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Werkshop agenda

• Skin tears
• Oncologische wonden / ulcera
• Vacuümtherapie
• Casuïstiek
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SKIN TEARS



Skin Tear

• Skin  :  huid
• Tear :  scheur

Bij een trauma kan de epidermis los 
komen van de dermis.



Categorie 1

Skin tears zonder weefsel verlies
>het lineair type: we zien een scheur maar er 

is geen verplaatsing
>het flap type: het epidermis is losgekomen 

van het dermis maar er is geen 
weefselverlies
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Categorie 2

Skin tears met gedeeltelijk weefselverlies
>gering weefselverlies: minder dan 25% van 

de epidermale flap is verloren
>matig tot groot weefselverlies: meer dan 

25% van de epidermale flap is verloren



Categorie 3

Skin tears met volledig weefsel verlies.



Invloed van mechanische 
krachten

• Skin tears worden primair veroorzaakt 
door wrijvingskrachten of door wrijving en 
schuifkrachten

• In combinatie met intrinsieke 
veranderingen van de ouder-wordende 
huid

• Langdurig corticoïde gebruik versterkt de 
huidveranderingen
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Klassieke behandeling

• Polyurethaan film
• Hydrocolloïden
• Vetverbanden
• Huidstrips
• Eosine
• …



Polyurethaan film

• De eerste dagen gaat de wonde sterk 
exsuderen

• Er ontstaat een vochtophoping tussen 
dermis en epidermis, zodat de huidflap 
zweeft en dus niet kan aanhechten

• Bij het verwijderen van de film is de kans 
groot dat de huidflap terug loskomt of dat 
er een nieuwe skin tear ontstaat
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Hydrocolloïden

• De eerste dagen gaat de wonde sterk 
exsuderen

• Er ontstaat een vochtophoping tussen 
dermis en epidermis, zodat de huidflap 
zweeft en dus niet kan aanhechten

• Bij het verwijderen van het hydrocolloïd is 
de kans groot dat de huidflap terug 
loskomt of dat er een nieuwe skin tear
ontstaat
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Vetverbanden

• Al dan niet met antibiotische of anti-
bacteriële werking

• Indien men deze verbanden dagelijks 
vervangt, gaat men steeds de huidflap 
lostrekken

• Indien men deze verbanden langere tijd 
ter plaatse laat gaan ze uitdrogen en 
worden ze hard

• Bij het verwijderen is de kans groot dat de 
huidflap terug loskomt of dat er een 
nieuwe skin tear ontstaat



Huidhechtstrips

• Men brengt strips aan over de huidflap die 
dan gedurende 14 dagen ter plaatse 
blijven

• Het verwijderen van deze strips is zeer 
kritiek

• De fragiele huid zal gemakkelijk terug 
loskomen
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Hechten

• Men brengt hechtingen aan die dan 
gedurende 14 dagen ter plaatse blijven

• Door de tractie op de huid ontstaat vaak 
necrose
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Wegknippen

• Als men de huidflap wegknipt en aanstipt 
met eosine ontstaat er een droge korst en 
zal de genezing nog langer duren
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Behandeling

• Categorie 1 (zonder weefsel verlies)
>silicone verband

• Categorie 2 (gedeeltelijk weefsel verlies)
>silicone verband / hydrogel

• Categorie 3 (volledig weefselverlies)
>acuut, schuimverband 

met silicone
>ifv de wonde



Materiaal

• 1 onderlegger
• 1 mini baxter van 50 of 100 cc NaCl
• 1 optreknaald
• 1 verbandsetje
• 1 Mepitel
• 1 Melolin
• 1 windel

• De techniek moet zo snel mogelijk gestart 
worden



Reinigen

• De wonde wordt overvloedig gespoeld met 
een fysiologische oplossing

• Met een mini Baxter van 50 of 100 cc en 
een optrek naald

• Alle lichaamsvreemde elementen en 
bloedstolsels moeten weggespoeld 
worden







Huidflap herpositioneren

• Met een pincet het omgekrulde huidflapje 
ontkrullen en openspreiden

• Door zachtjes glad te strijken kunnen we 
het huidflapje terug op zijn 
oorspronkelijke plaats aanbrengen





Verband aanbrengen

• Het Mepitel verband op de huidflap 
plaatsen

• De huidflap blijft ter plaatse doordat de 
Mepitel inkleeft op de droge omliggende 
huid

• Bovenop de Mepitel komt een Melolin
compres

• Het verband fixeren we met een windel







Verzorging

• Het Melolin compres wordt dagelijks 
vervangen

• We kunnen de wonde dagelijks observeren

DE MEPITEL BLIJFT GEDURENDE 7 DAGEN 
OP DE WONDE



Evaluatie

• Op de 7de dag het Mepitel verband 
verwijderen

• Indien we een volledige epithelialisatie
vastellen, wordt HETZELFDE Mepitel
verband opnieuw op de wonde 
aangebracht ter bescherming

• Bij weefselverlies brengen we dagelijks 
een beetje hydrogel aan BOVENOP de 
Mepitel

• Bij volledig weefselverlies kan de wonde 
niet volledig epithelialiseren in 7 dagen



Studie Middelheim

•Registratie 1/1/2000 
tot 31/12/2000
•Opleiding van referentie 
verpleegkundigen.
•Pakket skin tears ter 
beschikking stellen
•Vragenlijst

