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VOORWOORD  
 
Deze scriptie vangt aan met een literatuuronderzoek met als focus specifiek huisarts-gerichte guidelines. In het kader 

van verzamelen van algemene gegevens werd ook een bezoek gebracht aan een multidisciplinair wondzorgcentrum in 

Reading (Verenigd Koninkrijk), waaraan de co-promotor verbonden is. (DEEL 1) 

Vervolgens wordt een prospectief observationele studie toegelicht, waarbij aan de hand van een vragenlijst gepeild 

werd naar de inzichten van de huisartsen van de kring Waasland West met betrekking tot chronische wondzorg. 

(DEEL 2) 

Tot slot werd ook een ondersteunend instrument ontwikkeld, dat tot doel heeft een leidraad te zijn voor de huisarts 

bij de dagdagelijkse zorg voor chronische wonden. (DEEL 3) 

 

Helemaal achteraan in deze scriptie, na de referentielijst, vindt u de bijlages en een lijst met de gebruikte afkortingen.  
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maar desalniettemin kon ik rekenen op zeer veel enthousiasme om mee te werken aan mijn onderzoek.  

Tevens dank aan Dhr. Vandeputte Jan, mijn co-promotor, niet alleen voor de vele literatuur die hij me aanraadde, 

maar ook om me de mogelijkheid te geven een bezoek te brengen aan een wondzorgcentrum in het Verenigd 

Koninkrijk. Dit gaf me de mogelijkheid om buiten de theorie te treden en me in te leven in de praktijk. In dit kader 

tevens dank aan Dhr. Doug Jones, voor de tekst en uitleg ter plaatse.  

Mijn dank gaat ook uit naar Prof. Dr. Christiaens, die zo vriendelijk wilde zijn op te treden als promotor voor deze 

studie, alsook voor zijn hulp om me de zaken “to the point” te laten bekijken. 

Daarnaast wil ik ook mijn praktijkopleider, Dr. Inge Braeckmans, en collega, Dr. Eline Van Doorsselaer, danken voor 

de goede raad, steun, en begrip wanneer ik weer eens op pad was om vragenlijsten te gaan afnemen. 

Tot slot, maar niet in het minst, dank ik ook mijn familie en vrienden. 
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ABSTRACT 
 
Achtergrond 

Er werd gekozen voor chronische wondzorg als thema omwille van 2 belangrijke redenen. Enerzijds de persoonlijke 

interesse van de auteur, anderzijds het inzicht dat chronische wondzorg in de huisartsenpraktijk op een zeer heterogene 

manier verloopt, en zeker niet altijd volgens de beginselen van evidence based medicine. Desalniettemin komt 

chronische wondzorg in de huisartsenpraktijk vaak voor en staat een holistische en etiologische behandeling gelijk aan 

een betere outcome voor de patiënt. 

Zoekstrategieën en selectiecriteria 

Literatuuronderzoek 

Er werd gezocht naar recente richtlijnen (gepubliceerd na 2000), m.b.t. de ambulante aanpak van chronische wonden. 

De focus werd gelegd op de eerste lijn, maar ook richtlijnen toepasbaar op eerste én tweede lijn werden geïncludeerd. 

Als zoekmotoren werd gebruik gemaakt van CEBAM en PubMed. 

Prospectief observationele studie 

Aan de hand van een vragenlijst werd gepeild naar de kennis van chronische wondzorg bij de huisartsen van de kring 

Waasland West. De vragenlijst omvatte zowel algemene vragen als specifieke patiëntencasussen.  

Resultaten  

Literatuuronderzoek 

Er werden 33 richtlijnen gebruikt, waarvan slechts vijf specifiek huisartsgericht. De overige 28 richten zich naar eerste 

én tweede lijn. Hoewel de richtlijnen onderling verschillen vertoonden, zijn ze alle gebaseerd op de algemene 

wondzorgprincipes van TIME, en pleiten ze voor een holistische en etiologische aanpak. 

Prospectief observationele studie 

De huisartsen in de studiepopulatie scoorden erg goed op het luik diagnostiek. De juiste diagnose werd in de 

meerderheid van de gevallen gesteld, zonder uitvoeren van overbodige onderzoeken. De therapie, daarentegen, loopt 

minder goed. De artsen focussen teveel op infectie-controle, en te weinig op het optimaliseren van het wondbed, het 

controleren van de vochtbalans en het stimuleren van epithelialisatie. Dit kan verklaard worden door onvoldoende 

kennis van de richtlijnen. Nochtans, de huisartsen vinden kennis van chronische wondzorg belangrijk, en zijn zelfs 

gemotiveerd hiervoor extra bijscholing te volgen.  

Conclusie 

Een goede kennis van chronische wondzorg is belangrijk, omdat een correcte aanpak gepaard gaat met een betere 

levenskwaliteit voor de patiënt. Uit het prospectief observationeel onderzoek blijkt dat de diagnostiek van de huisarts 

wel goed zit, maar dat er nog werk is aan de therapie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er te weinig specifiek 

huisartsgerichte richtlijnen zijn, en dat ze onvoldoende gekend zijn. Als aanzet tot oplossing hiervan werd, gebaseerd 

op de huidige richtlijnen, een instrument ontwikkeld, dat als doel heeft de huisarts te ondersteunen in de EBM 

behandeling van chronische wonden.  
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INLEIDING 
 
De keuze voor “chronische wondzorg” als onderwerp is tweeledig. Enerzijds kan de persoonlijke interesse van de 

auteur in de dermatologie aangehaald worden, anderzijds lijkt dit een ideaal onderwerp om praktijk-verbeterend te 

gaan werken. Het valt namelijk op dat chronische wondzorg vaak heterogeen wordt aangepakt, en niet steeds steunend 

op de principes van evidence based medicine.  

 

Nochtans, er zijn richtlijnen beschikbaar, al zijn deze zelden specifiek huisartsgericht, vaak niet volledig consistent 

en dikwijls moeilijk praktisch hanteerbaar.  

Tevens is het aanbod wondzorgproducten de laatste jaren exponentieel toegenomen. Maar, hier tegenover staat dat 

de evidentie van vele producten nog onvoldoende onderbouwd is.  

Omwille van deze redenen is het te vermoeden dat de huisarts vaak het bos niet meer tussen de bomen ziet, wat betreft 

chronische wondzorg.  

 

Toch is het geen overbodige luxe dat de huisarts een goede kennis heeft van de algemene principes van chronische 

wondzorg. Ten eerste omdat de huisarts vrij frequent geconfronteerd wordt met deze problematiek. In Nederland 

bijvoorbeeld, bedraagt de incidentie van een veneus ulcus in de huisartsenpraktijk (in de leeftijdsgroep boven de 75 

jaar) 8.3 per 1000 patiëntenjaren voor vrouwen en 2.2 per 1000 patiëntenjaren voor mannen. Bovendien neigen 

dergelijke wonden tot recidiveren (ruim 10% per jaar). (Van Hof et al, 2010) 

Ten tweede is de huisarts vaak de eerste bij wie het probleem wordt aangekaart. Zeker bij oudere patiënten, die het 

meest at risk zijn voor chronische wonden, is de huisarts dikwijls niet alleen de eerste arts waaraan het probleem 

wordt gemeld, maar vaak ook de enige.  

Gelukkig kan de huisarts beroep doen op (thuis)verpleegkundigen, die tegenwoordig een goede opleiding wondzorg 

krijgen, en dus zeker deskundigen ter zake zijn. 

Literatuur beveelt aan om chronische wondzorg op een multidisciplinaire wijze aan te pakken. Hierin zijn 

verschillende partijen van een even groot belang: verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, sociaal werkers, 

ergotherapeuten, apothekers, enzovoort.  

 

Het uiteindelijke doel van deze masterproef is het optimaliseren van het chronische wondzorgbeleid door de 

huisarts (in samenwerking met andere gezondheidszorgmedewerkers). We moeten af van het “natte vinger” principe, 

en evolueren naar een aanpak volgens de principes van evidence based medicine.  
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DEEL 1:  

LITERATUURSTUDIE 
 

LITERATUUR 
 

1. METHODOLOGIE 
 

Er werd uitsluitend gezocht naar richtlijnen met betrekking tot de ambulante aanpak (diagnostisch en 

therapeutisch) van chronische wonden. De focus van de literatuurzoektocht was vooral guidelines in de eerste 

lijn, maar ook richtlijnen toepasbaar in eerste én tweede lijn werden gebruikt.    

 

De term “chronische wonde”, wordt in verschillende bronnen, anders omschreven. De één spreekt van 

chronische wonden wanneer ze nog niet geheeld zijn na 6-12 weken. De ander heeft het dan weer over 

bepaalde types wonden, die geneigd zijn om een chronisch genezingspatroon te volgen, namelijk: decubitus 

ulcera, veneuze/arteriële ulcera en diabetische ulcera. Deze zijn typisch chronisch, omdat er onderliggende 

factoren aanwezig zijn die de normale sequentie van de, elkaar overlappende, fasen in de wondgenezing 

verstoren (de wond komt langer in de inflammatiefase terecht, of loopt vast in de proliferatiefase). (Cordyn en De 

Vliegher,  2012) 

 

De guidelines werden gezocht via www.cebam.be en www.pubmed.be, aan de hand van volgende 

(combinaties van) zoektermen: “guideline”, “diabetic foot”, “diabetic ulcer”, “diabetic foot ulcer”, “venous 

ulcer”, “ulcus cruris”, “ulcus cruris venosum”, “arterial ulcer”, “pressure ulcer”, “decubitus ulcer”, “chronic 

wounds”.  

Enkel guidelines verschenen na 2000 werden gebruikt.  

 

Er werden in het totaal 33 richtlijnen gevonden, waarvan slechts 5 specifiek huisartsgericht. De overige 28 

zijn allen gericht aan 1e én 2e lijn.  

 

Tot slot werden nog 4 andere bronnen gebruikt, namelijk het handboek wondzorg van het wit-gele kruis (met 

ondersteuning van de WCS), de doctoraatsthesis van Ann Van Hecke (adherence to leg ulcer lifestyle advice) 

en analoge manama masterproeven huisartsgeneeskunde van Dr. De Smet en Dr. Houben. (Cordyn en De Vliegher, 

2012; De Smet, 2010; Houben, 2011; Van Hecke, 2010) 
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2. OVERZICHT GEBRUIKTE RICHTLIJNEN 

Specifiek huisarts-gericht 

• NICE: 

Richtlijn over preventie en aanpak van voetproblemen bij type 2 diabetes, opgesteld door de 

“National collaborating centre for primary care” (2004). Het betreft hier een update van de vorige 

richtlijn van “the Royal College of General Practitioners” in 2000. (NICE, 2004) 

• CKS (prodigy):  

Richtlijn over de aanpak van veneuze ulcera, die werd gebaseerd op de voorafgaande richtlijnen van 

de RCN en SIGN. (Prodigy, 2012; RCN, 2006; SIGN, 2010) 

• NHG: 

Er werden drie richtlijnen gebruikt, namelijk deze met betrekking tot ulcus cruris venosum, diabetes 

mellitus type 2 en perifeer arterieel vaatlijden.  (Bartelink et al, 2003; Rutten et al, 2013; Van Hof et al, 2010)  

 

Gericht naar eerste én tweede lijn 

Deze richtlijnen geven aan dat ze zich richten aan ALLE gezondheidszorgmedewerkers die worden 

geconfronteerd met de zorg voor patiënten met (risico op) chronische wonden. Ze richten zich dus zowel tot 

eerste als tweede lijn. 

• CBO: 

o Richtlijn van de V&VN  m.b.t. preventie en aanpak van decubitus, deze werd opgesteld in 

samenwerking met  NHG, EPUAP, NPUAP en CBO (V&VN, 2011) 

o Richtlijn van de NVDV, m.b.t.  diagnostiek en therapie van het ulcus cruris venosum. (NVDV, 2005) 

• Clinical evidence databank: 

o Richtlijn i.v.m. diabetische voetulcera. (Hunt, 2010) 

• EBM practice net:  

o Richtlijn over de conservatieve en operatieve aanpak van ulcera. (Malanin en Kuokkanen, 2010) 

• EWMA:  

o EPUAP en NPUAP: preventie en behandeling van drukulcera. (EPUAP en NPUAP, 2009) 

o AIUC/AISLEC: guideline over de aanpak van pijn bij patiënten met chronische wonden.  
(AIUC/AISLEC, 2010) 

o Verschillende “position documents” met volgende thema’s: hard to heal wounds, how to identify 

wound infection, treatment of wound infection, understanding compression therapy, wound bed 

preparation. (EWMA 2003b, EWMA, 2004; EWMA, 2005; EWMA 2006, EWMA 2006b)  

o EWMA-guideline over de kunst van wondheling. (EWMA, 2003a) 

• KCE:  

o Belgische richtlijn over de preventie van decubitusulcera. Opgesteld als een samenwerkingsverband 

tussen NCGC, NICE, en de Belgische wondzorg organisaties: CNC, WCS en AFISCeP.be. (Beekman et 

al, 2012) 
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• Digiwond:  

Digitaal kennisbestand wondzorg. Gericht naar 1e en 2e lijn. Opgesteld door een 

samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, het Universitair ziekenhuis Gent, de Artevelde 

hogeschool, de Hogeschool Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen. Recent in 2013 nog een update 

gehad. Site: http://www.digiwond.ugent.be (Beeckman et al, 2013) 

• NICE: 

o Royal College of Nursing. Richtlijn over het gebruik van drukverlagende middelen bij de preventie 

van drukulcera. De richtlijn werd opgesteld in samenwerking met de NCC-NSC en de GDG. (NICE, 

2005) 
o Richtlijn over de aanpak van drukulcera in eerste en tweede lijn. (NICE 2005b) 

o Richtlijn over perifeer arterieel vaatlijden. (NICE, 2012) 

• SIGN: 

o Aanpak van chronische veneuze ulcera. (SIGN, 2010)  

o Diagnose en aanpak van perifeer arterieel vaatlijden. (SIGN, 2006)  

• Australian Wound Management Association and the New Zealand Wound Care Society: 

o  Richtlijn voor de preventie en aanpak van veneuze ulcera. (Aust en NZ, 2011) 

• IWGDF: 

o Guideline m.b.t. wondbed-optimalisatie. (IWGDF, 2011) 

o Richtlijn over de aanpak en preventie van diabetische voetulcera. (IWDGF, 2011b) 

• WHS: 

o Zes richtlijnen, over respectievelijk behandeling van veneuze ulcera, drukulcera, arteriële ulcera, 

en preventie van veneuze, druk en arteriële ulcera. (robson et al, 2006; whitney et al, 2006; hopf et al, 2006; robson et 

al, 2008; stechmiller et al, 2008; hopf et al, 2008) 
 

Er werden dus geen Belgische, laat staan Vlaamse, richtlijnen gevonden die zich specifiek richten tot de eerste 

lijn. De enige 2 Belgische richtlijnen, zijn gericht aan eerste én tweede lijn.  Het betreft hier de richtlijn van 

KCE in verband met decubitus ulcera, en de richtlijn die ter beschikking werd gesteld door Digiwond. 

