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Welk wondproduct 
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Wound bed preparation & Care Cycle
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De wonddiagnostiek, -

etiologie IS ABSOLUUT 

RICHTING BEPALEND 

VOOR DE VERDERE 

THERAPIE!

Welke protocollen, procedures kan, moet 

je volgen om wonden te handelen, te 

voorkomen!!!
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Vijf stappenplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2
• Observeer de wonde en optimaliseer onderliggende factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij

wonddiagnose

evaluatie

wondbehandeling



Actieplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2
• Observeer de wonde en optimaliseer onderliggende factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij



Druk of vochtletsel?

DRUKLETSEL VOCHTLETSEL

OORZAKEN Druk en schuifkrachten Vochtigheid: wondvocht, 
transpiratie, urine…

PLAATS Bovenop een benig uitsteeksel Niet ter hoogte van benig 
uitsteeksel: huidplooien, bilnaad..

VORM Op 1 plaats
Mooi afgelijnd
Circulaire wonde

Op meerdere plaatsen
Geen scherpe aflijning
Aan beide zijden: copieletsel

DIEPTE Afhankelijk van de graad ALTIJD oppervlakkig

KLEUR Rood ( geel- zwart ) Van rood tot paars
Roze- witte omgevende huid door 
maceratie, glanzend

NECROSE Eventueel bij categorie III of IV GEEN necrose
7



Differentieel diagnose druk- of vochtletsel

IAD Drukletsel



Classificatievan drukletsels

www.epuap.org

Categorie 1

Niet wegdrukbare 

roodheid

Categorie 4

Bot/ spier/ pees 

contact

Categorie 3

Diep

Categorie 2

Oppervlakkig



Classificatievan drukletsels

www.epuap.org

Niet classificeerbaar Vermoeden diepe weefselschade



Moisture associated skin damage

Te lange 

bloostelling aan 

perspiratie in 

huidplooien

Intertrigo

Te lange 

bloostelling aan 

wondvocht

Periwondvocht 

geassocieerde 

dermatitis

Te lange 

bloostelling aan 

urinaire en/of 

faecale

incontinentie

IAD

Te lange 

bloostelling aan 

excreties uit stoma

Peristomale

vocht 

geassocieerde 

dermatitis



GLOBIAD:  een nieuwe classificatietool…



Traumatische wonde: skin tear

Type 1 Type 2 Type 3

• Geen 
weefselverlies

• Wondranden 
kunnen tegen 
elkaar

• Gedeeltelijk 
weefselverlies

• Er is huid 
verloren 
gegaan

• De volledige 
epidermale flap 
is verloren 
gegaan

Oorzaak: wrijvings- en of schuifkracht



Oncologisch wondzorg ulcus - wonde

• Oncologische wonde

– Defect  tgv tumorbehandeling

– Doel: wondheling

• Oncologisch ulcus

– Defect  tgv tumorgroei  of metastase

– Doel: symptoomcontrole + R/ tumor



Vasculaire wonden / ulcus cruris

Vasculaire wonde van 

veneuze 

oorsprong

Gemengde vasculaire 

wonde 

(arteriële en veneuze 

oorzaak)

Vasculaire wonde van 

arteriële 

oorsprong



Tissue

• Hoe ziet het weefsel eruit?

• Wat is de locatie?

• Ondermijning?

• Botcontact? 

Observatietekens- arteriële wonde

• Arteriële doorbloeding als oorzaak: blauw purper 
tot zwarte necrose

• Locatie: buitenzijde enkels en satellietletsels 
t.h.v. tenen, hielen

• Vaak diepte tot op bot (pijlen!) zeker bij DBV 
wonden

• Omgeving:
– Klinisch onderzoek: 

• Afwezige tot zwakke pulsaties, trage capillaire refill

• Pijn beter bij afhangen

– Huid en nagels: droge, dunne, gladde huid met atrofe, 
brokkelige nagels

– Temperatuur: eerder koud

– Erytheem en lokale zwelling distaal van wonde 
(retrograde terugvloei)



Tissue

• Hoe ziet het weefsel eruit?