•91 patiënten
•108 skin tears
•Sommige pt. hebben 
meerdere wonden.
•Oudste pt. 94 jaar
•Jongste 38 jaar
•Gemiddelde leeftijd 78 
jaar

•Bij skin tears zonder weefselverlies zagen we bij 79% van 
de gevallen VOLLEDIGE EPITHILIALISATIE na 7 
dagen
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Casuïstiek

•59 jarige vrouw
09/02/2006
•St arm
•Geen weefsel verlies

16/02/2006 
•Volledige epithelialisatie
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20/07/2007
•82 jarige vrouw
•Gekende pt. wondkliniek

> slechte vascularisatie
> amputatie bovenbeen 

•Skin tear onderbeen 
> fibrine /necrose
> roodheid rond de 

wonde
•Behandeling:

> AB 
> Prontosan
> Cavilon spray
> Braunol tulle
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03/08/2007
•Vermindering van 
infectie tekenen 
•Wonde is klaar om te 
greffen
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07/09/2007
•Onderbeen volledige 
epithelialisatie

•Donorsite 
•Oppervlakkig rood 
•Zilververband  
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87 jarige dame
•14/09/2007 
•Skin tear:

> 1 week oud 
> Mepitel op spoed
> dag voordien opnieuw 

gevallen
> hematoom onder 

huidflap
•Behandeling:

> insneden 
> evacuatie oud bloed
> Mepitel
> licht drukverband
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21/09/2007 
•Volledige epithelialisatie
•Geen verband meer 
nodig 
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82 jarige vrouw
•Traumatische wonde:

> diepe wonde / ST
> ondermijning

•Behandeling:
> spoelen
> Mepitel
> druk
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16/02/2007
•Skin tear aangehecht
•Nog diepe ondermijning
•Behandeling:

> Alginaat wiek 

02/03/2007 
•Ondermijning 
aangehecht
•Verder Alginaat
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23/03/2007

•Bijna volledige 
epithelialisatie
•Behandeling: 

> aanstippen met 
Isobetadine
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24/01/2007

•Opname via spoed
•Traumatische wonde na 
val thuis
•Uitgebreide 
schaafwonde / Skin tear
•Behandeling spoed:

> Braunol tulle
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25/01/2007 
•Start Mepilex lite / 
Mepitac
•Prontosan 15’

26/01/2007 
verbandwissel 
•Verlengen van 
verbandwissel ifv
exsudaat
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02/02/2007

•Ontslag
•Behandeling: 

> Prontosan
> Mepilex lite

•Verdere opvolging 
wondkliniek
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16/02/2007

•Co wondkliniek 
•Gunstige evolutie 
•Behandeling:
verder Mepilex lite
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24/01/2007

02/03/2007 

•Volledige epithelialsatie
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•84 jarige vrouw
•Opname voor 
multipathologie (neuro
en interne)

29/09/2006
•Skin tear
•Behandeling: 

> reinigen 
> Mepitel
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09/10/2007

•Aanhechting van een 
gedeelte van de 
epidermale flap
•Behandeling: 

> reinigen 
> Mepitel
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27/11/2007 
•Volledige epithelialisatie
•Korstvorming: 
•Behandeling: 

> Reinigen 
> Mepitel
> Hydrogel
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02/12/2007

•Volledige epithelialisatie
•Schuimverband ter 
bescherming
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•79 jarige vrouw
•opname via spoed wegens 
dyspneu
•diabeet, cardio patiënt, 
COPD
•corticoïden
•skin tear re arm 
•behandeling met Mepitel
•actieve bloeding 
•behandeling: 

> Jelonet
•11/01 nog steeds bloeding, 
start alginaat

08/01/2008
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•bloeding stop onder 
alginaat
•behandeling verder tot 
volledige epithelialisatie
•verbandwissel 2xweek 

14/01/2008

21/01/2008
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82 jarige man

20/06/2005
St zonder weefsel verlies
li hand
Behandeling: 
Mepitel
27/06/2005 
Volledige epithelialisatie
Behandeling: 
Hydrateren
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91 jarige vrouw

13/12/2007
•Onderbeen 
•Gehecht necrose

18/12/2007
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90 jarige vrouw

01/06/2007
•St re arm 
•Wondkliniek 
•Enkele dagen oud
•Behandeling: 
•Mepitel
15/06/2007 
•Hypergranulatie 
•Schuimverband 
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29/06/2007
•Bijna volledige 
epithelialisatie
•Behandeling: 
•Verder Schuimverband
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74 jarige man

01/06/2007
•Oude st arm met 
weefsel verlies
•Behandeling: 

> Mepitel + hydrogel
15/06/2007 
•Meer fibrine
•Start Hydrogel met 
alginaat
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29/06/2007 
•Volledige epithelialisatie
•Behandeling: 

> Hydrateren
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Wondzorg in oncologie

• Oncologische wonde:
> veroorzaakt door de behandeling van de tumor:

• chemotherapie: extravasatie
• radiotherapie: radiodermitis
• chirurgie: infectie, wonddehiscentie, necrose

• Oncologisch ulcus:
> Veroorzaakt door het 

ziekteproces
• primaire huidtumoren
• metastasen
• fistels
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Wondproblemen door behandeling

Radiotherapie
Chemotherapie
Combinatie therapie
Katheter infecties
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Extravasatie