 

In België zijn er 4 wondzorgverenigingen, maar deze hebben tot nu toe geen richtlijnen uitgebracht. Het 

betreft hier de AFISCeP, de BEFEWO, CNC (wondzorg.be) en de WCS Belgium.  

 

 
3. EPIDEMIOLOGIE 

Er zijn slechts weinig cijfers beschikbaar voor België wat betreft de incidentie en prevalentie van chronische 

wonden, specifiek in de huisartsenpraktijk. De prevalentie in woonzorgcentra (deze patiënten vallen ook binnen de 

huisartsgeneeskundige zorg) is beter gedocumenteerd. Hier ziet men een algemene prevalentie van chronische 

wonden van 11.3%. (NVKVV, 2011) 
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Wanneer we gegevens toepasbaar op de bredere populatie in binnen- en buitenland bekijken kunnen volgende 

conclusies worden getrokken.   

Veneuze ulcera blijken de meest prevalente categorie te zijn. Zij vertegenwoordigen 60-80% van de chronische 

ulcera. In de Duitstalige en Engelstalige literatuur spreekt men van een prevalentie van het ulcus cruris van 1% 

van de bevolking, en zelfs 4-5% bij personen ouder dan 80 jaar. De incidentie in de Nederlandse 

huisartsenpraktijk bedraagt (in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar) 8.3 per 1000 patiëntenjaren voor vrouwen en 

2.2 per 1000 patiëntenjaren voor mannen. In een Belgische epidemiologische studie geven Schoevaerdts et al. 

(2007) aan dat 3% van de patiënten in de huisartsenpraktijk een actief ulcus heeft. (Van Hecke, 2010) 

Deze relatief hoge cijfers zijn te wijten aan de lange genezingsduur (slechts 50% van de ulcera geneest binnen de 

4 maanden) en frequent recidiveren van veneuze ulcera (ruim 10% per jaar).  (NVDV, 2005; Sign, 2010; Van Hof et al, 2010) 

Veneuze ulcera worden voornamelijk behandeld door de huisarts. Dit werd onder andere aangetoond in de 

richtlijn van Australië en Nieuw-Zeeland. Hier werd 86% van de patiënten met chronische ulcera voornamelijk 

verzorgd door hun huisarts. Een kleine nuance hierbij is natuurlijk dat de afstanden in die landen (en dus ook het 

aantal artsen per vierkante kilometer), niet te vergelijken zijn met deze in Vlaanderen. (Aust en NZ, 2011) 

 

Voor decubitusulcera ziet men een prevalentie van 4.4-6.8% in de thuiszorg. Deze prevalentiecijfers nemen 

uiteraard toe bij specifieke doelgroepen, zoals palliatieve patiënten, patiënten met een dwarslaesie,… (NICE, 2005; 

V&VN, 2011) 

 

De jaarlijkse incidentie van ulcera bij patiënten met diabetes bedraagt 2.5-15%.  (Cordyn en de Vliegher 2012; Hunt, 

2010) 

 

Zuiver arteriële ulcera worden slechts zelden gezien. (Hopf et al, 2006) 
 
 
Alle richtlijnen zijn het erover eens dat chronische wonden gepaard gaan met een verminderde levenskwaliteit, 

en er is zelfs aangetoond dat ze ook een hogere mortaliteit met zich meebrengen.  

 

Ook het kostenplaatje verbonden aan chronische wondzorg is aanzienlijk. De totale kost wordt geraamd tussen de 

1% (Nederland) en 4% (VK), van het totale gezondheidszorgbudget. Met de veroudering van de populatie wordt 

verwacht dat deze kost nog zal oplopen in de toekomst. (Beekman et al, 2012) 

 

 
4. DIAGNOSTIEK 

Vaak wordt te weinig aandacht geschonken aan een correcte diagnostiek, 51% van de patiënten met chronische 

ulcera krijgt geen diagnostisch onderzoek. Nochtans, de richtlijnen geven aan dat een snelle etiologische aanpak 

resulteert in een snellere genezing. (EWMA 2003a; Malanin en Kuokkanen, 2010) 
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Om een etiologische aanpak mogelijk te maken, is een goede kennis van de verschillende types chronische 

wonden van het grootste belang. Hieronder volgt een indeling volgens etiologie.  

 

• Veneus Ulcus (ulcus cruris venosum) 

Hieronder verstaan we een ulcus op basis van chronische veneuze insufficiëntie (CVI).  

CVI kan het gevolg zijn van insufficiëntie van de oppervlakkige, perforerende en/of diepe venen. Het falen 

van de perforerende venen wordt meestal veroorzaakt door primaire klepinsufficiëntie. Het falen van de diepe 

venen kan secundair zijn aan primaire klepinsufficiëntie maar kan ook optreden na een doorgemaakte diep 

veneuze trombose (DVT), hierbij is sprake van het zogenaamd “post-trombotisch syndroom”. Ook een 

verminderde kuitspierpompwerking draagt bij aan het ontstaan van CVI. Als gevolg van CVI neemt de druk in 

de venen en capillairen toe. Chronische veneuze ulceratie is de ernstigste manifestatie van deze aandoening. 
(Aust en NZ, 2011; NVDV, 2005; Van hof et al, 2010) 

Om CVI klinisch te categoriseren kunnen we gebruik maken van de “CEAP classificatie”. (Tabel 1) 

 

Tabel 1. CEAP klinische classificatie van CVI. CEAP is een letterwoord waarbij 

C staat voor clinical classification. EAP staat voor  etiologie, anatomie en 

pathofysiologie, maar deze zullen hier niet worden besproken. (VLU = venous leg 

ulcer).  (Bron: NVDV, 2005) 

 

• Decubitus Ulcus: 

Een decubitus ulcus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter 

hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk, of druk in samenhang met schuifkracht. 

Er bestaat een internationaal decubitus classificatiesysteem, opgesteld door NPUAP/EPUAP (Fig.1): 

o Graad 1: niet wegdrukbare roodheid bij een intacte huid, meestal ter hoogte van een beenderig 

uitsteeksel. Verkleuring van de huid, warmte, oedeem, verharding van het weefsel en pijn kan optreden. 

o Graad 2: partial thickness. Gedeeltelijk verlies van een laag van de lederhuid (dermis) waardoor een 

oppervlakkige open wond zichtbaar wordt met een rood, roze wondbodem, zonder wondbeslag. Kan er 

ook uitzien als een intacte of open/gescheurde, met vocht gevulde of met serum en bloed gevulde blaar. 

o Graad 3: full thickness: oppervlakkig. Hier is sprake van een huiddefect met schade of necrose van de 

huid en subcutis. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar bot, pezen en spieren liggen niet bloot. Het kan 

zich uitstrekken tot aan de onderliggende fascia (niet daaronder). Het wordt klinisch zichtbaar als een 

krater, met eventueel ondermijning van het onderliggende weefsel. 

o Graad 4: full thickness: diep.  Deze graad betreft een uitgebreide aantasting, weefselnecrose en/of schade 

aan spieren, botweefsel of ondersteunende weefsels met of zonder schade van de epidermis en dermis. 

Sinusvormige letsels of ondermijning van het weefsel zijn mogelijk.  
(Defloor et al, 2006; EPUAP, 1999; EPUAP/NPUAP ,2009a; V&VN, 2011) 
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 fig. 1: verschillende stadia decubitus: indeling volgens het internationaal classificatiesysteem, opgesteld door NPUAP/EPUAP. (Bron: V&VN, 2011) 

 
• Arterieel ulcus 

Dit is een ulcus dat optreedt bij kritische lidmaatischemie (KLI). KLI is een uiting van perifere arteriële ziekte 

en kenmerkt zich door ernstig verminderde circulatie die aanleiding geeft tot ischemische pijn, ulceratie en zelfs 

weefselverlies en gangreen. (NICE, 2012) 

Er is een classificatie beschikbaar voor perifeer arterieel lijden, de Fontaine classificatie:  

o Stadium I: asymptomatisch 

o Stadium II: intermittente claudicatio 

- IIa: loopafstand > 100m 

- IIb: loopafstand < 100m 

o Stadium III: rustpijn, nachtelijke pijn of trofische stoornissen = KLI 

o Stadium IV: ulcera, dreigende necrose of gangreen. = KLI 
(Bartelink et al, 2003; SIGN, 2005; Van hof et al, 2010) 

 

• Diabetes ulcus 

Hierbij ziet men het optreden van een voetulcus bij een patiënt met diabetes. De reden hiervoor is tweeledig. 

Enerzijds veroorzaakt diabetes perifeer vaatlijden, waardoor de circulatie vermindert. Anderzijds is er ook 

perifere neuropathie, waardoor er vaak gevoelsverlies is van de voeten, of vervorming met een veranderd 

gangpatroon tot gevolg. Bij patiënten met neuropathie kan een mineur trauma aanleiding geven tot een chronisch 

ulcus. Tevens ziet men vaker wondinfecties bij diabetici. (Cordyn en De Vliegher, 2012; IWGDF, 2011b; NICE, 2004) 

 

• Andere oorzaken 

De voorgaande vier categorieën vormen uiteraard de grootste groep van de chronische wonden. Echter, in 

zeldzame gevallen ziet men ook ulcera in het kader van reumatoïde artritis, SLE, dermatomyositis, 

systeemsclerose, Sjögren, Behçet, vasculitis, trombofilie, maligniteit (BCC, SCC, MM), pyoderma gangrenosum, 

infecties (mycobacterieel, parasitair, schimmel), hypertensief ulcus, enzovoort. (Cordyn en de Vliegher, 2012; Robson et al, 

2006; Van hof et al, 2010) 
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4.1. ANAMNESE 

Het is van het grootste belang de patiënt holistisch te benaderen en niet de wonde “op zich” te behandelen. Om deze 

reden is een uitgebreide anamnese geïndiceerd bij elke patiënt die zich aanmeldt met een chronische wonde. 

De anamnese vangt uiteraard aan met het nagaan van het ontstaan, de duur en het beloop van de klachten. Men kan 

gebruik maken van het letterwoord ALTIS, als geheugensteuntje. ALTIS staat voor aard, locatie, tijdsduur, intensiteit 

en samenhang (verergerende en verzachtende factoren).  (Oostendorp en Timm, 2011) 

Voorts kan de anamnese reeds aanwijzingen geven voor de etiologie van het ulcus. Bij een veneus ulcus is vaak 

sprake van een voorgeschiedenis van DVT, oppervlakkige tromboflebitis of longembolie, varices (of voorgeschiedenis 

van varicectomie), doorgemaakt veneus ulcus, oedeem van de onderste ledematen (vb. bij hartfalen, veneus oedeem, 

lymfeoedeem), beroep waarbij veel moet worden rechtgestaan, multipele zwangerschappen en zware benen. (Prodigy, 

2012; Van hof et al, 2010) 

Zoals reeds gezegd komt een zuiver arterieel ulcus slechts zelden voor, het is echter toch belangrijk na te gaan of er 

risicofactoren zijn voor atherosclerose (roken, hypertensie, hypercholesterolemie, hogere leeftijd, obesiteit, 

hypothyroïdie, diabetes) en of er symptomen zijn van perifeer arterieel vaatlijden zoals claudicatio of rustpijn. Ook 

andere uitingsvormen van atherosclerose dienen te worden nagevraagd, zoals voorgeschiedenis van CVA, AMI,… 
(Hopf et al, 2006; Sign, 2010) 

Bij elke patiënt met een ulcus dient ook nagekeken te worden of er diabetes aanwezig is of een andere aandoening die 

aanleiding geeft tot een stoornis in de sensibiliteit of een gangprobleem. (EPUAP/NPUAP, 2009b) 

Het is ook belangrijk de meer zeldzame oorzaken in het achterhoofd te houden, vraag dus na of er comorbiditeiten zijn 

zoals IBD, reumatische aandoeningen, huidcarcinoom,… (Prodigy, 2012) 

Ook familiale anamnese en voedingsscreening kan nuttig zijn. (V&VN, 2011) 

Het is tevens van belang de impact op de levenskwaliteit van de patiënt na te gaan. In dit kader dient onder andere de 

aanwezigheid van pijn, algemene malaise, discomfort, sociale isolatie,… nagevraagd te worden. (Cordyn en De Vliegher, 

2012; NVDV, 2005; Van hof et al, 2010) 

Tot slot kan de anamnese ook aanwijzingen geven voor infectie van de wonde, zoals pijn, algemene malaise, 

verwardheid, verminderde eetlust, koorts en functieverlies. (Van hof et al, 2010) 

 

4.2. KLINISCH ONDERZOEK 

Het is belangrijk het ulcus in kaart te brengen, en dit goed te noteren, zodat alle betrokken zorgverleners een 

duidelijk beeld hebben van het beloop, om een goede follow-up mogelijk te maken. Volgende zaken dienen zeker 

genoteerd te worden: grootte, lokalisatie, aspect wondrand en wondbodem. De grootte van het ulcus kan worden 

geobjectiveerd door het overtekenen van de rand op een transparant papier, door het meten met een meetlat of door 

gebruik van foto’s. (Beeckman et al, 2013; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010) 
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De wonde zelf kan worden geëvalueerd volgens 3 modellen: MEASURE, TIME en het zwart-geel-rood principe van 

de WCS. De meeste richtlijnen verkiezen momenteel het TIME-model. Het zwart-geel-rood principe van de WCS is 

gekend door vele omdat het zo eenvoudig opgesteld is, maar het is ondertussen wat voorbijgestreefd. Het kan nog 

worden gebruikt, maar dan eerder als een onderdeel van “tissue” bij TIME. 

