
 

 

Infofolder wondzorg – Veloderm® 
 

Uw wonde is verzorgd met een verband dat Veloderm ® heet. Dit is een bio-membraan van 
plantaardige oorsprong en heeft de eigenschappen van een huidsubstituut. Het is aangewezen bij de 
beschadiging van de epidermis door een acute of chronische wonde.  

Voordelen: 

• Door zijn 100 % plantaardige oorsprong, wordt Veloderm® perfect getolereerd door de beschadigde 
huid. 

• Heeft een selectieve doorlaatbaarheid, laat de uitwisseling van gassen zoals zuurstof en waterdamp toe 
en beschermt de wonde door een antibacteriële barrière te vormen. 

• Is soepel en hecht zich aan de beschadigde huid en niet aan de gezonde huid, maakt zich los na 
volledige wondheling. 

• Gedraagt zich als een tweede huid. 
• Minimaliseert de pijn. 
• Een secundair verband is niet noodzakelijk (voordeel aangezicht). 
 

Nazorg: 

• Het verband moet niet vervangen worden. 
• Een gele slijmvormige secretie is normaal in de eerste dagen na de verzorging. 
• Indien het wondvocht langs de randen van de Veloderm® zou uitkomen, dient een nieuw Veloderm® 

verband te worden aangebracht. 
• Het oude Veloderm® verband verwijdert men door het eerst te bevochtigen met fysiologisch serum en zo 

kan het membraam er voorzichtig worden afgehaald. 
 

Algemene aandachtspunten: 

• Zorg dat het wondverband niet nat wordt. 
• Neem pijnstillend medicament zo nodig. 
• Wend u tot uw huisarts indien: 

o De wonde  pijnlijker wordt.  
o De wonde gaat infecteren = geel/groenachtig etterig wondvocht, overvloedig gaat lekken, 

slecht ruikt. 
Neem deze infobrochure mee naar de huisarts. 

• Hou er rekening mee dat het 6 maanden en soms langer kan duren vooraleer de rode kleur van een 
litteken begint te vervagen. Direct zonlicht is in deze periode te vermijden. 

• Meestal krijgt u een begeleidende brief met een kort verslag mee voor uw huisarts, bezorg deze brief ten 
gepaste tijde (bij uw eerstvolgende bezoek of deponeer de brief in de brievenbus). 

• U kan bij verdere dringende vragen terecht bij de huisarts, apotheker of op onze spoedgevallendienst: 
 015 50 50 40 
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