• Uittreden van medicatie uit de bloedbaan
• Extravasatie van chemo kan ernstige 

letsels veroorzaken
• Behandeling:

>infuus stoppen 
>katheter laten zitten
>aspireren
>crashkaart volgen
>eventueel wash out

• Latere letsels lokaal behandelen
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Radiodermitis

• Huidreactie ontstaan door radiotherapie
• Preventie:

> loszittende kledij
> electrisch scheren, geen aftershave
> geen deodorants
> wassen:

• niet-irriterende zeep
• water op lichaamstemp
• handen ipv washandje
• deppen ipv wrijven

> Geen extreme temp
> huid hydrateren (bv Bepanthol)
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Radiodermitis

• Droge desquamatie
• Vochtige desquamatie
• Geïnfecteerde stralingwonde

• Behandeling:
>Mepitel, Mepilex gamma
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•Radiodermitis hals 
•Geïnfecteerde wonde 
•Behandeling: 

> AB 
> PVPI verbanden 
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Oncologisch ulcus

• Woundcare ipv woundhealing
• Complexe wondproblematiek
• Genezing vaak niet mogelijk
• Vaak chronisch
• Rood is vaak tumor weefsel
• Tumorgerichte behandeling
• TIME 
• Zichtbaarheid van kanker
• Sociaal isolement
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4 veelvoorkomende problemen:

• Geur
• Bloeding
• Exsudaat
• Pijn
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Geur

• Meestal door anaëroben
• Behandel de oorzaak niet enkel de symptomen
• Verwijder necrose en fibrine autolytisch of 

enzymatisch GEEN scherp debridement
• Antibiotica therapie

> Metronidazole systemisch
> Metronidazole lokaal 

• Verbanden: (regelmatige verbandwissels)
> PVP-I producten (Isobetadine, Braunol, Inadine)
> geurabsorberende verbanden (Koolstof)
> zilververbanden
> suikerpasta honing
> etherische olieën



73

Verborgen probleem

•06/02/2008
•Borst tumor met meta’s
•Sterke geur
•Behandeling: 

> Prontosan 15’
> Metronidazole crème
> Chemo en RT
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•03/03/2008
•Wonde met lange 
geschiedenis
•Opname met enorm 
geur probleem 
•Behandeling: 
Metronidazole
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•Oncologisch ulcus oksel 
li
•Droge necrose met 
roodheid rond de wonde
•Behandeling: 

> Isobetadine gel 
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Exsudaat

• Sterk exsuderende wonden door:
> sterke kolonisatie – infectie (zeker behandelen)
> verhoogde doorbloeding

• Exsudaat management is belangrijk:
> geurbeperking
> irritatie en maceratie van de wondranden

• Verbanden:
> Absorberende verbanden
> wondomgeving bescherming
> Alginaten – schuimverbanden,…
> Stomamateriaal
> vochtige wondzorg nastreven 



77

Veel exsudaat

•Actieve pt.
•Behandeling: 
•Alione
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Droge wonde

•05/01/2007
•Beschermen
•Korsten voorzichtig 
oplossen met Hydrogel
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•Droge letsels stuit 
•Behandeling: 

> Beschermen 
> Mepitel
> Melolin
> Mepitac
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•Oncologisch wonde na 
mediastinoscopie
•Zeer veel exsudaat
•Behandeling: 

> Alginaat
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•Droog oncologisch letsel 
•Rug 
•Behandeling: 

> Beschermen
> Mepilex border 



82

Pijn

• Wondpijn door:
> tumor / ulcus zelf
> door druk op zenuwen en onderliggend weefsel
> uitgedroogde wondbodem
> onaangepast verband, wijze van verzorging

• Pijnmeting
• Behandeling lokaal en systemisch
• Preventie:

> niet inklevende verbanden
> vochtige wondheling
> beperk verbandwissels
> spoelen ipv deppen
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Bloeding

• Verhoogde bloedingsneiging door:
> verhoogde doorbloeding
> gestoorde vasoconstrictie

• Behandeling:
> bloeding voorkomen:

• CAVE debridement
• spoelen ipv wrijven
• niet inklevende verbanden
• vochtige wondheling

> bloeding behandelen:
• druk
• alginaat
• medicatie
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•Li lies 
•Bloederig ulcus
•Behandeling: 

> Alginaat
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Comfort

• Vaak is comfort het belangrijkste doel
>Trachten de wondproblemen op te lossen 
>Vaak individuele benadering
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Casuïstiek

>Wondproblemen ontstaan door de 
behandeling

>Wondproblematiek: 
Geur 
Bloeding
Exsudaat
Pijn

>Ten einde raad?
>Heelkunde
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Radiotherapie

61 jarige man
Merckel ca vd li dij
Behandeling:

> Volledige resectie
> Postoperatief RT

19/05/2005
> Voorlaatste dag RT
> Veel exsudaat
> Enorme hinder voor pt
> Start Alione
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Radiotherapie

25/05/2005
> Gunstige evolutie
> Minder exsudaat
> Beginnende 

epithelialisatie
> Verband kan tot 3d. 

ter plaatse blijven
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Radiotherapie

31/05/2005
> Volledige 

epithelialisatie
> Comfortabele 

behandeling voor de 
patiënt 
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Radiotherapie

73 jarige man
SCC thv 4de vinger li
Behandeling: 

> RT
> Wondproblematiek na RT

31/05/2005
> Atone wonde
> Veel exsudaat
> Moeilijke locatie
> Start Mepilex Lite
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Radiotherapie