• Wat is de locatie?

• Ondermijning?

• Botcontact? 

Observatietekens- veneuze wonde

• Veneuze doorbloeding als oorzaak: rode 
granulatie, vaak debris in de wonde

• Locatie: binnenzijde van de enkels

• Eerder oppervlakkige maar uitgebreide letsels

• Omgeving:
– Klinisch onderzoek: 

• Normale pulsaties en soms versnelde capillaire refill

• Pijn beter bij omhoog liggen en bij reiniging van de 
wonde

– Huid en nagels: okerdermatitis, atrofie blanche, 
droge schilferige huid, spataders en takenbosvenen

– Temperatuur: normaal

– Pitting oedeem



Vasculaire wonde: veneus vs arterieel

Diagnose bepaalt behandeling 

– Klinisch (aspect wonden en pulsaties)

– Bijkomende onderzoeken

• Duplex

• pO2 meting

• Enkel/arm index



Behandeling vasculaire wonde

Vasculaire wonde
Arterieel

Vasculaire wonde 
Veneus

Oorzaak Arteriële doorbloeding Veneuze retour

Diagnose Anamnese en observatietekenen
Klinisch onderzoek
Enkel/arm index
Percutane zuurstofspanning
Op voorschrift VAT:
- Arteriële dopler
- CT-scan / NMR

Anamnese en observatietekenen
Klinisch onderzoek
Veneuze dopler

R/ Revascularisatie

Amputatie

Compressietherapie
Chirurgie: stripping,..

Autogreffe



Lange rek 
Vb Dauerbinde

Korte rek
Vb Rosidal K

Wie? Arterieel ok!
Passieve, immobiele personen

Arterieel ok!
Actieve, nog bewegende persoon

Elasticiteit 190% 90%

Druk Hoge rustdruk, lage arbeidsdruk 
Rust: druk buitenste venen om 
bloed naar diepe venen om te 
leiden

Lage rustdruk, hoge arbeidsdruk
Actief: rigide koker waardoor 
kuitspierpomp positief 
stimulerend werkt

Windeltechniek 1 windel
Start: binnenkant voet, circulair, 
hiel inclusief

2 windels
Start 1: binnenkant voet, eindige 
kuit circulair
Start 2: tegenovergestelde 
richting

Hydrateren ‘s avonds Bij wisselen

Aan/uit ‘s morgens aan, ‘s avonds uit Meerdere dagen ter plaatse, ook 
‘s nachts



Behandeling vasculaire wonde

Welk stelsel is het probleem? 

Arterieel 
vasculair letsel

Veneus vasculair 
letsel

Vasculair ok?

Droog beleid TIME principes

Doel: 
Wondheling

Doel: 
infectiepreventie

Nee Ja



Eczeem
• Inflammatie epiderm, 

• S/ jeuk, roodheid en zwelling
zonder tekenen van infectie

• Vaak verward met erysipelas

• R/ corticosteroiden en locale 
wondzorg open huid



Cellulitis/ erysipelas 

Erysipelas/cellulitis, acute 
infectie van de huid en 
subcutaan weefsel. 

Infectie met Streptococcus 
pyogenes and/or Staphylococcus 
aureus. 

S/ hoge koorts, rode pijnlijke
gezwollen huid



R/ 

• Snel handelen!

• Cool down: 

– AB (Recurrent >2 episodes per jaar = chronisch 
AB)

– Fysieke cool down met saline kompressen

• Compressie therapie zo snel als mogelijk 
herstarten na infectiefase voorbij is. 

Do’s and don’ts factsheet 

cellulitis/erysipelas



Diabetes Voet Wonde

• Patient heeft diabetes 
mellitus

+ Wonde aan de voeten

• Oorzaken 
– Polyneuropathie

– Perifere arteriopathie

– Limited joint mobility



Diabetes voetwonde (DBV)

Foto’s: Dr. S. Houthoofd UZLeuven



Tijdige doorverwijzing!  Niet onderschatten!

Multidisciplinaire aanpak!

