar hierdoor hoog.  

http://www.gezondheidsnet.nl/ziekten/2748/huid-wonden/producten/1089