 

MEASURE: 

• Measure: meet de lengte, breedte, diepte en oppervlakte van de wond 

• Exsudate: beoordeel de hoeveelheid, kwaliteit en geur van het exsudaat 

• Appearance: bekijk het wondbed qua type en hoeveelheid weefsel 

• Suffering: ga na of patiënt pijn heeft 

• Undermining: kijk na of de wondranden ondermijnd zijn 

• Reevaluate: evalueer de parameters regelmatig opnieuw 

• Edge: controleer het uitzicht van de wondranden en de omgeving van de wonde (Beeckman et al, 2013) 

TIME:  

Dit model werd geïntroduceerd door de international wound bed preparation advisory board en later verfijnd door 

werkgroepen van de European Wound Management Association (EWMA) en de European Tissue Repair Society 

(ETRS). 

• Tissue: weefsel vitaal (rood) of niet-vitaal (geel/zwart) 

• Infection: is er sprake van een infectie? 

• Moisture: mate van vochtigheid (droog/vochtig/nat) 

• Edge: wondranden en –omgeving (intact/niet-intact, verweekt, droog etc.) 
(Beeckman et al, 2013; Cordyn en de Vliegher, 2012; Oostendorp en Timm, 2011; V&VN, 2011) 

WCS 

Het WCS classificatiemodel werd opgericht in 1984 door de woundcare consultant society. Dit model is wijd 

verspreid omwille van zijn gemakkelijke toepasbaarheid. Het model gaat uit van een stadia-indeling volgens de 

kleuren “Zwart – Geel – Rood”. (Fig 2) 

 

 

 
Fig. 2. Zwart-geel-rood model van de WCS.  

Hierbij is zwart necrose/niet-vitaal weefsel, geel beslag of debris en 

rood granulatie of epithelialisatie. In deze figuur wordt reeds een  

implicatie naar het beleid weergegeven, dit zal verder worden 

besproken. (Bron: www.wcs.nl)  
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Het klinisch onderzoek kan ook reeds argumenten leveren voor de etiologie van het ulcus.  

Let dus op tekenen van chronische veneuze insufficiëntie zoals varices, pitting oedeem, corona phlebectatica 

(flessenhalsbeen), hyperpigmentatie (okerdermatitis), dermatoliposclerosis, atrophie blanche en veneus stase-eczeem. 
(NVDV, 2005; SIGN, 2010) 

Let ook op tekenen van perifeer arterieel vaaltijden: haarverlies, bleekheid, koud en droog been, zwarte tenen. In dit 

kader is het ook belangrijk om de perifere pulsaties na te gaan van A. Femoralis, A. Poplitea, A. Dorsalis pedis en A. 

Tibialis Posterior. Let wel op, bij 10% van de normale mensen is geen duidelijke A. Dorsalis Pedis pulsatie te voelen. 

Eventueel kan ook de capillaire refill in de tenen worden getest. Langer dan 4 seconden is suggestief voor arteriële 

insufficiëntie.  

Ook de lokalisatie van het ulcus geeft aanwijzingen naar de etiologie. Zo is een arterieel ulcus meestal aan de laterale 

zijde van het onderbeen of pretibiaal gelegen en een veneus meestal ter hoogte van het mediale onderbeen. Een 

diabetes ulcus treft men meestal aan ter hoogte van een beenderig uitsteeksel van de voet. Een decubitus ulcus vindt 

men logischerwijs op plaatsen waar sprake is van druk/schuifkrachten, zoals bv. de hielen, het sacrum, het 

achterhoofd. (Hopf et al, 2006; Prodigy, 2012; SIGN, 2010; Van hof et al, 2010) 

Ook de vorm van het ulcus kan aanduidend zijn. Zo is een veneus ulcus meestal grillig begrensd en een arterieel ulcus 

eerder scherp begrensd (punched out). (Prodigy; 2012) 

 

Naast het zoeken van de etiologie van een ulcus kan men bij het klinisch onderzoek ook argumenten voor een 

eventuele infectie nakijken. Het betreft hier het gekende quartet: dolor, calor, rubor en functio laesa. Maar ook 

toename van het exsudaat/pus, toename van het oedeem, stinkende wond, vertraagde genezing (geen tekenen van 

genezing aanwezig na 2 weken), toename van de necrose, verharding, crepitatie, fragiel granulatieweefsel dat 

makkelijk bloedt, cellulitis omgevende huid en hypergranulatie kunnen wijzen op infectie. (Cordyn en De Vliegher, 2012; 

EDUAP/NPUAP, 2009; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010, V&VN, 2011). 

Gardner et al (2001) bespreken de Clinical Signs and Symptoms Checklist (CSSC). Dit is een instrument dat dient 

voor de beoordeling en opvolging van wondinfecties, op een gestructureerde en gevalideerde manier. In deze checklist 

worden 11 klinische tekenen nagegaan die kunnen wijzen op een wondinfectie. Echter, op huisartsenniveau is dit 

nogal moeilijk impliceerbaar, vandaar dat deze checklist niet verder zal worden besproken. 

 

Andere, meestal verpleegkundige, checklisten/opvolgingsschalen zullen hier tevens niet worden besproken, omdat ze 

te moeilijk toepasbaar zijn in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste omvatten de PUSH schaal (ontwikkeld door 

NPUAP), de sessing scale en de PSST (pressure score status tool). (Beeckman et al, 2013; Ferell et al, 1995)  

 

4.3. TECHNISCH ONDERZOEK 

 

• LABO 

o Bloedafname: 

De meeste richtlijnen geven aan dat een bloedafname niet routinematig geïndiceerd is, maar dat het wel 

wordt aanbevolen bij volgende indicaties:  
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- Vermoeden van hartfalen (OLM oedeem): bepaal een (NT-pro)BNP, Hb, Ht, TSH en glucose.  

- Vermoeden van diabetes mellitus: bepaal de glycemie. 

- Vermoeden anemie (vertraagt wondheling): Hb 

- Vermoeden kaposi sarcoma: HIV 

- Vermoeden Myeloom: electroforese en Bence-Jones proteinurie. 

- Vermoeden slechte nutritie-toestand: plasma albumine.  

- Vermoeden van infectie: eventueel CRP, PBO en sedimentatie (niet alle richtlijnen bevelen 

dit aan)  
 (Aust en NZ, 2011; Malalin en 2010; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010) 

o Wondkweek 

Een representatieve kweek afnemen is moeilijk. Bacteriën zijn namelijk aanwezig op alle 

huidoppervlakken, zonder dat dit noodzakelijk betekent dat er een infectie is. Men spreekt pas van infectie 

als de bacterie, door zijn aanwezigheid, de wondheling vertraagt. In de literatuur is sprake van 4 stadia: 

contaminatie, kolonisatie, kritische kolonisatie en infectie.  

Bij contaminatie is er sprake van aanwezigheid van micro-organismen in de wonde, maar in een beperkte 

hoeveelheid en op een transiënte manier, zodat de wondheling niet vertraagd wordt.  

Bij kolonisatie kunnen de microbiële species succesvol groeien en delen maar geven ze nog geen schade 

aan de wonde. 

Men spreekt van kritische kolonisatie wanneer de aanwezige micro-organismen zich vermenigvuldigen 

en een concentratie bereiken die meer dan 10^5 CFU per gram is.  

Bij infectie is er microbiële groei, multiplicatie en invasie in het gastheerweefsel dat leidt tot cellulaire 

schade en immunologische reacties van de host. Hierbij is de wondheling wel vertraagd. (Cordyn en De 

Vliegher, 2012; EWMA 2005; NPUAP/EDUAP, 2009b) 

De meeste guidelines geven aan dat het routinematig afnemen van een wondkweek niet zinvol is, en dat 

kweken enkel wordt aanbevolen bij tekenen van infectie.  

Dit omdat aangetoond is in verschillende studies dat niet-geïnfecteerde ulcera niet sneller helen bij 

toepassing van antibiotica. (Cordyn en De Vliegher, 2012; NPUAP/EDUAP, 2009b;  Prodigy, 2012; Robson et al, 2006; SIGN, 

2010; Van hof et al, 2010; V&VN, 2011) 
De meeste kweken tonen groei van Staphylococcus Aureus, streptokokken (niet-groep-A-bèta-

hemolytische) en Pseudomonas Aeruginosa. In 30% ziet men anaerobe bacteriën en in 15-30% van de 

ulcera vindt men Candida Albicans. Uiteraard hoeft de aanwezigheid van deze kiemen niet noodzakelijk 

te betekenen dat er een infectie is, hiervoor is de kliniek ook erg belangrijk. (EWMA, 2005; NVDV, 2005)  

De gouden standaard voor de vaststelling van het aantal micro-organismen is een kwantitatieve kweek 

op een biopt van vitaal weefsel uit de wond. In de eerste lijn is dit uiteraard moeilijk haalbaar.  

Het beste alternatief is om de kweek af te nemen volgens de methode van Levine: 

-     Maak de wond schoon met een fysiologische zoutoplossing, en decontamineer de huid rondom de 

wonde met een ontsmettingsvloeistof. Dep de wonde droog met een steriel gaas. 

-     Kies de kweekplaats zorgvuldig uit. Kweek steeds het weefsel in de wondbodem dat er het meest 

gezond uit ziet, neem geen kweek van exsudaat, pus, necrotische korst of sterk fibreus weefsel. 
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-    Breng de wisser in de wond ter hoogte van de wondrand en draai de wisser enkele malen rond om 

zoveel mogelijk wondvocht te absorberen. Bij voorkeur draait men gedurende vijf seconden over een 

gebied van 1 op 1 cm, en oefent men een zodanige druk uit op de wattenstaaf dat weefselvocht naar 

buiten treedt.  

-    Breng de (tip van de) wattenstaaf steriel in het kweekmedium, bij voorkeur zonder de randen aan te 

raken.  

-    Men neemt best twee wissers af, 1 voor gramkleuring en 1 voor cultuur.  

-    Ideaal dienen de wissers binnen de 3 uur geanalyseerd te worden in het labo. 

Wanneer het resultaat van de kweek een bacteriële bioburden toont van > 10^5 CFU/g en/of als er 

aanwezigheid is van bèta hemolytische streptococcen, dan is infectie waarschijnlijk. Een mogelijk probleem 

dat zich kan voor doen is dat de kwantificering in vele huisartsgeneeskundige labo’s niet standaard wordt 

uitgevoerd.  (Cordyn en De Vliegher, 2012; EDUAP/NPUAP, 2009b; V&VN, 2011) 

 

• ALLERGIETESTEN 

Bij verdenking van contactallergie wordt aanbevolen om te verwijzen naar een dermatoloog voor patch-testen, 

waarbij aangewezen is om naast de Europese standaardreeks een additionele reeks van allergenen te gebruiken, 

voorkomend in wondbehandelingsproducten en wondbedekkers. Als er aanwijzingen zijn voor een vertraagde 

wondgenezing, dient men altijd te denken aan de mogelijkheid van een contactallergie. Dit uit zich vaak in de 

vorm van contacteczeem. (NVDV, 2005; SIGN, 2010) 

 

• ENKEL-ARM INDEX 

Er is discussie in de literatuur over wanneer men een EAI dient te bepalen. Grosso modo zijn er twee groepen te 

weerhouden. De eerste groep is van mening dat de EAI enkel dient te worden bepaald wanneer de A. dorsalis 

pedis niet palpabel is bij klinisch onderzoek. (Bartelink et al, 2003; Malalin et al, 2010; Van hof et al, 2010) 

De andere groep daarentegen geeft aan dat een EAI bij elke patiënt met een chronische wonde dient te worden 

bepaald. Zij geven als reden aan dat arteriële insufficiëntie altijd dient uitgesloten te worden, om op die manier 

veilig aan compressietherapie te doen (enkel veilig als EAI ≥ 0.6). (Hopf et al, 2008; Prodigy, 2012; SIGN, 2010) 

Het afnemen van een EAI is vrij eenvoudig. Men dient enkel te beschikken over een dopplerapparaat. De EAI is 

de ratio van de systolische druk t.h.v. de beide enkels (A. Tibialis posterior of A. Dorsalis Pedis) ten opzichte van 

de systolische druk aan 1 arm (A. Brachialis).  