07/06/2005
> Granulerende wonde
> Minder exsudaat
> Epitheel groeit vanuit 

de randen
> Verder Mepilex Lite
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Radiotherapie

29/06/2005
> Volledige 

epithelialisatie
> Hoog comfort voor pt. 

en vk.
> Behandeling droge 

huid
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Extravasatie

76 jarige vrouw
Ovarium ca
Behandeling: 

> Debulcking chirurgie
> Chemo

21/01/2005
> Extravasatie 4mnd 

geleden
> Necrose / roodheid
> Stop Flammazine
> Start Hydrogel
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Extravasatie

28/01/2005
> Debridement na 

verweking van de 
necrose 

> Gele necrose 
> Behandeling verder 
> Geen heelkunde 

mogelijk wegens 
oncologische 
behandeling
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Extravasatie

04/03/2005
> Weinig evolutie na 

intensieve 
wondbehandeling:

Hydrogels
Alginaten
PVP I gel

> Pt. kan heelkunde 
ondergaan
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Extravasatie

25/03/2005
> Status na chirurgie
> Greffe
> Wonde gesloten
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Radiotherapie

77 jarige vrouw
Folliculair lymfoom
Behandeling:

> Chemo
> Palliatieve RT

Radiotherapie letsel nabij 
de poort Katheter
Behandeling: 

> PVP-I Tulle
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SCC

63 jarige vrouw
Opname via spoed (MUG)
Hemoglobine: 3.78
Enorme geur hinder 
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SCC

29/09/2004
Wonde:

> Grote wonde rug en 
schouder

> Veel exsudaat
> Enorme geur
> Reeds jaren aanwezig, 

steeds verstop voor 
omgeving

Behandeling:
> Wondreiniging
> Metronidazole crème 
> Bioptie
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SCC

08/10/2004
Diagnose: SCC
Geen geurhinder
Behandeling: 

> Dagelijks douchen
> Schuimverband tot RT
> Tijdens RT Vetverband
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SCC

28/01/2005
Verkleining van de 
wonde door RT
Taai geel beslag 
Behandeling: 

> Flamminal
> Metronidazole crème 

bij periode van geur
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Mammacarcinoom 

48 jarige vrouw
Mammacarcinoom
Bot-, long-, lever-, 
hersenmeta’s
Palliatieve benadering
Wonde: 

> Geur hinder
> Metronidazole crème
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Hoofd Ca

91 jarige man
Ethmoïdcarcinoom hoofd
Overname van Brussels ziekenhuis voor palliatieve

zorg:
> Achteruitgang van algemene toestand
> Verzorgingsprobleem wonde hoofd

Opname via spoed:
> Geur hinder
> Verwardheid
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Hoofd Ca

08/02/2005
Volledige schedel is 
aangetast
Dura ligt bloot 
Palliatieve benadering
Behandeling: 

> Wondreiniging
> Metronidazole crème
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Borst Ca

69 jarige vrouw
Adeno Ca li borst met 
metastasen

28/04/2005
> Veel exsudaat
> Bloederig 
> Start Alginaat
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Borst Ca

05/06/2005
Bloeding onder controle 
na Alginaat
Behandeling: 

> Verder alginaat
> Bij geur hinder PVP-I
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Borst Ca

86 jarige vrouw
Borst tumor sinds 1997 
Therapie geweigerd door 
pt
Wonde: 

> Bloedende wonde door 
lostrekken van weefsel 

> Mepitel
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Endometrium Ca

67 jarige vrouw
Gemetastaseerd 
endometrium ca 
Buikwand meta’s
Fistel thv metastase
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Endometrium Ca

Wonde: 
> Veel vocht
> Maceratie
> Verbandprobleem
> Opvangsysteem 
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Lymfoom

44 jarige man
Follicilair lymfoom
Chemotherapie
Wonden: 

> Gesloten letsels 
> Geen lokale 

behandeling



111

Mondbodem ca

45 jarige man
Locoregionaal recidief 
mondbodemca.
Volledige behandeling 
gehad
Palliatieve zorg
Wonde: 

> Diepe rood gele wonde 
> Geen bloeding of geur
> Vochtige compressen

(echtgenote)
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Borst Ca

83 jarige vrouw
Gemetastaseerd 
mammaca. Sinds 1998
Recidief ’02
Sinds januari fulminant 
evolutief
Symptomatisch beleid
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Borst Ca

Wonde: 
> Veel pijn 
> Veel exsudaat

Euthanasie vraag 
Behandeling verder zoals 
pt het wil 
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Borst Ca

51 jarige vrouw
Recidief mamaca.

