PAT I Ë N T E N
INFORMATIE

dragen van een
gipsverband

Mevrouw, Mijnheer
Je hebt een gipsverband gekregen. Met deze folder willen we je enkele
raadgevingen meegeven over het dragen van een gipsverband.
Ook na het lezen van de folder heb je ongetwijfeld vragen, aarzel zeker niet
deze te stellen. Wij wensen je alvast succes en een spoedig herstel.

Goed om te weten
Een goede immobilisatie vermindert de pijn in belangrijke mate.
Om moeilijkheden te vermijden en om ervoor te zorgen dat het gipsverband
zo weinig mogelijk stoort, geven we je de volgende raadgevingen mee.
1. Rust met het gegipste lidmaat in hoogstand.
Dit betekent het lidmaat hoger leggen dan de rest van het lichaam en
laten rusten op een steun. Gebruik steeds een kussen zodat er geen
deuken ontstaan door scherpe tafel- of stoelranden.
2. Verminder pijn en zwelling door:

•
•
•

ijs op een open gips aan te brengen;
medicatie in te nemen op voorschrift van de dokter;
juwelen ter hoogte van het letsel onmiddellijk te verwijderen.

3. Gebruik bij jeuk nooit een scherp of puntig voorwerp om
in het gipsverband te gaan.
Dit kan wonden veroorzaken. Jeuk kan je verhelpen door:
• warme (géén hete) lucht, bv. van een haardroger, tussen de huid en
het gipsverband te blazen;
• in de apotheek een speciale spray te vragen om tussen de huid en
het gipsverband te spuiten bv. Confort Aid®.
4. Vermijd alle contact met water.
In de handel zijn plastic hoezen verkrijgbaar die voldoende bescherming
bieden bij het douchen of baden.
5. Doe regelmatig spieroefeningen.
Je stimuleert hierdoor de bloedsomloop en de zwelling vermindert.
2

Doe de oefeningen op vaste tijdstippen gedurende een tiental minuten
zo’n 4 à 5 keer per dag, traag doch krachtig.
Voorbeelden van oefeningen:
• Strek de vingers afwisselend uit en maak een vuist.
• Beweeg je tenen afwisselend naar boven en naar beneden.
• Strek je elleboog of plooi de knie.
• Houd je arm gedurende enkele seconden boven het hoofd.
• Plooi en strek de knie in zittende houding.
• Span, bij een beengips tot boven de knie, regelmatig de dijspieren
aan en til het been op.
Door deze raadgevingen en oefeningen bevorder je de genezing en
beperk je de revalidatie.

Alarm
Je dient onmiddellijk contact op te nemen met je dokter:
• bij toenemende zwelling van vingers of tenen met verkleuring van de
huid naar blauw of wit (verwijder nagellak);
• bij gevoelsstoornissen in de vingers of in de tenen, bv. slapen en
tintelingen;
• als de gips een slechte geur verspreidt;
• bij steeds toenemende pijn;
• als de gips met wondvocht of bloed doordrenkte vlekken vertoont;
• Als het gipsverband gebroken is:
–– mag je er niet meer op staan;
–– mag je niet zelf knippen aan de gips. Dit kan gipsschilfers of korrels
afgeven en wonden veroorzaken.
Tip: bestuur geen auto met een gipsverband. De kans dat de verzekering de
kosten dekt bij een ongeval is zeer klein.

Nuttige telefoonnummers
Spoedartsen via spoed: tel. 09 340 80 40
Jouw behandelende arts is steeds bereid je verder raad te geven:
• dr. Casaer
• dr. Vantienen
• dr. De Keukelaere
• dr. Verheye
• dr. Puylaert
• dr. Van Eetvelde
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