 

De EAI wordt als volgt geïnterpreteerd: 

o EAI ≥ 1: geen PAV  

o EAI 0.8-1.0: PAV mogelijk  

o EAI ≤ 0.8: PAV (< 0.5 = ernstig PAV) 

Wanneer de systolische enkeldruk kleiner is dan 50 mmHg, dan spreekt men ook van kritische lidmaatischemie. 
(Bartelink et al, 2003; Van hof et al, 2010) 
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Cave, dit onderzoek kan vals negatief zijn bij patiënten met DM, ernstige atherosclerose, vasculitis of reumatoïde 

artritis. In dit geval kan een teen-arm index meer uitsluitsel geven, maar hiervoor is een speciale teen-cuff vereist 

die meestal niet beschikbaar is in de eerste lijn. (Aust en NZ, 2011; Prodigy, 2012) 

 

• BEELDVORMING 

o Duplex 

Prodigy (2012) raadt aan om een duplex te doen bij elke patiënt met een ulcus, om zo te differentiëren 

tussen veneuze en arteriële etiologie.  

De meeste richtlijnen echter vinden dit niet noodzakelijk, en bevelen enkel verwijzing aan bij ernstige 

klinische aanwijzingen van arteriële insufficiëntie.  

Van Hof et al (2010) raden ook een verwijzing aan wanneer men variceschirurgie overweegt bij patiënten 

die hiervoor in aanmerking komen. 

o CT / MR angio 

Deze onderzoeken zijn te gespecialiseerd om aan te bevelen op huisartsniveau. Ze zijn enkel geïndiceerd 

als de duplex verder onderzoek vraagt of voor het uitvoeren van revascularisatie. (NICE, 2012) 

o Flebografie, fotoplethysmografie en pulse oximetry worden niet aanbevolen in de eerste lijn. (Aust en NZ, 

2011; Beeckman et al, 2013; Van hof et al, 2010) 
 

• BIOPSIE 

Een biopsie is aanbevolen bij een ulcus dat er atypisch uitziet of onvoldoende reageert op de ingestelde therapie 

(geen progressie over 12 weken). Een biopsie wordt uitgevoerd om een andere diagnose zoals maligniteit op te 

sporen. (Sign, 2010; V&VN, 2011) 

Bij vermoeden van osteomyelitis is de gouden standard het afnemen van een botbiopsie. (Withney et al, 2006) 

 

4.4. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE VENEUS VS ARTERIEEL ULCUS 

Tabel 2 toont een overzicht van de differentiaal diagnose tussen een veneus en arterieel ulcus op basis van anamnese, 

klinisch onderzoek en technisch onderzoek. 

Tabel 2. Overzicht DD veneus en arterieel ulcus. (Bron:Van Hof et al, 2010) 

Veneus  Arterieel  
• Lokalisatie: boven mediale malleolus 
• Begrenzing: grillige wondranden 
• Meestal onwelriekende geur 
• Pitting oedeem 
• Enkel-armindex ≥ 0,9 
• Nachtelijke pijn, kramp 

• Varices 
• Hyperpigmentatie, atrofie blanche en induratie 
• Zwaar, vermoeid gevoel bij stilstaan, dat afneemt bij lopen 
• Jeuk 

• Lokalisatie: laterale zijde scheenbeen, voorvoet/tenen 
• Begrenzing: scherpe wondranden (“punched out”) 
• Meestal zwarte wondbodem 
• Meestal geen oedeem 
• Enkel-armindex < 0,9 

• Vaak meer pijn dan veneuze ulcera, nachtelijke pijn, vermindert door afhangen van het 
been 

• Claudicatio intermittens 
• Koude, blauw/witte voet 
• Zwakke/afwezige perifere pulsaties 
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5. BEHANDELING 

Een aanpak die zowel etiologisch als holistisch gebaseerd is, is van het grootste belang. Men dient aandacht te hebben 

voor de patiënt in zijn geheel, en niet enkel voor de wonde op zich. Alle richtlijnen raden daarom aan om ook 

comorbiditeiten, pijn en psychologische factoren indachtig te zijn.  (EWMA, 2008). 

5.1. ETIOLOGISCHE AANPAK 

Eerst en vooral dient men na te gaan of de wonde een uiting is van arterieel vaatlijden. Een arterieel ulcus neigt 

namelijk tot een zeer moeilijke genezing wanneer niet etiologisch wordt ingegrepen. Aangezien deze etiologische 

behandeling meestal operatief is (angioplastie/stenting/bypass of zelfs amputatie) is een onmiddellijke verwijzing 

naar een vasculair chirurg steeds aan de orde. (Hopf et al, 2006; NICE, 2012; SIGN, 2006) 

Het is wel belangrijk om bij deze patiënten, ook in de eerste lijn, aandacht te hebben voor het cardiovasculair 

risicomanagement. Dit houdt in: rookstop stimuleren, cholesterolreductie, glycemiecontrole, gewichtscontrole, 

bloeddrukcontrole en het opstarten van een anti-aggregans bij elke patiënt met symptomatisch perifeer arterieel 

vaatlijden.  (Hopf et al, 2006; SIGN; 2006) 

Ook diabetes ulcera zijn moeilijk behandelbaar in de eerste lijn en dienen vaak te worden verwezen naar tweede 

lijnscentra, waar een multidisciplinaire aanpak beschikbaar is. (EWMA, 2004) 

Veneuze en decubitusulcera maken echter de grootste groep uit van de chronische wonden in de huisartsenpraktijk, 

en deze zijn wel vaak goed te behandelen in eigen beheer.  

Wat betreft de etiologische behandeling van veneuze ulcera, is er vooral aandacht nodig voor compressietherapie. 

Zonder goede compressietherapie heeft wondbehandeling geen zin. Het doel is het verminderen van de veneuze 

reflux, waardoor het oedeem verdwijnt en de microcirculatie zal verbeteren, met als gevolg een optimalisatie van het 

herstelproces.  

De frequentie van aanleggen is afhankelijk van de hoeveelheid vochtproductie, de conditie van het veneuze ulcus, de 

hoeveelheid oedeem en de mobiliteit van de patiënt. Zwachtel bij veel wondvocht en oedeem in het begin dagelijks, 

anders volstaat drie keer per week. Zodra de benen slank gezwachteld zijn en er een genezingstendens zichtbaar is, 

neemt de zwachtelfrequentie af naar twee keer per week.  

Wat betreft het soort compressietherapie, stelt men dat de eerste keuze een compressieverband met korte-rekwindels 

(vb. Rosidal®, Comprilan®) is. Bij patiënten bij wie de korte-rekzwachtels niet goed blijven zitten en bij niet-mobiele 

patiënten zijn lange-rekwindels (vb. Dauerbinde®) of een drie/vierlaags verband (multi-layer techniek) een alternatief. 

Bij inactieve patiënten met onvoldoende resultaat van multi-layer windelen, kan IPC (intermittente pneumatische 

compressie) worden overwogen.  

Wanneer het oedeem volledig verdwenen is, kunnen de windels vervangen worden door aangemeten therapeutische 

elastische kousen als ambulante compressietherapie. 
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Een enkel-armindex kleiner dan 0,6 (of 0,8 volgens andere richtlijnen) en een arteriële druk kleiner dan 70 mmHg zijn 

absolute contra-indicaties voor ambulante compressietherapie, omdat er dan risico is op het uitlokken van arteriële 

ischemie. (Aust en NZ, 2011; Cordyn en de Vliegher, 2012; EWMA, 2003b; NVDV, 2005; Prodigy 2012; Robson et al, 2006; SIGN 2010; Van Hof et 

al, 2010) 

Hoewel compressietherapie de belangrijkste pijler is bij de behandeling van chronische veneuze ulcera, krijgt maar 

liefst 40% van patiënten met veneuze ulcera geen compressietherapie. Dit is mogelijk te verklaren door 2 zaken. 

Enerzijds staat de patiënt vaak weigerachtig ten opzichte van compressietherapie omdat hij/zij de link niet legt met de 

wonde, en omwille van het ongemak en esthetisch aspect. Anderzijds is de arts ook vaak teveel bezig met de 

wondzorg strictu sensu, waardoor de etiologische behandeling uit het oog wordt verloren. (EWMA 2003a) 

De etiologische behandeling van decubitus ulcera, tot slot, richt zich vooral op vermindering van de druk-en 

schuifkrachten. Ook hier ziet men dat er te weinig aandacht is voor de etiologische behandeling, slechts de helft van 

de patiënten met decubitus wonden krijgt correcte drukverlagende maatregelen. (EWMA 2003a) 

Een uitgebreidere toelichting van de verschillende opties voor drukverlaging is te vinden bij het luik preventie (p.24).  

 

5.2. AANPAK VAN DE WONDE: VOLGENS TIME 

Er werd reeds gesproken over het TIME-principe bij het luik “klinisch onderzoek”. Het is in de eerste plaats wond-

evaluatie instrument, maar gaandeweg werd het meer gebruikt als leidraad bij de behandeling van de wonde op zich.  

De richtlijnen zijn het erover eens dat een wonde in elk geval bedekt dient te worden. Niet alleen om ze te beschermen 

van mechanisch trauma of infectie, maar ook om ze warm en vochtig te houden, wat gepaard gaat met meer comfort 

voor de patiënt. (EWMA, 2004; SIGN, 2010) 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van de verschillende wondbedekkers. Van de nieuwere 

materialen (zoals alginaten, hydrocolloïden, hydrogels, schuimverbanden,…) is dan ook nog niet aangetoond dat ze 

significant meer efficiënt zijn dan een traditioneel verband. (Aust en NZ, 2011; Van Hof et al, 2010) 

Toch verkiezen de richtlijnen te werken met deze nieuwere materialen, enerzijds omdat ze zorgen voor een vochtig 

wondklimaat, waardoor ze onder andere minder adherent zijn en dus minder pijnlijk bij vervanging, en anderzijds 

omdat ze minder frequent moeten verwisseld worden. Het grote nadeel dat aan de nieuwere wondverbanden is 

gekoppeld, is de kostprijs. (Aust en NZ, 2011; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010) 

De richtlijnen geven aan dat het belangrijk is een bepaalde structuur te hebben bij het behandelen van chronische 

wonden. Hier volgt een synthese van de chronische wondzorg, gebaseerd op de principes van TIME. Het zwart-geel-

rood principe werd geïmplementeerd in het tissue management-gedeelte van TIME.  

 

• Tissue management 

o Niet-vitaal weefsel: zwart/geel 
- Algemeen principe? 

       Necrotisch of niet-vitaal weefsel moet worden verwijderd.  
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- Waarom?  

De ratio hierachter is dat necrotisch weefsel een ideale voedingsbodem is voor bacteriële groei, met 

infectie tot gevolg, wat aanleiding geeft tot een vertraagde wondheling. Vandaar is men het erover 

eens dat necrose altijd moet worden verwijderd. Eén uitzondering betreft de stabiele, harde, 

necrotische korst op de hiel. Hierbij is er geen of slechts een zeer zwakke vasculaire toevoer. Wanneer 

men dus gaat debrideren, komen de onderliggende structuren bloot te liggen, en omdat de wonde niet 

kan regenereren, zal ze uitdrogen, waarbij bacteriën de kans krijgen dieper in de weefsels door te 

dringen, waardoor de necrose opnieuw toe zal nemen, met wonduitbreiding tot gevolg.  (Cordyn en De 

Vliegher, 2012; NPUAP/EDUAP, 2009b; V&VN, 2011) 

- Hoe?  

Er zijn verschillende manieren om te debrideren. In de huisartsenpraktijk zijn het autolytisch en 

osmotisch debridement het meest praktisch toepasbaar. Het is niet duidelijk welk type debridement het 

beste is.  

 Autolytisch 

Dit komt van nature voor in alle wondsoorten. Hierbij fagocyteren macrofagen bacteriën en gaan 

proteolytische enzymen het necrotisch weefsel selectief vloeibaar maken en het afscheiden van 

gezond weefsel. Op die manier is er altijd sprake van autolyse bij gebruik van verbanden die de 

wonde vochtig houden. Dit gebeurt best doormiddel van een hydrogel (Intrasite®, Purilon®, 

Duoderm gel®, Flamigel®, Nugel®, Suprasorb G®, Hydrosorb Gel®) en een occlusief 

transparant verband (polyurethaanfilmverband: Opsite®,  Tegaderm®, Suprasorb F®, 

Hydrofilm®). Let op: dit is gecontraïndiceerd bij infecties of zeer uitgebreid necrotisch weefsel. 

Wanneer er geen duidelijke kenmerken zijn van autolyse na 2 weken, dient een andere methode 

van debrideren worden overwogen.  

 Osmotisch 

Hierbij debrideert men met producten die een osmotisch drukverschil in de wond creëren, 

waardoor vocht en debris wordt onttrokken aan de wonde. Dit kan doormiddel van kristal-

/poedersuiker, suikerpasta (poedersuiker + Isobetadinegel®), honingzalf, hydrocolloid-poeder, 

polysaccharide korrels, calcium-alginaten, hypertone zoutproducten of polyacrylaatverband. 

Een osmotisch debridement is best toepasbaar bij vervloeiende necrose, zeker wanneer er infectie 

aanwezig is met bijhorende slechte geur. Door de absorberende eigenschappen wordt 

geurproductie namelijk tegengegaan. Let op, osmotisch debridement kan pijnlijk worden na 

verloop van tijd én het is niet toepasbaar bij droge necrose. Als groot voordeel kan wel worden 

aangehaald dat het een goedkope manier van wondzorg is. 