Wonde: 
> Zeer veel exsudaat
> (tot 5xd bedekkende 

verbanden)
Behandeling: 

> Start Alione
> Blijft tot 24u ter plaatse
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Borst Ca

Voor een periode blijft de wonde onder 
controle met: 
>Alione (vooral buitenshuis)
>Bedekkende compressen
>Geurbestrijdende producten
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Borst Ca

Dec 2006
Evolutief letsel
Zeer veel exsudaat
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Borst Ca

Status na chirurgie
Excisie tot op het 
pericard
Grote flapplsatie thoraco-
abdominaal

Nl postoperatief verloop 
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Penis Ca

67 jarige man
Gehuwd, zwaar invalide echtgenote, twee gehuwde dochters
Letsel reeds twee jaar aanwezig
Begonnen als “zweer” op de voorhuid
Uitgebreid tot huidige toestand
Laatste maanden slecht geurend
Uitstel zoeken van medische hulp (owv zorg aan echtgenote)
Geen uriniare klachten
Geen infectieuze episodes
10 kg vermagerd
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Penis Ca

Gigantische tumor
Zones van ulceratie
Uitbreidend tot boven 
pubis
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Penis Ca
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Penis Ca

Brede excisie met 
verwijdering letsel tot 
0.5 cm in 
“macroscopisch gezond 
weefsel”
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Penis Ca

Behandeling:
> Huiddefect:

13x11 cm

Herstel defect met 
gesteelde rectus
abdominis flap
Lamel
Redon
Blaassonde
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Penis Ca

Postoperatief verloop:
> Wondzorg
> Desondage na 5 dagen
> Thuiszorg met dilatatie
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Penis Ca

Normaal postoperatief 
verloop
Normale mictie
Algemeen goede 
toestand
Geen recidief
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Vacuumtherapie

Door gebruik van negatieve druk in een 
gesloten systeem wordt de 
weefselopbouw sterk gestimuleerd.
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Geschiedenis
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Geschiedenis 

•Eind jaren 90 introductie 
Vacu Seal (België)
•Levering door verschillende 
bedrijven:

> VAC: Vacuum
assisted closure

> Haromed, Bluesky, 
S&N, Huntleigh: 
wonddrainage
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Werking

• Snelle wondheling door:
> Vochtige wondheling
> Mechanische verkleining van de wonde
> Verwijderen van schadelijke stoffen
> Verbeteren van de doorbloeding
> Vermindering van de bacteriën

Reiniging van het wondbed
Stimulatie van het granulatie weefsel
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Mechanische verkleining
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Contra indicaties

• Maligne weefsel
• Ongeëxploreerde fistels
• bloedingen
• verzwakte bloedvaten
• onbehandelde osteomyelitis
• Necrose
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CAVE

• Enterale fistels
• bloedvaten
• gestoorde stolling
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Indicaties

Zeer breed indicatie gebied, zowel voor 
chronische als acute wonden:
>decubitus
>diabetische voet
>ulcus cruris
>chirurgische wonden
>traumatische wonden
>brandwonden
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Materiaal

•Verbandset (deppers en 
picet)
•Steriële handschoenen
•Steriële schaar
•Verbandset VAC 

2 2 2 2

2 2

1

2
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Materiaal

Small LargeMedium

Small Large Opvangbeker 
ATS

Hand dressing Extra large Abdominal Dressing

T.R.A.C.TM Pad Y Connector Afsluitdop

Thin Foam Round Foam
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Knip V.A.C.® Foam op maat van de wond
en vul alle tunnels en holtes op.

(niet proppen!)

Verbandwissel: Stap 1
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Verbandwissel: Stap 2

Breng de drape aan inclusief minimaal 3-5 cm intacte huid
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Knip een gaatje van ongeveer 2cm in de drape 
en breng de T.R.A.C.TM Pad aan

Verbandwissel: Stap 3
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Snel en eenvoudig

Aansluiten op de pomp
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werkwijze

Demonstratie
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Casuïstiek

•Sternitis
•Opname owv sternitis
•Gekende diabeet

•25/10
•Start VAC 
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Sternitis

28/10 07/11

16/11 28/11
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Sternitis

•Evolutie onder Alginaat
tot volledige sluiting
•Opvolging via 
wondkliniek

09/12

06/01
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Chirurgische wonde

•Wonde re lies na 
mitralis klep OK
•Diabeet type 2
•Nefropathie

•07/07
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Chirurgische wonde

14/07

31/07

24/07

•Stop VAC 
•Isobetadine tulle (MRSA pos)
•Opvolging wondkliniek
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Chirurgische wonde

•POWI na vasculaire ingreep
•Li en re 
•Slechte algemene toestand
•Start VAC 09/09
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Chirurgische wonde

•21/09
•Rode wonde 
•Verder VAC 
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Chirurgische wonde

•Wonden zijn opgegranuleerd
•Behandeling: Alginaat
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Chirurgische wonde

•14/04
•Open buik na 
complicatie Gastric
Banking
•Start VAC 
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16/04 25/04
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16/05

06/06
Start Aquacel
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1/07
•Start Schuimverband

14/07
•Ambulant
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WONDFORUM ANTWERPEN

Het leven zoals het is:
WONDZORG

Eric Roovers
ZNA Middelheim
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Patiënt gegevens

Antecedenten:
•84 jarige man
•Diabetes
•Chron. nierinsufficiëntie
•CABG
•Aortaklepprothese
•Mitralis insufficiëntie
•Oud hartinfarct
•Oud CVA

Opname geriatrie:
•Na re heupprothese
•Decubitus wonde re hiel 
en re voetrug

Vasculair:
Stenose re art. femoralis
superficialis
Occlusie art. poplitea re

07/03 
Rekanalisatie en 
ballondilatatie
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07/03/2006

•Opname vasculaire HK
•TIME:

> Necrose
> Infectie
> Matig exsudaat
> Geen heling

•Wondreiniging
•Isobetadine tulle
•Cultuur
•AB
•Advies orthopedie
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13/03/2006