• Endocrinoloog > Glycemie regeling

• Vasculair chirurg > Revascularisatie

• Orthopedisch chirurg > Neuropathie

• Podoloog / Wondzorg verpleegkundige

• Lokale Wondzorg

• Preventie

Diabetes Voet Wonde



Actieplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2

• Observeer de wonde volgens TIME principes en optimaliseer onderliggende 
factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij





Onderliggende factoren

• Patiënt gerelateerde factoren

– Leeftijd, voeding, onderliggende aandoeningen, …

• Mentale en psychische toestand van de patiënt

– Verwaarlozing, automutilatie, therapietrouw

• Medicatie

• Roken, drugs, …

• Factoren eigen aan de wonde



Observeer de wonde



T

E

I

M



Infection

• Exsudaat 

• Bloeding

• Pus

• Geur 

S/ Roodheid, warmte, pijn, geur, zwelling

Stagnatie wonde/ bloederig weefsel

Systemische weerslag

R/ antiseptica en eventueel antibiotica 

systemisch

Wondheling 

R/ reiniging en vochtige 

wondheling



Actieplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2

• Observeer de wonde volgens TIME principes en optimaliseer onderliggende 
factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij



Preventie!

= Basis van elke wondbehandeling!



Decubituspreventie



Pedicure!!!







Actieplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2

• Observeer de wonde volgens TIME principes en optimaliseer onderliggende 
factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij



4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig

Infection management

• Zorg voor een bacterieel 
evenwicht

Moisture balance

• Creëer een vochtig wondmilieu

Edges

• Creëer goede wondranden en 
een goede wondomgeving



Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig



Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig
Vasculair ok?

Niet debrideren

Nee

TIME principes

Ja



• Mechanisch door wrijven

– Debrisoft/ Debripad ®



4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig

Infection management

• Zorg voor een bacterieel 
evenwicht

Moisture balance

• Creëer een vochtig wondmilieu

Edges

• Creëer goede wondranden en 
een goede wondomgeving



Infection
management

• Zorg voor een 
bacterieel evenwicht

Tekens van achteruitgang:

• Matige tot sterke exsuderende wonde

• Snel bloedende wonde

• Aanwezigheid necrose, debris

• Toename fibrinebeslag

• Toename geurhinder

Wondcultuur na reiniging



Infection
management

• Zorg voor een 
bacterieel evenwicht

Wanneer? 

– Bij vuile wonden

– Wonden met tekens van infectie

– Wonden bij patiënten met verminderde 
weerstand

Met wat?

– Waterige ontsmettingsstoffen

– Eerste keuze: polyvidon joodhoudende 
antiseptica. 

– Alternatieven: azijnzuur (P. Aeruginosa), 
chloramine, chloorhexidine 0,05% in water

– Biofilm: Prontosan®, Actimaris®



70-100% 
chronische 
wonden

6% acute wonden 

bevatten biofilm



4 • Behandel de wonde volgens TIME principes

Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig

Infection management

• Zorg voor een bacterieel 
evenwicht

Moisture balance

• Creëer een vochtig wondmilieu

Edges

• Creëer goede wondranden en 
een goede wondomgeving



Moisture balance

• Infectiemanagement bij 
demarqueren

• Vochtige wondheling bij 
TIME principes

Doelstelling wondzorg afhankelijk 
van vascularisatie?