 Chirurgisch (scherp debridement) 

Men begint best van binnen en gaat vervolgens in verschillende sessies circulair rond. Dit gebeurt 

bij voorkeur onder een verdovende crème (vb. Emla®). Het is belangrijk op te letten bij 

verminderde immuniteit, vasculaire aandoeningen en infectietekenen. Contra-indicaties zijn 

antistollingstherapie en bloedingsstoornissen.   
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 Enzymatisch 

Dit is het verwijderen van necrotisch weefsel met enzymatische zalven, die in staat zijn fibrine, 

collageen en elastine op te lossen, zonder hierbij de vitale huidcellen aan te tasten. Dit zijn dure 

producten, in de Verenigde Staten is reeds een breed gamma beschikbaar, bij ons is er nog maar 

slechts 1 enzymatische zalf op de markt: Iruxol® Mono.  

 Mechanisch 

Hierbij bedoelt men debridement met behulp van mechanische krachten, zoals ultrasound, 

hogedrukreiniging, spoelen, wrijven of door gebruik van vochtige naar droge omslagen.  

 Biochirurgisch (maden/larven) 

 (Cordyn en De Vliegher, 2012; NPUAP/EDUAP, 2009b; NVDV, 2004; Prodigy, 2012; SIGN, 2010; V&VN, 2011; Whitney et 

al, 2006) 

o Vitaal weefsel: rood 

- Algemeen principe? Granulatie- en epithelialisatieweefsel moet worden beschermd. 

- Hoe?  

 Droge wonde: de wonde moet vochtig worden gehouden en de omliggende huid beschermd. 

Droog granulatieweefsel kan men vochtig houden door gebruik van hydrogels, de huid rondom 

kan worden beschermd met een barrièrecrème. Men dekt de wonde best af met een hydrocolloid 

verband, polyurethaanfilm of siliconeverband.  

 Hemorragisch granulatieweefsel: hierbij kiest men best voor een alginaat of hydrofiber. 

 Roze wonde: dan kan men kiezen voor een zinkverband, dit zou de re-epithelialisatie van gezond 

granulatieweefsel kunnen bevorderen (niet-EBM).  (Aust en NZ, 2011) 
 

• Infection/inflammation control 

De rationale achter infectie/inflammatie controle ligt erin dat studies aantonen dat een bacteriële burden van ≥ 

10^5 CFU per gram een negatieve impact heeft op de wondheling. Controle hiervan kan gebeuren door toepassing 

van antimicrobiële middelen. De verschillende opties worden hieronder besproken.  

o Reinigen of ontsmetten? 

Alle richtlijnen raden aan om bij elke verbandwissel te beginnen met het reinigen van de wonde en de 

omliggende huid. De meeste geven aan dat dit best gebeurt met fysiologische oplossing of zelfs 

kraantjeswater. Men giet de wonde best schoon, of sproeit met de douchekop (zachtjes, zonder het weefsel te 

beschadigen). Nadien is het belangrijk de wonde goed te drogen.  

In de meeste gevallen moet men niet strikt aseptisch werken, het is wel geïndiceerd bij patiënten met 

immunosuppressie, of wanneer er een slecht wondhelingsmilieu is. (Aust en NZ, 2011; Cordyn en De Vliegher, 2012; 

NPUAP/EDUAP, 2009b; NVDV, 2005; Prodigy, 2012; SIGN, 2010; V&VN 2011) 
 

Niet alle richtlijnen zijn voorstander van ontsmetten na reinigen, omdat quasi alle antiseptica toxisch zijn 

voor een aantal essentiële cellen betrokken bij de wondheling (zoals fibroblasten, keratinocyten en 
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leukocyten).  

De richtlijnen van NVDV (2005), geven aan dat het gebruik van antiseptica in het geheel niet aanbevolen 

wordt.  

De V&VN (2011) en EWMA (2010) daarentegen, bevelen wel aan antiseptica te gebruiken bij ernstig 

verontreinigde wonden (bij infectie/necrose/veel debris). NPUAP/EDUAP (2009b) en de Australische en 

Nieuw-Zeelandse richtlijn (2011)  zijn het hiermee eens, maar ze geven wel aan het gebruik te beperken in tijd 

(max. 3 maanden). Cordyn en De Vliegher (2012) ook, maar beperken de toepassing tot maximum 14 dagen.  

De keuze van het ontsmettingsmiddel dient gebaseerd te zijn op de specificiteit, kosteneffectiviteit en de 

cytotoxiciteit t.o.v. humane cellen. Opties zijn: alcohol 70% (ethanol of isopropanol), chloorhexidine (vb. op 

waterbasis: Hibidil®, HAC®, Hacdil®, op alcoholbasis: Hibitane®), chloorverbindingen (vb. Chloramine-T® 

of Carrel-Dakin®), jodium(verbindingen) (vb. Isobetadine®, Braunol®), producten o.b.v. zilver, 

waterstofperoxide en azijnzuur. Momenteel is nog niet duidelijk wat precies de beste keuze is.  

Wel is duidelijk dat een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol nooit dient te worden gebruikt voor 

ontsmetting van de wonde zelf, enkel voor de intacte wondomgeving, voor de wonde zelf is een 

ontsmettingsmiddel in waterige oplossing te verkiezen. De plaats van waterstofperoxide is klein, omdat het 

zeer irriterend is voor huid en slijmvliezen.  (Cordyn en De Vliegher, 2012; EWMA, 2004; Whitney et al, 2006) 

Specifiek kan men bij pseudomanas-geïnfecteerde wonden (groene wonden) kiezen voor een azijnzuur-

oplossing, en bij wonden met een uitgesproken slechte geur voor kaliumpermanganaat 0.01%, eventueel 

m.b.v. vochtige omslagen. (Prodigy, 2012; V&VN, 2011) 

Wanneer gekozen wordt voor ontsmetting met povidone jood, is het belangrijk om dit niet te combineren met 

een povidone jood geïmpregneerde tule. Dit geeft aanleiding tot “dumping” van iodine, wat een toename van 

toxiciteit geeft. (Aust en NZ, 2011) 

Men kiest, tot slot, best niet voor gekleurde producten (zoals Mercurochrome®, gentaanviolet, Eosine®), 

omdat deze de interpretatie van de wondevolutie bemoeilijken. Eosine is in ieder geval geen goede keuze 

omdat de ontsmettende kracht nihil is. (Cordyn en De Vliegher, 2012; EWMA, 2010) 

 

o Antibiotica? 

Alle richtlijnen geven aan dat bij klinische tekenen van infectie dient te worden gestart met antibiotica. Als 

er geen klinische tekenen zijn van infectie, dan moet men geen antibiotica opstarten, omdat studies aantonen 

dat er geen statistisch significant verschil is tussen wel en niet met antibiotica behandelde (klinisch niet-

geïnfecteerde) wonden, wat betreft genezing. (NPUAP/EDUAP, 2009b ; NVDV, 2005; SIGN, 2010) 

Over de keuze om topisch of systemisch te behandelen, bestaat discussie. Sommige richtlijnen bevelen aan 

om bij een beginnende infectie (vb. enkel vertraagde wondheling) te starten met topische antibiotica, en pas 

vanaf aanwezigheid van cellulitis te starten met systemische antibiotica. (EWMA, 2006; Robson et al, 2006)  
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Andere raden het gebruik van topische antibiotica volledig af. Het grootste probleem met topische antibiotica 

is de snelle ontwikkeling van resistentie en het frequent optreden van irritatie of hypersensitiviteitsreacties.  
(Aust en NZ, 2011; NPUAP/EDUAP, 2009b; Prodigy, 2012; V&VN, 2011) 

Of men nu kiest voor topische antibiotica of systemische, in een ideale wereld zou de productkeuze uiteraard 

op antibiogram-geleide zijn. Daarom raden de meeste guidelines aan om bij klinische tekenen van infectie 

een kweek af te nemen en, in afwachting van het resultaat, reeds te starten met een breedspectrum-

antibioticum.  (EWMA, 2006) 

Het product van eerste keuze is zowel volgens Bapcoc (2012) als Prodigy (2012) flucloxacilline. De 

voorgestelde dosering voor flucloxacilline is 500mg 4dd gedurende 7-10 dagen. Bij penicilline-allergie is er 

discussie. Bapcoc (2012) beveelt dan clindamycine aan, 1.2gr per dag in 4 giften gedurende 10 dagen of 1.8gr 

per dag in 3 giften gedurende 10 dagen. Prodigy (2012) daarentegen, raadt in dat geval erythromycine of 

clarithromycine aan.  

Onder de topische antibiotica kiest men best voor fucidine (vnl. werkzaam tegen gram positieve bacteriën).  

Bij een slechte geur (meestal tgv. anaeroben) kan men metronidazole verkiezen.  

Mupirocine dient voorbehouden te worden voor gebruik bij MRSA, en zelfs dan dient men het gebruik te 

beperken tot maximum 10 dagen. Polymyxin B, neomycine en neobacitracine worden best niet gebruikt 

omwille van een vrij hoog risico op allergie. (Aust en NZ, 2011; Cordyn en De Vliegher, 2012; EWMA, 2004; EDUAP/NPUAP, 

2009b) 
 

o Honing/zilver? 

De laatste jaren komen veel producten op de markt die honing of zilver bevatten. Dit, onder andere, omwille 

van hun mogelijk breed spectrum antibacterieel effect. Echter, over de toepasbaarheid ervan bestaat nog 

discussie in de literatuur. Op dit moment bevelen de meeste richtlijnen het gebruik van beide nog niet aan. Ze 

geven als reden dat er nog onvoldoende onderbouwde wetenschappelijke literatuur is i.v.m. honing of 

zilver-producten. Voor honing specifiek is een groot voordeel dat het een goedkope manier van wondzorg is, 

maar sommige richtlijnen geven ook aan dat het kan leiden tot meer pijn en meer exsudaat (osmotisch actief 

effect). Een argument tegen het gebruik van zilver is dat het nefrotoxisch kan zijn bij langdurig gebruik op een 

grote oppervlakte. (Aust en NZ, 2011; SIGN, 2010; V&VN, 2011) 

Twee richtlijnen raden wel gebruik van honing/zilverproducten aan bij chronische wondzorg in de eerste lijn. 
(NPUAP/EDUAP, 2009b; Prodigy, 2012)  

o Compressietherapie?  
 

Compressietherapie moet worden gestopt wanneer er infectie is, omdat het dan te pijnlijk is en omdat het 

dagelijkse inspectie moeilijk maakt. (Prodigy, 2012) 
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• Moisture control 

Bij chronische wondzorg dient een vochtig wondmilieu te worden nagestreefd. Experimentele studies geven 

namelijk aan dat het creëren van een vochtig wondmilieu de re-epithelialisatie versnelt (door het toelaten van een 

betere celmigratie en matrixvorming), autolytisch debridement promoot en de pijn vermindert. Echter, een te natte 

wonde zorgt voor maceratie van de wondranden, en aldus een vergroting van de wonde. (Robson et al 2006; Whitney et 

al, 2006) 

Het is dus belangrijk om te zorgen voor een vochtig wondmilieu, maar ook om overtollig exsudaat te bestrijden. 

Het doel van de moisture control is om bij natte wonden het vocht te absorberen, bij vochtige wonden het vocht te 

reguleren en bij droge wonden vocht in te brengen.  

Naargelang de mate van exsudaat kiest men best voor bepaalde wondverbanden:  

o Sterk exsuderend 

- Alginaten: dit zijn producten o.b.v. een zeewier-afgeleide. Ze absorberen zeer sterk en vormen dan een 

zachte gelatineachtige massa die debris en bacteriën insluit. Let op, ze worden best niet gebruikt bij 

zwarte wonden. Vb. Kaltostat®, Suprasorb A®, Sorbalgon®. 

- Hydrofiber: dit type wondverband is eveneens sterk absorberend, het stimuleert granulatie en 

epithelialisatie zonder de wondrand te macereren. vb. Aquacell®, Seasorb®.  

- Schuimverbanden: absorberen het vocht en houden het vast, zodat de wondbodem nét vochtig blijft. Vb. 

Allevyn®, Combiderm®, Biatain®, Aliole®, Mepilex®, Permafoam®. 

- Collageenverband: absorberen van wondvocht en stimuleren van granulatie. vb. Suprasorb C®. 

- Polyactilaatverband: vb. Tenderwet®.  

o Matig exsuderend 

- Absorberende gaasverbanden: gewatteerde gaascompressen met dikke absorptiekern van watte en/of 

cellulose. Toepassing: als secundair verband bij exsuderende wonden.  

- Hydrocolloïden: zorgen voor een langzame absorptie van wondvocht.  vb. Duoderm®, Comfeel®, 

Suprasorb C®, Hydrocoll®.  

o Weinig of niet exsuderend 

Hydrogels: brengen vocht in de wonde wanneer gebruikt onder een niet-inklevend verband (vb.  

Melolin®, Jelonet®, Stellaline®, Allevyn®, Atrauman®) of een siliconeverband (Mepitel®, Adaptic®). 

Voorbeelden van hydrogels: Intrasite®, Purilon®, Duoderm gel®, Flamigel®, Nugel®, Suprasorb G®, 

Hydrosorb Gel® (Cordyn en De Vliegher, 2012; Sign, 2010; Beeckman et al, 2013) 

 

• Epithelial (Edge) advancement 

Een goede wondheling vereist het herstel van een intact epitheel. Er zijn drie belangrijke punten die de re-

epithelialisatie kunnen verhinderen. Het eerste punt betreft ischemie, het tweede overmatige droogheid van de 

wonde. Beide inhiberen de keratinocytenmigratie. Het derde punt is maceratie van de wondrand. Hierbij verliest 
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het epitheel zijn beschermende en afdekkende functie, waardoor de kans op wondinfectie groter wordt. Maceratie 

van de wondrand geeft ook meer pijn en/of jeuk.  