•Post OK 
•Stabilisatie van de 
wonde
•Aftekening van de 
necrose
•Afname van de infectie 
tekenen
•Isobetadine tulle
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22/03/2006

•Arteriële doorbloeding 
gaat achteruit 
•Geen revascularisatie
meer mogelijk 
•Geen oplossing in voet 
chirurgie
•Mummificeren met 
compressen Isobetadine

AMPUTATIE GEVAAR
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26/04/2006

•Verder mumificeren
•Ontslag verdere 
opvolging ambulant
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10/05/2006

•Heropname 
•Vervloeing van de 
necrose
•Pees ligt vrij
•Debridement aan bed
•Start alginaat zalf
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24/05/2006

•Taaie gele necrose en 
fibrine blijft aanwezig 
•Start larventherapie
(ontsnappen na 4 dagen)
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31/05/2006

•Vochtletsel aan de voet 
door de larventherapie
•Cavilon
•Verder alginaten zalf 

> autolytisch
debridement

> bevochtigen pees
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07/06/2006

•Peesnecrose
•Ambulant resectie van 
de necrotische pees
(Plastische chirurgie)

14/06/2006
•Post resectie
•Vrij veel exsudaat
•Start Alginaat
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05/07/2006 

Start VAC 
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12/07/2006

Gunstige evolutie van 
wondbodem
Etter verlies vanuit fistel 
Verder VAC 
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19/07/2006
verder vac

09/08/2006
nog steeds fistel
verder vac
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06/09/2006

•Wonde is volledig 
opgegranuleerd
•Geen fistel meer
•Behandeling: 

> Grondige reiniging
> Schuimverband

•Trage maar positieve 
evolutie onder 
schuimverband
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15/11/2006

•Bijna volledige 
epithelialisatie
•“Orthopedische” sloef
•Patiënt loopt rond met 
rollator!
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Besluit

•Door een doorgedreven 
verzorging is een 
amputatie voorkomen:

> enorme 
kostenbesparing

> Q of life
•Dit is mogelijk door een 
goede interdisciplinaire 
samenwerking
•TIME principes helpen 
de heling van deze 
wonde
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Patiënten gegevens

Antecedenten:
• 76 jarige man
• Nierinsufficiëntie
• Cardiale pathologie
• Arteriële pathologie beide onderbenen, 

waarvoor reeds revascularisaties
• Geen vasculair chirurgische mogelijkheden
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18/11/2005

•Wondkliniek
•Decubitus re hiel
•Arterieel letsel wreef
•Time:

> necrose
> MRSA
> droog tot matig
> geen heling

•Geen dekolonisatie 
onder Isobetadine
•Behandeling:

> wondreiniging
> debridement
> hydrogel
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02/12/2005

•Decubitus hiel
> Minder necrose

•Wreef minder effect
•Behandeling: 

> Verder idem 

•Advies Orthopedie
> open MT gewricht
> blote pees
> amputatie

•Pt. wil geen 
amputatie,…
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03/02/2006

•Decubitus hiel
> rode wonde
> matig exsudaat
> start schuimverband
> op vraag pt terug 

hydrogel
•Wreef

> minder necrose
> behandeling verder 
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17/03/2006

•Beide wonden 
oppervlakkig rood
•Geen blote pees of bot
•Wonden hebben steeds 
neiging uit te drogen 
•Behandeling: 

> Verder reinigen 
> Hydrogel



174

14/04/2006

•Hiel volledige 
epithelialisatie
•Wreef

> Oppervlakkig rode 
wonde

•Behandeling verder
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04/07/2006 

•Volledige epithelialisatie
•Dropfoot
•Aanpassing schoen via 
revalidatie arts

•11/08/2006 
•Pt. stelt het wel 
•Auto rijden?
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Besluit

• Amputatie is voorkomen door:
>doorgedreven wondzorg
>uitstekende thuisverpleging
>therapie trouwe patiënt
>en heel veel geduld,…

• Interdisciplinaire samenwerking is 
noodzakelijk om tot dit resultaat te komen
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perianaal / gluteaal abces

•35 jarige man
•Opname via spoed 9/11
•Perianaal/gluteaal
abces

> Incisie + drainage

•Novo diabetes 
> HgbA1c 12.2%
> 4 injectie schema

•Antecedenten:
> leukemie op jonge 

leeftijd
> ruglijden 
> obees

•Levenswijze
> zelfstandige (brouwer)
> rookt 2 pakjes/d
> vader diabeet
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09/11/2006

•T:
> Necrose
> volledige ondermijning
> Incisie en drainage

•I:
> uitgebreide infectie
> AB therapie
> enorme geurhinder

•M:
> Veel exsudaat

•E:
> Roodheid 
> irritatie

Behandeling:
•Cavilon

•Vochtige compressen

•Bedekkende verbanden

•Oppuntstelling diabetes
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13/11/2006

•Diepe rode wonde met 
necrose 
•Minder geurhinder
•Behandeling: 

> Debridement
> Start alginaat
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22/11/2006
•Wonde is necrose vrij
•Grote ondermijning

start VAC
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24/11/2006

27/11/2006
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29/11/2007
•stop VAC 
•behandeling: 

> silvercel

01/12/2007
•pt. gaat naar huis
•Behandeling: 

> dagelijk douchen 
> alginaat
> opvolging wondkliniek



183

15/12/2006

•co wondkliniek
•geen ondermijning
•nog kleine wonde 
•Behandeling verder 
idem 
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Vasculair letsel 