Demarqueren = droog 
beleid

TIME -principe

Vochtige wondbodem

• Ontsmetten met antiseptica 

• Geïmpregneerde verbanden

Doel: verkrijgen droge korst,         
vrij van infectie

• Gebruik van actieve verbanden

• Aandacht voor pijn

Doel: verkrijgen van granulerende 
wondbodem





Soorten verbanden

Klassieke verbanden
• Gaasverbanden

• Absorberende verbanden

• Niet inklevende

wondcontactverbanden

• Zwachtels, windels

• Geïmpregneerde verbanden vb

vetverband

• Bloemsuiker, honing, suikerpasta’s

• Pasta’s voor wondranden

• Zilvernitraat

• …

Actieve verbanden
• Vocht vasthouden

• Vochtige wondgenezing creëren

Wondzorgtherapieën
• Therapieën die processen binnen 

wondhelingscascade beïnvloeden

Tissue engineering of 

biologische verbanden
• Verbanden bestaan uit biologische 

componenten van menselijke of 

dierlijke oorsprong die 

wondhelingscascade beïnvloeden



Soorten verbanden

Klassieke verbanden
• Gaasverbanden

• Absorberende verbanden

• Niet inklevende

wondcontactverbanden

• Zwachtels, windels

• Geïmpregneerde verbanden vb

vetverband

• Bloemsuiker, honing, suikerpasta’s

• Pasta’s voor wondranden

• Zilvernitraat

• …

Actieve verbanden
• Vocht vasthouden

• Vochtige wondgenezing creëren

Wondzorgtherapieën
• Therapieën die processen binnen 

wondhelingscascade beïnvloeden

Tissue engineering of 

biologische verbanden
• Verbanden bestaan uit biologische 

componenten van menselijke of 

dierlijke oorsprong die 

wondhelingscascade beïnvloeden





Actieve verbanden

• Superabsorbers

• Hydrofibers

• Alginaten

• Schuimverbanden

• Enzym Alginogels

• Hydrocolloiden

• Hydrogels

• Necroseoplossers

• Honingverbanden

• Hydroconductieve verbanden

• Siliconenverbanden

• Collageenverbanden

e
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Rood (gele) wonde
weinig exsudaat



Hydrogel

• sterk hydraterende gel met wateroplosbare elementen 
bevat die wondvocht kunnen opnemen maar ook afgeven

• Werking
– Autolytisch debriderend

– Pijnstillend, afkoelend, niet cytotoxisch

– GEEN antibacteriële werking

• Aandachtspunten
– Wondrandbescherming!

– Goed afdekkend verband!



Gele fibrineuze en 
zwarte necrotische wonde, 
droog tot matig exsuderend
oppervlakkig (tot diep)



Necroseoplossers
• bereiden het wondbed voor d.m.v. enzymen

• lossen necrotische weefselresten op zodat deze verwijderd 
kunnen worden tijdens wondreiniging

• Werking
– Bevat collagenase en hyaluronzuur

• Natuurlijk mucopolysaccaride in huid, verlaagd in chronische wonden

• Verbetert granulatie, versnelt neovascularisatie, bevordert celproliferatie

– Enzymatisch en autolytisch debridement

– Verweking droge necrose en hardnekkige en taaie fibrine

• Aandachtspunten
– Dagelijks vervangen, grondig reinigen

– Niet combineren



Rood gele wonde, 
weinig tot matig
exsuderend
Oppervlakkig



Rood granulerende en 
epithilialiserende wonden
Geel fibrinebeslag en beperkte 
necrose
Matig tot veel exsuderend



Enzym Alginogel
• wondgel op basis van vloeibare alginaten en beschikt over een 

antimicrobieel werking 

• Werking
– Continue debriderende werking

– Behoudt antibacteriëel evenwicht in wonde

– Absorbeert overmatig exsudaat

– Niet cytotoxisch, wondrandbeschermend

• Aandachtspunten
– Cave zeer ernstige infecties

– Cave bij caviteiten

– Opname fibrine en necrose in zalf ≠ etter



Honingverbanden
• gelvorm en alginaatverband geïmpregneerd met honing

• lage pH en hoog suikergehalte zorgen voor sterk osmotisch 
effect en antibacteriële werking

• Werking
– Stimuleert granulatie

– Debriderende werking

– Antibacteriële werking door osmotisch effect, geur reducerend

• Indicatie
– Matig tot sterk exsuderende wonden

– Aanwezigheid van fibrine/necrose in de wonde

– Fel ruikende en/of geïnfecteerde wonden

– Alternatief voor Flaminal forte



Honingverbanden 
versus suiker

• Honing beter bestand tegen verdunning van wondvocht 
dan suiker

• Honing langer antimicrobieel actief

• Antimicrobiële activiteit suiker alleen gebaseerd op osmose

• Suiker kan infectie induceren, honing niet



Rood, gele granulerende 
en epithilialiserende wonden
Oppervlakkig
Matig tot sterk exsuderend