Producten die kunnen worden gebruikt zijn beschermende pasta’s (vb. Cavilon®, Menalind®) en 

huidbeschermingsfilms of siliconeverband. (Cordyn en De Vliegher, 2012; EWMA, 2004; Fletcher, 2005; SIGN, 2010; V&VN, 2011)  

Bij moeilijk granulerende of epithelialiserende wonden kan men eventueel biologische verbanden toepassen (vb. 

amnionmembraan, keratinocyten-enten,…). Dit zal niet verder worden besproken omdat dit een behandeling 

betreft die enkel toepasbaar is in de tweede lijn.  

 

5.3.  HOLISTISCHE BENADERING: DE PATIENT 
 

• Pijn-management 

Chronische wonden brengen vaak pijn met zich mee, wat aanleiding geeft tot een sterk verminderde levenskwaliteit. 

Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor het reduceren van pijn.  

Om de wondverzorging minder pijnlijk te maken is het belangrijk om enkele algemene maatregelen indachtig te 

houden. Zo dient men steeds te zorgen voor een vochtig wondmilieu, infectie en inflammatie te controleren, en 

gebruik te maken van niet-inklevende wondverbanden. In dit kader kan ook gebruik worden gemaakt van topische 

anesthetica (bijvoorbeeld voor een debridement). Dan kiest men best voor lidocaïne- of lidocaïneprilocaïnecrème 

onder occlusie (1 tot 2 gram per 10 cm², inwerktijd 30 tot 45 min.)  (EWMA, 2010; Malalin, 2010; Van Hof et al, 2010) 

In sommige gevallen kan het ook noodzakelijk zijn om systemische pijnbehandeling te geven. De richtlijnen geven 

aan om hierbij de WHO-pijnladder te volgen. Aanhoudende decubitusgerelateerde pijn is vaak neuropathisch van 

oorsprong, en kan worden behandeld met tricyclische antidepressiva of anti-epileptica. Prodigy (2012) beveelt aan om 

pijn niet te behandelen met NSAIDs, omdat deze de wondheling zouden vertragen (tgv. COX-inhibitie) en het oedeem 

zouden in de hand werken. (Cordyn en De Vliegher, 2012) 

• Psychosociale ondersteuning 

Een chronische wonde geeft in veel gevallen aanleiding tot een verminderd psychosociaal welzijn. Een slechte 

psychosociale status is zowel een risicofactor voor het ontwikkelen en slechte progressie van chronische wonden, als 

een gevolg ervan. Studies gaven reeds aan dat er een slechtere wondheling kan worden gezien bij sociaal isolement, 

lage socio-economische status, stress/depressie en angststoornissen. Het is dus van belang ook hiervoor aandacht te 

hebben.  

In verschillende richtlijnen wordt in dit kader gesproken over “leg ulcer groups”. Het betreft hier behandeling in 

groep, met lotgenoten, waarbij aandacht is voor patiënt-educatie en psychosociale ondersteuning.  (Aust en NZ, 2011; 

Cordyn en De Vliegher, 2012; EWMA, 2008) 
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• Medicamenteus  

o Diuretica hebben geen zin bij veneus oedeem, ze zijn enkel nuttig bij oedeem t.g.v. hartfalen. (Van Hof et al, 2010) 

o Pentoxyfylline: het gebruik van pentoxyfylline (3x400mg per dag, gedurende 6 maanden) heeft mogelijks een 

additief effect bij de behandeling van veneuze ulcera. Het zou de microcirculatie versterken, maar het 

mechanisme hiervan is ongekend. (Aust en NZ, 2011; SIGN, 2010; V&VN, 2011)  

  

• Levensstijladviezen 

o Specifiek voor veneuze ulcera: 

- Veel wandelen en bewegen bevordert de circulatie en activeert de kuitspierpomp. 

- Hoogleggen van het been in rust ter preventie van oedeem. Men beveelt aan 3-4 maal per dag het 

been hoger dan heupniveau te leggen. (Van Hof et al, 2010; prodigy 2012) 
o Algemeen: 

- Rookstop, ter preventie van atherosclerose (en zo arteriële insufficiëntie) en vermindering van het 

infectierisico. (EWMA 2003a; EWMA, 2003b) 

- Voldoende calorie-inname: 30–35 calorieën per kg per dag en 1.25–1.50 g proteïne per kg per dag en 

1 ml vloeistof per kCal per dag. Het kan nuttig zijn om extra voedingen of vitamine/mineralen 

supplementen te geven als deficiëntie wordt gezien of vermoed, vooral bij decubitus ulcera. (Cordyn en 

de Vliegher, 2012; NPUAP/EDUAP, 2009a; Whitney et al, 2006) 
 

• Biofysische behandelingen 
 

Deze behandelingsoptie zal niet in extenso worden besproken. Enerzijds omdat ze niet haalbaar zijn in eerste lijn, 

anderzijds omdat ze (nog) niet of slechts nauwelijks worden gebruikt in de zorg voor chronische wonden. De 

meeste richtlijnen geven aan dat er voor deze biofysische behandelingen momenteel nog onvoldoende evidentie 

beschikbaar is, en ze impliceren ze dus niet. Ter volledigheid worden de belangrijkste hieronder opgesomd.  

• Elektrische stimulatie 

• Elektromagnetische stimulatie 

• Fototherapie (laser, infrarood, ultraviolet) 

• Akoestische stimulatie: hoog of laag frequente ultrasound golven 

• Hyperbare zuurstoftherapie 

• Topische zuurstoftherapie 

• Biologisch-actieve verbanden 

• Groeifactoren  

• Vacuümgeassisteerde wondbehandeling  
(Aust en NZ, 2011; Cordyn en de Vliegher, 2012;  EWMA, 2004; Robson et al, 2006; SIGN,  2010; V&VN, 2011; Whitney et al, 2006) 
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5.4. FOLLOW-UP 

Een goede follow-up is zeer belangrijk, aangezien chronische wondzorg, zoals de naam zelf al laat uitschijnen, 

meestal een langere periode betreft. Het aanbevolen interval van nazicht verschilt van richtlijn tot richtlijn. Meestal 

wordt aangegeven dat een dagelijks verpleegkundig nazicht vereist is, en een wekelijks tot driewekelijks nazicht 

door de arts, en op indicatie (vb. debridement, pijn, slechte evolutie,…).   

Aangezien een nauwe samenwerking tussen arts en verpleegkundige een betere outcome geeft, is het van belang een 

duidelijke communicatie te hanteren tussen beide. In dit kader raden de meeste guidelines aan om de bevindingen te 

noteren volgens het TIME-principe en eventueel zelfs foto’s te nemen. (NPUAP/EDUAP, 2009b; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010; 

V&VN, 2011) 

 
5.5. VERWIJZEN 

Het merendeel van de chronische wonden kan in de eerste lijn worden gediagnosticeerd en behandeld. Toch kan het 

soms noodzakelijk zijn de patiënt te verwijzen.  

Onmiddellijk verwijzen is aangewezen bij vermoeden van een arteriële of gemengde etiologie, naar een vasculair 

chirurg. Een urgente verwijzing is aangewezen bij een EAI < 0.5.  

Als de wonde qua etiologie past bij een diabetes ulcus is in de meeste gevallen een verwijzing aanbevolen. 

Uitsluitend een niet-plantair gelegen, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder tekenen van perifeer vaatlijden, dat 

met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing volledig drukvrij gelegd kan worden, kan door de huisarts 

worden behandeld, bij voorkeur in samenwerking met een podoloog. Al de andere gevallen worden best onmiddellijk 

verwezen naar een diabetische voetkliniek. Hier wordt de patiënt behandeld door een samenwerkingsverband tussen 

internisten, orthopedisten, vaatchirurgen en dermatologen. (Cordyn en De Vliegher, 2012; NICE , 2004; Rutten et al, 2012; SIGN, 2010)  

Ook wanneer de etiologie onduidelijk is (vb. bij atypische kenmerken/lokalisatie) of bij vermoeden van 

onderliggende vasculitis of maligniteit dient men te verwijzen. Men heeft dan de keuze tussen een dermatoloog of 

vasculair chirurg. (Malalin, 2010; Prodigy, 2012; Van hof et al, 2010; V&VN, 2011)  

Een verwijzing gedurende de behandeling van een veneus of decubitus ulcus kan noodzakelijk zijn wanneer er een 

slechte evolutie is (geen genezingstendens na 2 maanden behandeling of niet 25% kleiner na 6 weken), bij een 

erysipelas die niet onder controle raakt met per orale medicatie of bij oncontroleerbare pijn.  (Aust en NZ, 2011; Prodigy, 

2012; Van hof et al, 2010) 

Bij vermoeden van een contacteczeem op één van de wondzorgproducten kan men ook overwegen de patiënt door te 

verwijzen naar een dermatoloog voor patch-testing. (Prodigy, 2012) 

Ook een verwijzing naar een ergotherapeut, kinesitherapeut, psycholoog of diëtiste kan aanbevolen zijn. 

Respectievelijk voor advies bij de keuze van hulpmiddelen, beperkte mobiliteit of storend lymfeoedeem, optimaliseren 

van de mentale toestand en bij nutritionele problematiek. (EPUAP/NPUAP 2009a; V&VN, 2011) 
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Na de behandeling van een veneus ulcus, kan men bij mobiele patiënten met een redelijke levensverwachting, zonder 

argumenten voor arteriële insufficiëntie de mogelijkheid aanbieden van een varicesbehandeling ter preventie van een 

recidiefulcus. Studies geven aan dat de kans op een recidief na varicesbehandeling vermindert met de helft. (Van Hof et 

al, 2010) 

 

5.6. PREVENTIE? 

Het spreekwoord zegt: “voorkomen is beter dan genezen”. Dit is bij de zorg voor chronische wonden niet anders. Niet 

alleen leidt  preventie van chronische wonden tot een beter behoud van de levenskwaliteit voor de patiënt, het is ook 

stukken goedkoper om te investeren in preventie dan om te behandelen. (Stechmiller et al, 2008) 

• Decubitus 

Het is belangrijk om eerst de patiënten te identificeren die “at risk” zijn voor het ontwikkelen van decubitus ulcera. 

Het betreft hier patiënten met slechte bloeddoorstroming, hoge leeftijd, verminderde mobiliteit, gestoorde sensibiliteit, 

vochtige huid, gedaald bewustzijn, voorgeschiedenis van decubitus ulcera, toegenomen schuif/wrijfkrachten en 

malnutritie.  

Aanwijzingen voor malnutritie zijn enerzijds klinisch, een significant gewichtsverlies (>5% verlies over de laatste 30 

dagen of > 10% over de laatste 180 dagen), en anderzijds technisch, anemie en gedaald albumine. (NPUAP/ EDUAP 2009a) 

Er zijn gevalideerde schalen beschikbaar om het decubitus-risico te bepalen zoals de Braden scale, Norton scale, 

Waterlow scale, Cubbin-Jackson scale,… Echter deze zijn moeilijk toepasbaar in de eerste lijn. Tevens wordt door de 

richtlijnen geen enkele schaal als superieur ten opzichte van de andere aangeduid. (Beeckman et al, 2012; Cordyn en de Vliegher, 

2012) 

Wanneer een patiënt een verhoogd risico heeft, is het van belang om hem/haar regelmatig te bekijken met het oog op 

eventuele huidveranderingen, met een bijzondere aandacht voor niet-wegdrukbare roodheid. 

Als dit wordt gezien, dan dient men de huid goed te hydrateren, eventueel vocht te absorberen en een barrièrecrème te 

gebruiken. Bij niet-wegdrukbare roodheid mag men de huid niet masseren, zeker niet over beenderige uitsteeksels.  
(NPUAP/EDUAP, 2009b) 

 

Vanzelfsprekend, dient men bij patiënten at risk meer aandacht te hebben voor het vermijden van druk- en 

schuifkrachten. Dit kan in de eerste plaats door algemene maatregelen zoals wisselhouding (om de 3-4u wisselen 

van houding), liggen op een druk-verspreidende positie (best 30° zijlig/ semi-fowlerhouding) (Fig. 3) en vermijden van 

druk-verhogende houdingen zoals de 90° zijlig of de onderuitgezakte halfzittende houding.  
 

Fig. 3. V.l.n.r. semi-fowler houding en 30° zijligging 

(V&VN, 2011) 
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In de tweede plaats zijn ook specifieke maatregelen, zoals drukreducerende matrassen, aanbevolen bij alle patiënten 

met een risico op decubitus. Ondanks dat hoogwaardige schuimmatrassen en alterneringsmatrassen in studies nog 

geen meerwaarde hebben kunnen aantonen ten opzichte van gewone schuimmatrassen, zijn de guidelines toch 

formeel, ze verkiezen de eerstgenoemde 2 types bij preventie (en behandeling) van decubitus ulcera. Hulpmiddelen 

zoals donutvormige kussens, schapenvel-kussens en waterkussens worden in geen enkele richtlijn meer aanbevolen. 

Voor de hielen beveelt men wel het gebruik van een zwevend hielkussen aan.   
(Beeckman et al, 2012; Cordyn en De Vliegher, 2012; NPUAP/EDUAP, 2009a; NICE, 2005; N &VN 2011) 

• Veneus ulcus 

De preventie van veneuze ulcera kan men indelen in primaire en secundaire preventie.  

Wat primaire preventie betreft, dient men volgende levensstijladviezen aan te bevelen: vermijden van immobiliteit, 

stimuleren van gebruik van de kuitspierpomp, vermijden van overgewicht, stimuleren van een adequate voeding en 

rookstop. Nicotine is een vasoconstrictor en beïnvloedt op die wijze de microcirculatie in de negatieve zin wat 

aanleiding geeft tot verminderde wondheling. 