•67 jarige vrouw
•necrose t1-2 mtp
•necrose teen top 3/4/5

•behandeling: 
•mummificeren dmv
Isobetadine tot OK

05/11/2007
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•post OK 
•na amputatie rotatie flap
•een stuk weefsel “tekort”
•behandeling: 
•start VAC 

06/12/2007
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•maceratie onder VAC
(pomp heeft een tijd stil 
gestaan) 
•verder conservatieve 
behandeling met PVPI -
Cavilon

13/12/2007
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•volledige epithelialisatie na 
12 weken 28/01/2008
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Haematoom

•81 jarige vrouw
•dialyse pt.
•multipathologie
•hematoom met necrose na 
val 
•behandeling: 

> drainage en 
drukverband

16/11/2008
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•druk is verdwenen 
•geen verdere necrose 
•behandeling: 

> hydrogel

19/11/2008
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Decubitus

•22 jarige man 
•paraplegie na VKO
•multiple decubitus
•diepe necrotische wonde 
thv stuit 
•behandeling: 

> Prontosan
> Hydrogel

16/11/2007
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•Pt komt terug op 
consultatie met isobetadine
verband
•Necrose komt los 
•Behandeling: 

> debridement van de 
necrose 

> Isobetadine
compressen

•Pt. komt verschillende 
keren niet naar zijn 
afspraken op de wondkliniek 

19/11/2007
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•gunstige evolutie van de 
wonde 
•diepe rode wonde 
•behandeling: 

> verder Isobetadine
compressen

11/01/2008
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Drukletsel 

•65 jarige man
> COPD
> TBC 2002
> ondervoeding 
> amp re OB na trauma 

1968
•opname voor pneumo
•sinds enkele weken nieuwe 
prothese 
•behandeling:

> Vasculair advies 
> Isobetadine
> later start Hydrogel
> drukontlasting

12/01/2008
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•necrose komt los onder 
hydrogel
•snelle genezing owv druk 
ontlasting 
•aanpassing van de 
prothese 
•psychisch zeer moeilijk

18/01/2008

30/01/2008
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Infectie

•sinds 5/2007 pijnklachten 
re heup
•verschillende infiltraties thv
bursa trochanterica (HA)
•05/12/2007 laatste 
infiltraat 
•enkele dagen later infectie 
met blaar vorming
•behandeling:

> AB
> Braunol tulle

10/12/2008
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•toename van exsudaat
•verder AB en lokaal PVPI
•cultuur:

> Stretococcus Pyogenes
•haemocultuur blijft negatief
•MRI: abcedatie of 
beginnende necrotiserende
fasciitis
•behandeling heelkunde

> heelkunde 
> necrose van de fascia

11/12/2008
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•status na heelkunde 
•conservatieve behandeling 
met PVPI en alginaten tot 
vermindering van de 
infectietekenen
•start VAC 

18/12/2007

21/01/2007
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•evolutie onder VAC 
•21/01/2008 stop VAC, start 
alginaat
•verdere opvolging 
wondkliniek 

08/01/2008

21/01/2008
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Diabetische voet

•opname via voet kliniek
(eerste consult)
•Coronarografie en pta in 
andere instelling: ernstige 
3-taksziekte waarvoor CABG 
vereist
•2mnd necrotische wonde 
hiel en onderbeen 
•diabeet (1990)
•behandeling:

> debridement aan bed
> prontosan
> alginaat
> chirurgie + VAC

12/07/2008

12/07/2008
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•gunstige evolutie onder 
VAC 
•2 opties:

> onderbeen amputatie
> vrije spierflap 

(waarvoor eerst CABG 
nodig)

•pt wil geen OK en gaat 
naar huis met PVPi verband

23/07/2008

27/08/2008
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•5mnd later ondergaat pt
toch CABG
•Bot ligt echter 5 maand 
aan de oppervlakte 
•Voor de patiënt is het 
probleem nu terug opgelost 
???

17/01/2008
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Traumatische wonde 

•13/07/2007
•52 jarige man
•VKO Frankrijk
•Verschillende fracturen 
waarvoor OK
•Pt. komt over van met 
wonde li voet
•Gips + luik
•Behandeling: 

> gesloten gips 1 week
> Silvercel
> hydrogel na 1 week

•26/07/2007
> MRSA positief
> geen necrose 
> Silvercel 2xweek
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Traumatische wonde

•10/09/2007
•Gunstige evolutie 
ondanks MRSA
•Behandeling: 

> verder Silvercel 2x 
week
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Traumatische wonde

•17/09/2007
•Pt. is in WE geweest
•Reden?
•Behandeling: 

> verder silvercel 1xd
> Cavilon spray
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Traumatische wonde

•20/09/2007

•24/09/2007 
> verdere evolutie
> MRSA pos (enkel 

wonde)
> verder Silvercel



206

Traumatische wonde

•31/08/2007 
•Necrotische wonde 
abdominaal na ZM poging
•Geen debridement aan 
bed mogelijk

•03/09/2007 
•Verdere aftekening van 
de necrose 
•Planning chirurgische 
debridement en sluiten 
van de wonde 
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Traumatische wonde

•24/09/2007 
•Status post OK 
•Volledige epithelialisatie
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Open buik therapie

