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Geachte, 
 
Heden onderging u een nagelbed-excisie 
voor ingegroeide teennagel 
O onder plaatselijke verdoving 
O onder algemene verdoving 
 
Onmiddellijk zijn er geen ernstige complicaties 
te verwachten, doch 
 
- indien u algemeen werd verdoofd dient 

een derde u naar huis te brengen. Het is 
bovendien wenselijk dit ook te laten doen 
indien er een plaatselijke verdoving was; 

- bij pijn neemt u een pijnstiller (cfr. bijgaand 
voorschrift); 

- bij bloeding doorheen het verband, leg het 
been in hoogstand en breng er nog een 
supplementair verband bovenop (indien 
nodig verwittig de huisarts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorgen voor morgen: 
 
- Na het verwijderen van het verband neemt 

u een lauw voetbad - water en isobetadine 
- dit om de laatste kompres los te weken 
gedurende enkele minuten. 

- Dep de voet droog en ontsmet de teen nog 
eens met isobetadine dermicum, gevolgd 
door isobetadinezalf en kompres. Breng 
daarna een gesloten zwachtelverband aan. 

- Neem voldoende platte rust (minder 
zwelling, minder pijn). 

- Draag open schoeisel (sandalen / slippers). 
- Indien voorgeschreven neemt u gedurende 

enkele dagen antibiotica. 
- Indien u dit zelf niet kan laat u iemand van 

de thuisverpleging komen. 
- Laat de wonde controleren bij de huisarts 

na 3 dagen; indien er hechtingen zijn 
dienen deze na 8 dagen te worden 
verwijderd. 



 

 

U wordt bij ons op controle verwacht op 

………………………………………….. 

 

bij: 

O Dr. J. Tiek 
O Dr. L. De Bock 
O Dr. S. Marcoen 
O Dr. W. Van Riel 
 

 

 

Waar? 

O AZ Glorieux 
    Glorieuxlaan 55 - 9600 Ronse 
    Tel. 055/23 35 95 

O Medisch Centrum Opbrakel 
    Opbrakelsestraat 70 - 9660 Brakel 
    Tel. 055/43 22 43 

O Medisch Centrum Avelgem 
    Doorniksestwg. 32 - 8580 Avelgem 
    Tel. 056/70 00 16 

 
 