In het kader van secundaire preventie, is het behouden van een zo goed mogelijke veneuze flow na een veneus event 

van primordiaal belang. Zo geven de richtlijnen aan dat, na het doormaken van een DVT, flebitis of een veneus ulcus, 

steunkousen moeten worden gedragen. Hierop zet men een termijn van minimum 5 jaar, maar eigenlijk is levenslange 

compressietherapie te verkiezen. Men opteert voor klasse III steunkousen, maar wanneer deze niet worden verdragen 

kan een klasse II steunkous ook. Aangezien de veneuze flow sterk gehypothekeerd wordt door een post trombotisch 

syndroom is het ook belangrijk om een DVT of flebitis in de eerste plaats correct te behandelen. Studies geven aan 

dat 1/3 een post trombotisch syndroom ontwikkelt in de 5 jaar volgend op een DVT.  (Cordyn en de Vliegher, 2012; NVDV, 

2005; Prodigy 2012; Robson et al, 2008; SIGN, 2010) 

Tevens in het kader van secundaire preventie kan men, bij mobiele patiënten met een redelijke levensverwachting, 

zonder argumenten voor arteriële insufficiëntie, de mogelijkheid aanbieden van een varicesbehandeling ter preventie 

van een recidief ulcus. Studies geven aan dat de kans op een recidief na varicesbehandeling vermindert met de helft. 
(Van Hof et al, 2010) 

• Arterieel ulcus 

Een arterieel ulcus is, net als een AMI of een CVA een uittingsvorm van een slechte cardiovasculaire toestand. Om 

primair preventief te gaan werken is een cardiovasculair risicomanagement dan ook aan de orde. Dit houdt in: 

rookstop, vermijden van overgewicht, beweging, goede opvolging glycemie, controle bloeddruk en cholesterol-

controle.  

De NICE richtlijn raadt aan om jaarlijks, bij elke patiënt met andere cardiovasculaire risicofactoren, een EAI af te 

nemen om vroegtijdig PAV op te sporen. (NICE, 2012) 

Wat secundaire preventie betreft, kan worden gesteld dat het doormaken van een arterieel ulcus (dus een sterk 

gevorderd PAV), een duidelijke risicofactor is voor cardiovasculaire mortaliteit. Desondanks krijgt slechts 13% na een 
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arterieel ulcus correcte CVZ-risicoreductie, dit t.o.v. 30% na een AMI/CVA. Men beveelt nochtans aan om ook na een 

arterieel ulcus een statine en anti-aggregans op te starten. (Hopf et al, 2008) 

• Diabetes ulcus 

Uiteraard is een goede glycemiecontrole van groot belang bij de preventie van een diabetes ulcus.  

Echter, ook de patiënt dient enkele levensstijladviezen in acht te nemen, zoals: dagelijkse voetinspectie, de voeten niet 

wassen met te warm water, niet op blote voeten lopen, nagels recht afknippen, geschikt schoeisel dragen (niet te nauw, 

geen uitstekende naden,…), vermijden van zwaarlijvigheid en visusproblemen tegengaan.  

Eenmaal per jaar is ook inspectie en onderzoek van de voeten door de huisarts aangewezen. Hierbij wordt volgend 

stappenplan geopperd:  

o STAP 1: Inspectie voet 

Let op wondjes, kleur (als bilateraal rode voeten, waarschijnlijk (autonome) neuropathie, als unilaterale rode, 

warme, gezwollen voet, denk aan acute Charcot voet, dieproze/rode tot blauwe verkleuring wijst op ischemische 

voet), eelt/drukplekken en vervorming van de voet (hallux valgus, klauwtenen). 

o STAP 2: monofilament-test 

Test de voet-sensibiliteit ter hoogte van MTP1, MTP 5 en hallux. Als de patiënt de druk niet voelt op 1 van deze 

plaatsen is de test positief.  

o STAP 3: palpatie van de voetarteriën (A. Dorsalis Pedis en A. Tibialis Posterior).  

Deze test is enkel positief als ze beide niet palpeerbaar zijn. Als slechts 1 gevoeld wordt, beschouwd men dit als 

nog normaal. Wanneer de test positief is, is een EAI geïndiceerd. 

Aan de hand van dit stappenplan classificeert men de patiënt in een risicocategorie, respectievelijk laag, matig of 

hoog risico, wat volgende implicaties heeft naar het beleid toe: 

o Laag risico:  

- Wat: geen afwijkingen bij stappenplan. 

- Aanpak: educatie over voetzorg, aanbevelen van goed schoeisel. 

o Matig risico: 

- Wat: neuropathie, afwezige pulsaties. 

- Aanpak: nazicht 3-6 maandelijks door diabetische voetkliniek, educatie, overweeg vasculair nazicht.  

o Hoog risico: 

- Wat: neuropathie, afwezige pulsaties én misvorming of huidveranderingen, OF voorgeschiedenis van een 

diabetes ulcus. 

- Aanpak: nazicht 1-3 maandelijks door diabetische voetkliniek, overweeg vasculair nazicht, educatie 

(eventueel speciaal schoeisel) (IWGDF, 2011b; NICE 2004; Rutten et al, 2013) 

Met de opkomst van de zorgtrajecten is meer aandacht gekomen voor voetzorg bij DM2 patiënten. Zo hebben 

patiënten in het zorgtraject, die tot een risicogroep behoren, recht op 2 consultaties podologie van minimum 45 

minuten per jaar bij een erkend podoloog. (www.zorgtraject.be) 
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BEZOEK WONDZORGCENTRUM READING 
 

In het kader van verzameling van gegevens, werd een bezoek gebracht aan een wondzorgcentrum in het Verenigd 

Koninkrijk. Het betreft hier “The Light Clinic”, verbonden aan de Universiteit van Reading (afdeling Science & 

Technology).  (www.thelightclinic.co.uk) 

1. ACHTERGRONDINFORMATIE 

“The light Clinic” is een zeer recent centrum, dat werd opgericht in januari 2013. De bezielers van dit project zijn 

Dhr. Doug Jones (verpleegkundige qua opleiding, PhD in wondzorg) en Dhr. Vandeputte Jan (co-promotor van deze 

masterproef).   

Het wondzorgcentrum kreeg deze naam omdat het oorspronkelijk voornamelijk gebruik maakte van LED-

lichttherapie bij de aanpak van chronische wonden.  (fig. 4.) 

 

  

 

Fig. 4. Toestel gebruikt voor  LED-therapie, foto genomen op 19/11/13, te Universiteit Reading, Sofie De Munter 

 

 

 

 

Kort nadien werd echter een andere therapievorm geïntroduceerd in het centrum, namelijk de HBOT (hyperbaric 

oxygen therapy). (fig. 5.) 

Hyperbare zuurstoftherapie is een methode waarbij 100% zuurstof wordt toegediend aan een druk groter dan  de 

atmosfeerdruk. Hierbij maakt men gebruik van een hyperbare zuurstofkamer waarbij de druk langzaam wordt 

opgevoerd tot een druk die overeenkomt bij deze die men aantreft 7 meter onder water (2.5 absolute atmosfeerdruk).  

Het werkingsprincipe is gebaseerd op 4 pijlers: 

1. Er werd vastgesteld dat de zuurstofopname hoger is onder hyperbare condities, waardoor de hoeveelheid 

zuurstof in het bloedplasma hoger wordt, en bijgevolg ook de zuurstofdruk in de weefsels. Dit stimuleert 

de normale herstelfunctie van cellen en weefsels. De extra hoeveelheid zuurstof stimuleert ook de witte 

bloedcellen om hun antibacteriële werking op te drijven.  

2. Vermindering van zwelling. 
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3. Snellere vorming van gezond granulatieweefsel door betere collageenafzetting en stimulatie van 

fibroblastenvorming. 

4. Betere capillaire angiogenese.  

Het is in elk geval een veilige manier van behandelen. Men ziet slechts zelden bijwerkingen, en als ze worden gezien, 

dan zijn deze meestal mild en reversibel. De meest voorkomende bijwerking is het middenoor barotrauma (2% van de 

patiënten), 1 op 5 heeft pijn ter hoogte van de oren ten gevolge van het drukverschil. (Cordyn en De Vliegher, 2012) 

  

 

fig. 5. Hyperbare zuurstofkamer, foto genomen op 19/11/13, te 

Universiteit Reading, Sofie De Munter 

 

 

 

 

 

2. BEZOEK WONDZORGCENTRUM 

Er werd een bezoek van 2 dagen gebracht aan het wondzorgcentrum in kwestie (19/11/’13 - 20/11/’13).  

Dit was uiteraard zeer kort, maar toch voldoende om een algemeen beeld te krijgen van het reilen en zeilen ervan.  

De eerste dag werd kennis gemaakt met Dhr. Jones Doug, één van de oprichters van dit centrum. Hij gaf uitleg over de 

beginselen van deze specifieke wondkliniek, maar tevens over wondzorg in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen. 

Naar zijn mening loopt de algemene wondzorg daar momenteel spaak omdat de thuiszorg onvoldoende 

georganiseerd is. Er zijn wel extra opgeleide “tissue viability nurses”, maar deze komen te weinig langs (max. 

2x/week), en ze werken te weinig samen met andere gezondheidszorgmedewerkers.  

Dhr. Jones is van de indruk ontdaan dat de huisartsen in het Verenigd Koninkrijk ook zeer weinig interesse hebben 

om deel te nemen aan de zorg van chronische wonden. Hij wijt dit aan het betalingssysteem. Zo is het loon van de 

“general practitioners” evenredig met het aantal patiënten opgenomen in hun praktijk. En dus niet evenredig met het 

aantal bezoeken.  

Vandaar dat er misschien minder interesse is in deze chronische pathologie, die uiteraard niet lucratief te noemen is. 

Dit leidt ertoe dat de CWZ in het Verenigd Koninkrijk momenteel vooral tot de taak van de verpleegkundige behoort, 

en dat er weinig sprake is van multidisciplinair samenwerken. 
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Patiënten komen via verschillende kanalen naar deze wondkliniek. Soms worden ze verwezen door hun huisarts, 

soms door de (thuis)verpleegkundige, en soms komen ze op eigen initiatief omdat ze van de HBOT hebben gehoord 

via televisie, radio of andere media.  

Het wondzorgcentrum wordt tot op heden nog niet ondersteund door de NHS (National Health system), wat 

impliceert dat de patiënten volledig zelf dienen in te staan voor de kosten.  

Terugbetaling zit wel in de pijplijn, aangezien het centrum momenteel volop bezig is met de aanvraag voor NHS-

goedkeuring. Er is reeds een ander centrum, elders in het VK, dat gebruik maakt van HBOT bij CWZ dat wel NHS-

gesponsord is.  

Op de tweede dag van het bezoek heb ik de theorie in praktijk kunnen omzetten doordat ik de kans kreeg mee te 

helpen met de behandeling van patiënten met chronische wonden. Voor mij was dit zeer nuttig omdat ik op deze 

manier geconfronteerd ben geweest met ernstige wonden, in stadia veruit slechter dan die ik in de praktijk al heb 

gezien.   

Wat me opviel, is dat de wonden met vrij weinig verschillende producten werden behandeld. Het betrof ook allemaal 

vrij eenvoudige producten, zeker geen exuberant dure zaken. (fig. 6.) 

 

fig. 6. Overzicht van de meest gebruikte 

wondzorgproducten, 

 foto genomen op 20/11/13, te 

Universiteit Reading, Sofie   De 

Munter) 

 

 

 

 

 

Om een duidelijk beeld weer te geven van de algemene aanpak van chronische wonden in deze wondzorgkliniek, 

wordt hieronder een concrete patiëntencasus besproken. Het betreft hier een patiënte met chronische veneuze ulcera. 

Ze werd reeds 5 jaar ambulant behandeld door een “tissue viability nurse”. Echter, op die 5 jaar werd geen beterschap 

geboekt, integendeel, men zag zelfs een toename van de ulcera.  

Patiënte heeft op eigen initiatief contact opgenomen met the light clinic, nadat ze ervan gehoord had via een reportage 

op de radio. Ze komt nu reeds enkele weken om de andere dag, en er is reeds een goede respons op de therapie. Een 

overzicht van de verschillende stappen van de behandeling wordt afgebeeld in figuur 7.  
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Fig. 7. 

Verschillende stappen wondzorgbehandeling: 
1. en 2. Nattende veneuze ulcera linker en rechter been, hier en daar nog wat eilandjes van fibrineweefsel, maar grotendeels granulatieweefsel op de bodem, geen 

ondermijnde wondranden, geen kenmerken van infectie. Ook duidelijke andere tekenen van veneuze insufficiëntie: forse stase dermatitis, verspreide varices, 

flessenhals been.  

3. Gebruik van wound cleanser  (samenstelling vergelijkbaar met Flamirins®)  

4. Honinggel 

5. Aanbrengen op niet inklevend compres 

6. Hierboven honing tule 

7. Pampers ter absorptie van het exsudaat 

8. Aanbrengen van drukverband  (korte rek)  

9. Patiënte wordt gedurende 1 uur in de HBOT-tank geplaatst 

(foto’s genomen op 20/11/13, te Universiteit Reading, Sofie De Munter) 

 3. CONCLUSIES 

Dit bezoek is voor mij, op individueel niveau, zeer nuttig geweest omdat ik zo in aanraking ben gekomen met 

nieuwe, niet-alledaagse technieken zoals LED-therapie en HBOT. Deze technieken worden in België nog niet of 

nauwelijks gebruikt bij het behandelen van chronische wonden.  

