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Secundaire wondgenezing 
 
Bij u is een plek weg gehaald waarbij uw huidarts de methode “secundaire 
wondgenezing” heeft toegepast. Hierbij wordt de huid open gelaten om in een 
periode van ongeveer 6-8 weken te genezen. 

 Om verschillende redenen kan hiervoor gekozen worden: 
- Het litteken zou erg groot worden als de wond dicht gemaakt wordt. 
- Op deze plek is bekend dat het mooier is de wond zelf te laten genezen dan door sluiting een litteken 
te maken 
- Het eerst zeker moet zijn dat de tumor helemaal verwijderd is, voordat de wond dichtgemaakt kan 
worden 
 

 Nadelen 
- De huid rondom kan samentrekken waardoor er iets vervorming van de huid rondom plaats vindt. 
- Doordat de wond open blijft is er grotere kans op nabloeding en infectie. Daarom is dagelijkse 
huidverzorging zeer belangrijk. (mn zwemmen in zwembadwater is afgeraden) 
- Soms vormt zich te veel weefsel (hypertrofisch litteken of keloid)  
- Zelden geneest de wond niet helemaal. Dan is als nog een tweede ingreep nodig om de wond te 
sluiten.  
 
Om de kans op nadelen zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u de wond thuis iedere dag 
verzorgd: 
- Iedere dag de wond uitspoelen 
- Daarna creme 1 x per dag in de wond aanbrengen (bijv. Vaseline of een andere zalf die 
voorgeschreven zal worden door uw arts). Dit zorgt ervoor dat de wondbodem vochtig blijft en zorgt 
voor de beste genezing. 
- U mag een pleister over de wond aanbrengen 
 
 
 
 
Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij het 
samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht.  
 
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks 
iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen 
in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.  
 
www.nvdv.nl  
 
 
Voor informatie over patiëntenorganisaties verwijzen wij u naar de 
website van Huid Nederland. 
 
www.huidnederland.com  
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