Schuimverbanden
• absorberend verband met vocht- en kiemdichte maar 

luchtdoorlatende beschermlaag en aan binnenzijde 
atraumatische contactlaag op basis van siliconen

• Werking
– Goed absorptievermogen

– Semipermeabel, beschermende werking

– Pijnreducerend

• Aandachtspunten
– Mag 3-5 dagen ter plaatse blijven, afhankelijk verzadiging

– Keuze verband en fixatie afhankelijk van exsudaat (lite,XT vorm, border 
…)

– Eventueel inspectie wonde mogelijk



Rood, gele wonden
Oppervlakkig, diep, ondermijnd 
of fistels
Matig tot sterk exsuderend



Rood, gele wonden
Oppervlakkig, diep, 
zeer sterk exsuderend



Superabsorbers
• verband met sterk absorptievermogen

– Grote hoeveelheden wondvocht worden opgenomen en vastgehouden in 
verband waardoor er een 

– Creëren van gunstig vochtige wondmilieu

• Werking
– Absorptie via hydrofiel wondcontactlaag

– Via distributielaag exsudaat naar superabsorberende laag

– Partikels houden vocht vast: beperkt kans op maceratie

– Luchtdoorlatende en hydrofobe externe laag: barrière tegen lekkend 
exsudaat

• Aandachtspunten
– Witte zijde op wondbed

– Verband niet verknippen



Skin tears

Type 1 Type 3Type 2



Siliconen verbanden
• Heeft siliconen contactlaag die niet kleeft aan wonde, maar wel 

aan huid 

• Kan atraumatisch verwijderd worden

• Werking
– Niet inklevend

– Transparant, wijdmazig

– Permeabel

• Aandachtspunten
– Mag tot 7 dagen ter plaatse blijven

– Bedekkend verband nodig, dagelijks vervangen

– Verwijderen in juiste richting bij skin tears

– Voldoende overlap gezonde huid



Siliconen verbanden
• Indicatie

– Skintears type 1 en 2, NIET bij 3

– Fixatie blaardak

– Pijnlijke en gevoelige wonden

– Interface voor gevoelige stucturen bij negatieve druktherapie



Zwarte intacte korst



Antimicrobiële polivodon-jood tulle
• Verbandgaas geïmpregneerd met 10% PI

• Lange ontsmettende en antimicrobiële werking

• Werking
– Breed spectrum werking

– Niet verklevende wondbedekker

• Indicatie
– Droge wonden tot wonden matig exsudaat

• Verder uitdrogen droge necrose

– Geïnfecteerde wonden of als infectiepreventie

• Aandachtspunten
– Dagelijks of om de twee dagen vervangen afhankelijk van exsudaat en 

aanwezigheid bacteriën

– Bruine kleur = indicator actieve werking





Actieve verbanden

• Antimicrobiële polyvidon-
jood

• Zilververbanden
– Hydrofibers met AG

– Schuimverbanden met AG

• Enzym Alginogels

• Honingverbanden

• Antibacterïele zalven

• Geurreducerende verbanden

i
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Mate van infectie

Steeds na wondreiniging EN ontsmetting van de wonde



Uitbreidende en 
systemische infectie



Antimicrobiële polivodon-jood 
• Gel 10%, Tulle 10% of wiek met antisepticum 

• Keuze afhankelijk van graad van infectie en diepte wonde

• Werking
– Breed spectrum werking (schimmels, pseudomonas, MRSA)

– Geur reducerend

• Aandachtspunten
– Dagelijks verbandwissel of afhankelijk van mate van infectietekens (bruine 

kleur)

– Ev in combinatie met vetverband of wiek

– Best kortstondig gebruik, toxisch voor granulatieweefsel?