•77 jarige vrouw
•Openbuiktherapie
•22/05/2007

> Start VAC 

•28/06/2007
•Verder klassieke 
verzorging
•Geen greffe
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Open buik therapie

•24/09/2007
•Opname voor neurologie
•Behandeling: 

> Isobetadine
> Mepitel
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Diabetische voet

•17/07/2007
•68 jarige man
•Diabeet / 
multipathologie
•Diabetische voet

> status na amputatie 
1ste teen (ander zh)

> groen beslag
> necrose 
> botcontact

•Behandeling:
> Prontosan
> Alginaat
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Diabetische voet

•Pt moet voorvoet 
amputatie andergaan
maar weigert
•Pt. wacht op plaatsing
•Behandeling:

> Reiniging 
> debridement aan bed
> 26/07/2007 start VAC 
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Diabetische voet

•30/07/2007
•Granulatie weefsel 
•Fibrine / pees
•Verder VAC 
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Diabetische voet

•27/08/2007
•Na VAC start alginaat
•Pseudomans pos
•Behandeling: 

> Azijnzuur 2%

•10/09/2007 
•Start alginaat
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Arterieel ulcus

•26/02/2007
•61 jarige vrouw
•Multipathologie:

> hartlijden
> DM
> nierinsufficiëntie
> arteriële insufficiëntie

•Behandeling:
> Prontosan
> hydrogel
> later Iruxol
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Arterieel ulcus

•Revasculairisatie is pas 
mogelijk na hart ok, maar 
eerst moeten de wonden 
dicht zijn?

•Cirkel doorbreken
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Arterieel ulcus

•07/05/2007
•Post OK greffe
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Oncologische ulcus

12/02/2007

•48 jarige man
•Schedeldakmeta op 
primaire long tumor
•Tumorweefsel met 
necrose
•Geur +++
•Behandeling:

> Metronidazole 2%



218

15/02/2007

•Geen geur hinder meer 
•necrose komt zacht los

•Grondige reiniging blijft 
belangrijk
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Decubitus

31/01/2007

•Opname neurokliniek
•Decubitus hiel li

> grote open blaar
•Behandeling:

> reinigen met 
fysiologisch

> hiel schuimverband
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14/02/2007

•Volledige epithelialisatie
•3 verbanden gebruikt 
•Behandeling: 

> hydrateren
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Vochtletsel

•87 jarige vrouw
•Diarree +++
•Clostridium diff.

14/03/2007
•Irritatie tgv langdurig     
diarree
•Behandeling:

> Isolatie
> Isobetadine zeep 
> Cavilon
> Droog 
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28/03/2007 

•Diarree +
•Gunstige evolutie onder 
behandeling



223

Veneus ulcus

•62 jarige dame
•Chronische veneuze     
insuff.
•Ulcera sinds 2002
•Therapie ontrouw naar 
zwachtelterapie

09/02/2006

•Pt. is opgenomen 
•Hydrogel
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12/02/2007

•Start ICP
•intermitterende 
pneumatische 
compressie therapie
•Lokaal verder hydrogel
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26/02/2007 

•Volledige epithelialisatie
•Behandeling:

> Hydrateren
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Veneus ulcus

19/01/2007
> No show pt.
> Morbide obesitas
> art. hypertensie
> DM2
> Venuese insuff.

•Wondkliniek
> Necrose 
> Behandeling: 

reiniging 
hydrogel
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12/02/2007

•Diepe geel-rode wonde 
•Geen necrose 
•Droogheid van de huid
•Behandeling:

> verder hydrogel
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16/03/2007

•Enorme evolutie van de 
wonde 
•uitgesproken infectie 
tekenen
•Behandeling: 

> Opname
> AB 
> Prontosan
> PVPI zalf
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22/03/2007

•Weinig evolutie onder AB 
> wonde reeds lang 

aanwezig 
> snelle evolutie 
> aspect
verdacht tumorweefsel

•Behandeling: 
> Bioptie
> Verdacht letsel
> OK
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26/03/2007 

•Status pre ok
•Breed debridement
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Charcot

•61 jarige man
•Polyneuropathie (type 
HSAN)
•Opname revalidatie

•08/11/2006
•Decubitus li hiel 
•Zwarte necrose 
•Vervloeing
•Behandeling: 

> Iruxol in afwachting 
van necrotomie
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17/11/2006

•Post OK 
•Start VAC 

20/11/2006

•Verder VAC 



233

15/01/2007

•Oppervlakkig rode 
wonde
•Veel exsudaat
•Behandeling: 

> Alginaat
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24/01/2007

•Wonde onderbeen 
•Kleine opening:

> na drainage abces 
> 100cc dag 
> Opvangzakje 

•MRI Spiernecrose 
•Behandeling: 

> Debridement
> VAC
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26/01/2007
•Verder VAC

12/02/2007
•Oppervlakkig rode 
wonde 
•Behandeling: 

> Greffe
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02/03/2007

•Post OK greffe
onderbeen en hiel 



237

12/03/2007

•Volledige epithelialisatie
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Haematoom

11/10/2006
•Opname via spoed
•Oud haematoom (14d)
•Necrose huid
•Behandeling: 

> drainage 
> spoelen
> wiek 



239

12/10/2006
•Wondreiniging:

> 15’ prontosan
•sharp debridement
•Wiek

19/10/2006
•Wonde is klaar voor OK 
•Behandeling: 

> greffe
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Post OK 
Volledige epithelialisatie
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