– Cave overgevoeligheid jodium, verstoorde schildklierwerking, zwangeren
en kinderen < 30 maanden bij langdurig gebruik



Lokale tot uitbreidende 
infectie



Zilververbanden
• Hydrofiber of schuimverbanden met zilver

• Keuze afhankelijk van graad van infectie, diepte wonde en 
hoeveelheid exsudaat

• Werking
– Breed spectrum werking (schimmels, pseudomonas, MRSA)

– Geur reducerend

– Werkingsduur afhankelijk van product en infectiegraad: meestal Ag actief 
drie tot zeven dagen

• Aandachtspunten
– Regelmatige controle verband en respecteer werkingsduur

– Cave combinatie met jood, mogelijke verkleuring huid



Contaminatie en kolonisatie



CAVE topicale antibiotica!

• Overgevoeligheidsreacties

• Infectie door resistente bacteriën

• Ontwikkeling van multi-restistentie

• Antiseptica zijn zinvol alternatief

• Indien nodig behandeling overwegen met 
systemische antibiotica



4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

Tissue management

• Reinig de wonde

• Debrideer indien nodig

Infection management

• Zorg voor een bacterieel 
evenwicht

Moisture balance

• Creëer een vochtig wondmilieu

Edges

• Creëer goede wondranden en 
een goede wondomgeving



• Belangrijk in wondgenezingsproces

– Epithelialisatie vanuit wondranden

– Beschermen wondranden 

• tegen wondvocht 

• andere negatieve factoren voor wondheling

• Productkeuze: gebruik 
wondrandbeschermers

Edges: goede wondrand en -
omgeving



• Productkeuze: 
wondrandbeschermers

– Sprays

• Cavilon, Silesse, …

– Crèmes

• Cavilon, Medihoney Barrière crème, …

– Zinkoxydezalven

• Zinkoxyde, Inotiol, Calmoseptine, …

• Nystatinecrème



Wondrandbeschermers

• Barrièremiddelen of niet prikkelende films, crèmes of pasta’s die 
wondranden beschermen van maceratie

• Werking
– Aanbrengen van semipermeabele filmlaag op de  huid

– Beschermt en hydrateert de huid

• Aandachtspunten
– Geen preventie voor decubitusletsels

– Droogt niet uit, bevat geen alcohol

– Cave gevoeligheidsreacties en cutane infecties



Wondrandbeschermers
• Aandachtspunten

– Cavilon Spray
• Wondrandbescherming/ preventie frictieletsels/ omliggende huid stoma’s

• 1x om 24 à 48u aanbrengen, mag op beschadigde huid

– Cavilon Crème
• Preventie IAD/ beschermen en hydrateren van intacte huid

• Hoeveelheid van erwt 2x/dag aanbrengen

• Op intacte huid, volledig laten intrekken

– Cavilon Advanced skin protectant
• Applicator 2,7 en 0,7ml, éénmalig gebruik

• Behandeling IAD/ beschermen huid met groot risico op beschadiging (NPWT)

• Geschikt voor beschadigde of ontvelde huid

• Gebruik 2x/week, ernstige gevallen frequentie verhogen

• Droogtijd respecteren



ABC van vochtletsels



Afdekkende verbanden

– Gaascompressen
– Absorberende compressen
– Niet inklevende wondcontactverbanden
– Mesoft ® ( vliescompressen) 
– Geïmpregneerde verbanden
– Cosmopore®, Mepore®, …
– Opsite Post- op® 
– Opsite Post- op ® visible



Fixatie

– Elastofix®
– Niet steriele Opsite Flexifix ® rol
– Niet steriele Mepore ® Film Roll
– Rol Medipore ® 
– Elastische windels
– Peha haft ® 
– Fixomull ®
– …



Actieplan wondzorg

1
• Bepaal de etiologie van de wonde 

2

• Observeer de wonde volgens TIME principes en optimaliseer onderliggende 
factoren bij de patiënt

3
• Werk preventief en heb aandacht voor pijn

4
• Behandel de wonde volgens TIME principes

5

• Rapporteer de wondzorg, evalueer en stuur indien nodig bij









Maar…

• Gebruik TIME in observatie en behandeling

• Behandel niet alleen de wonde, maar ook 
de patiënt

• Kennis en communicatie zijn elementair

• Wondzorg is vaak teamwork

• Keep it simple!



Hopelijk zie je 
zowel het bos als de bomen!!!

Kris.Bernaerts@uzleuven.be