In België zijn er 12 centra die beschikken over een hyperbare zuurstofkamer, waarvan 2 in militaire setting. Er is op 

dit moment enkel terugbetaling voorzien van 2 sessies, en enkel bij levensbedreigende situaties (zoals gas-embolie en 

CO-intoxicatie). 
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In 2008 werd door het KCE de kosteneffectiviteit van HBOT nagegaan in de Belgische setting. Zij kwamen tot het 

besluit dat er momenteel nog onvoldoende argumenten zijn om HBOT aan te bevelen bij chronische wondzorg. (De Laet 

et al, 2008) 

Het merendeel van de andere gebruikte guidelines is het hiermee eens, ze geven aan dat HBOT nog onvoldoende 

bewezen effectief is en dat er nood is aan meer en grotere RCT’s. (Aust en NZ, 2011; EWMA, 2004; IWDGF, 2011; Robson et al, 

2006; SIGN, 2010; V&VN, 2011; Whitney et al, 2006) 

In het bezochte wondzorgcentrum maakte men bijna altijd gebruik van honing-gebaseerde producten. Echter, ook 

hierover is nog discussie in de literatuur. (zie literatuurstudie, p. 19) 

Door het meemaken van de wondzorgsituatie in het Verenigd Koninkrijk, ben ik er achter gekomen dat er toch wel 

wat verschillen zijn met de situatie in België. In het VK is nog minder sprake van multidisciplinaire samenwerking en 

het is me duidelijk geworden dat net dat toch wel essentieel is bij het behandelen van chronische wonden. 
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DEEL 2: 

PROSPECTIEF OBSERVATIONEEL ONDERZOEK 
 

INLEIDING 

Het doel van dit prospectief observationeel onderzoek is om buiten de theorie te treden en na te gaan of de huisarts in 

de dagdagelijkse praktijk nog het bos tussen de bomen ziet met betrekking tot chronische wondzorg.   

 

METHODOLOGIE 

Er werd een vragenlijst opgesteld met 2 onderdelen. Het eerste onderdeel peilt naar enkele algemene zaken, zoals 

persoonlijke gegevens, kennis/gebruik van de bestaande richtlijnen, vraag naar extra bijscholing, enzovoort.  

Het tweede deel is opgesteld aan de hand van 4 concrete patiëntencasussen waarbij gevraagd wordt naar de 

diagnostische en therapeutische aanpak. Deze fictieve casussen werden opgesteld aan de hand van beeldmateriaal van 

Dhr. Vandeputte Jan (Co-Promotor) en vanop Digiwond (www.digiwond.ugent.be) . (Bijlage 1) 

 

Als studiepopulatie werd gekozen voor de huisartsen van de kring “Waasland West”.  Het betreft hier 32 huisartsen, 

met diverse kenmerken qua leeftijd, geslacht en type praktijk, in een ruraal gebied.  

Deze werden telefonisch gecontacteerd met de vraag deel te nemen aan de studie. Zesentwintig artsen waren hiertoe 

bereid. Met deze artsen werd een persoonlijke afspraak gemaakt, waarop de vragenlijst werd ingevuld, na aanbieden 

van het informatie- en toestemmingsformulier. (Bijlage 2-3) 

 

Nadien werden de gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van de proefpersonen niet meer te achterhalen is aan 

de hand van de bekomen gegevens, en geïnterpreteerd.  

 

RESULTATEN 

Deel 1: Algemene Gegevens 

1. Persoonlijke gegevens 

De studiepopulatie betreft 26 huisartsen uit de kring Waasland West, die erg divers is qua geslacht, leeftijd en type 

praktijk. (Graf. 1 - 3) 

 

 

 

Graf. 1. Indeling studiepopulatie naargelang geslacht, 15 mannen, 11 vrouwen. 
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Graf. 2. Indeling studiepopulatie naargelang leeftijd. 

 

 

 

 

 

Graf. 3. Indeling studiepopulatie naargelang type praktijk. Er is ongeveer een gelijke 

verdeling tussen het aantal solopraktijken (13), en het aantal duo- of groepsprakijken (12). 

 

 

 

2. Algemene vragen met betrekking tot chronische wondzorg 

• Tot wiens takenpakket behoort chronische wondzorg? 

Op deze vraag werd unaniem geantwoord door de artsen van de studiepopulatie. Allen gaven ze aan 

dat chronische wondzorg best multidisciplinair wordt benaderd, door een samenwerkingsverband 

tussen huisarts en verpleegkundige. Redenen die werden aangehaald voor contactname waren: slechte 

evolutie, pijn, vragen/twijfels en inflammatie/infectie. De meeste artsen verkozen telefonische 

contactname, maar sommige werkten ook met e-mail of mms als communicatiemiddel. Als voordeel 

van deze laatste twee gaven ze aan dat betere follow-up mogelijk was wanneer beeldmateriaal werd 

gebruikt. Slechts 1 arts gaf aan een vast overlegmoment te hebben met de verpleegkundige(n).  

• Kennis van de richtlijnen? 

Slechts 6 van de 26 proefpersonen gaven aan richtlijnen te kennen die handelen over chronische 

wondzorg. Er werden 3 richtlijnen aangehaald: Wit-Gele-Kruis richtlijn, TIME-richtlijn en het Zwart-

Geel-Rood principe (WCS).  

Deze richtlijnen kregen wel een goede score toebedeeld wat betreft gebruiksvriendelijkheid: 

o WGK: gebruiksvriendelijkheid 6-9/10 (gekend door 4 artsen) 

o TIME: 8/10 gebruiksvriendelijkheid (gekend door 1 arts) 

o WCS: 7-8/10 (gekend door 3 artsen) 

De 6 artsen gaven aan de richtlijnen die ze kennen wel toe te passen in de praktijk.  

• Is een goede kennis van chronische wondzorg belangrijk als huisarts? 

Hierop werd unaniem “JA” geantwoord.  
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• Is er vraag naar extra bijscholing voor chronische wondzorg? 

Frappant is toch wel dat, hoewel alle artsen de vorige vraag positief beantwoorden, slechts 20 van de 

26 ook effectief vraag had naar extra bijscholing. 

• Hoe evalueren de huisartsen hun eigen kennis van chronische wondzorg? 

Het merendeel van de huisartsen van de studiepopulatie evalueerde de eigen kennis als matig. 

Opvallend is dat geen enkele huisarts aangaf dat zijn kennis zeer goed was. (Graf. 4) 

 

    Graf. 4. Beoordeling van eigen kennis door de 

studiepopulatie. 

 

 

 

 

• Samenwerking met andere gezondheidszorgmedewerkers? 

Alle artsen geven aan samen te werken bij de behandeling van chronische wonden. De hiertoe 

frequentst aangesproken partner is de verpleegkundige. Alle artsen beroepen vaak tot altijd op hun 

diensten. In de tweede plaats wordt frequent samengewerkt met “andere” 

gezondheidzorgmedewerkers, waaronder voornamelijk de dermatoloog, vasculair chirurg, 

diabetische voetkliniek en plastisch chirurg.  

De apotheker bekleedt de derde plaats, al is de verdeling tussen frequentie van samenwerking sterk 

verdeeld. Slechts in zeldzame gevallen vraagt de huisarts samenwerking met sociaal werker, 

bandagist, kinesist of ergotherapeut. (Graf. 5.) 

 

 

 

Graf. 5. Indeling samenwerking qua 

frequentie.  

 

 

 

 

Over het algemeen wordt de samenwerking met andere gezondheidszorgmedewerkers als goed 

geëvalueerd. Vooral samenwerking met verpleegkundige, apotheker en “andere” wordt als goed 

beoordeeld. Bij de andere is de verdeling iets meer wisselend. Geen enkele samenwerking blijkt slecht 

te verlopen. (Graf. 6.) 
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   Graf. 6. Evaluatie samenwerking met 

verschillende partijen door de studiepopulatie 

 

 

 

Deel 2: Casussen 

1. Casus 1 

Deze casus betrof een veneus ulcus. Wanneer we de wonde evalueren volgens het TIME-principe komen we tot 

volgende bevindingen: 

T: gemengd geel-rood (zowel fibrine als granulatieweefsel) 

I: geen infectiekenmerken 

M: veel exsudaat 

E: geen maceratie van de wondranden, geen ondermijning. 

Uiteraard is er, zelfs met de beschikbare guidelines, geen duidelijk indeling in juiste of foute antwoorden mogelijk 

wanneer we het hebben over de diagnostiek en therapie van deze wonde.  

Qua diagnostiek zijn de richtlijnen het eens over 2 van de geëvalueerde punten, namelijk dat een kweek niet 

nodig is (omdat er geen klinische tekenen van infectie zijn), en dat behandeling in eerste instantie door de huisarts 

kan gebeuren (dus geen onmiddellijke verwijzing naar 2e lijn aanbevolen). Over al dan niet labo of beeldvorming 

is er discussie. Als er toch gekozen wordt voor beeldvorming, dan is een duplex onderzoek de eerste keuze.  

Resultaten: 

• De juiste diagnose werd gesteld in 25 van de 26 gevallen. 

• Slechts 2 artsen verwezen onmiddellijk, en zij kozen dan voor advies dermatologie 

• Zeven artsen namen, onnodig, een kweek af. 

• Negen van de 26 deden een bloedonderzoek, hierbij vroegen 7 artsen enkel glycemie aan, 1 vroeg ook 

PBO en CRP, en 1 arts bepaalde de D-dimeren.  

• Beeldvorming werd aangevraagd door 6 artsen, er werd 4 keer een duplex aangevraagd en 2 keer een 

doppler. 

Ook de behandeling is niet zwart-wit. Grosso modo kan volgende aanpak worden weerhouden bij het toepassen 

van de richtlijnen, volgens het TIME-principe. We starten met tissue management, het aanwezige rode 

granulatieweefsel dient te worden beschermd en het adherente fibrineweefsel moet worden verwijderd, dit kan in 

eerste lijn gebeuren door een mechanisch, osmotisch of autolytisch debridement.  

Vervolgens is infection control aan de orde, dit kan gebeuren door louter te reinigen, ontsmetten is niet nodig 

aangezien er geen klinische infectietekenen zijn.  
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Een belangrijk volgend punt is moisture control. We hebben hier te maken met een wonde met veel exsudaat, het 

is dus van belang te kiezen voor een wondbedekker die het overtollig exsudaat kan absorberen. Goede keuzes 

kunnen zijn: vochtige omslagen, osmotisch actief product (bloemsuiker/honing), hydrofiber, alginaat, 

schuimverband, collageenverband of polyacrylaatverband.  

Daarna moet aandacht worden geschonken aan edge management, maar dit is hier nog niet direct aan de orde, 

aangezien er geen maceratie/ondermijning van de wondranden is, men kan de vorming van maceratie verhinderen 

door het exsudaat onder controle te krijgen.  

Tot slot is een etiologische behandeling natuurlijk altijd van belang. In casu is compressietherapie in de eerste 

plaats aangewezen doormiddel van korte rekverbanden, aangezien het een mobiele patiënte betreft. Bovendien is 

hoogstand en meer beweging ook aan te bevelen. 

Wanneer we deze aangewezen behandeling vergelijken met de aanpak van de studiepopulatie, blijken er toch wat 

verschillen te zijn. Volgende resultaten konden worden weerhouden: 

• Hoewel aangewezen, kiezen slechts 6 van de 24 artsen die de behandeling aangaan, voor debrideren. 

Eén arts verkiest autolytisch debridement (met Intrasite® en occlusief verband), nog een andere verkiest 

mechanisch debridement, en de 4 resterende artsen gaan osmotisch debrideren (3 met suikerpasta 

(Isobetadine® + bloemsuiker), 1 met honingzalf (L-mesitran®)) 

• Twintig artsen verkiezen te reinigen (7 met Flamirins, 13 met fysiologisch)  

• Tien artsen ontsmetten, 14 niet. De gebruikte producten zijn: H2O2 (1), Isobetadine Dermicum® (5), 

Dakin® (1) en Hibitane® (3).  

• Wat betreft wondbedekkers worden erg uiteenlopende keuzes gemaakt. Zestien van de 24  

behandelende artsen kiezen, terecht, voor een product dat absorberend werkt. Men kiest dan vooral voor 

alginaten (7 artsen, 1 kiest voor de vaste vorm, 6 voor de vloeibare vorm (3 Flaminal hydro®, 2 Flaminal 

forte®, 1 niet gespecifieerd)) en schuimverbanden (7 kiezen hiervoor, 2 niet gespecifieerd, 2 Mepilex®, 3 

Allevyn®), de andere 2 kiezen voor een hydrofiber (Aquacel®).  

Vijftien artsen, waarvan sommige correct een vochtabsorberende wondbedekker gebruikten, kiezen 

vervolgens om de wonde te bedekken met een neutraal product of zelfs een product dat de hoeveelheid 

vocht nog zal doen toenemen: 1 steriel compres, 13 Melolin en 1 occlusief verband. 

Ook de antibacteriële producten worden veelvuldig gebruikt, ook al zijn deze niet aangewezen in casu. 

Zo kiezen acht artsen voor Isobetadine gel® en 1 arts voor Fucidine® crème.  

• Geen enkele arts start per orale antibiotica. Twee artsen geven Daflon, hoewel dit volgens de 

richtlijnen nog geen bewezen meerwaarde heeft bij de behandeling van veneuze ulcera.  

• Wat betreft etiologische behandeling passen 21 van de 24 artsen compressietherapie toe, hierbij 

verkiezen 13 artsen een lange rek verband, 8 een korte rekverband. Slechts 2 artsen bevelen hoogstand 

aan, en slechts 1 raadt aan om meer te bewegen.  

• Drieëntwintig van de 24 behandelende artsen wenst in deze casus samen te werken met een 

verpleegkundige, 1 arts vraagt tevens samenwerking met kinesist aan.  
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2. Casus 2 

De tweede casus betreft een zwarte, droge necrotische decubituswonde op de hiel, die niet geïnfecteerd is, 

zonder ondermijnde/gemacereerde wondranden.  

Deze diagnose werd correct gesteld door 24 van de 26 artsen.  

Wanneer we opnieuw de richtlijnen m.b.t. diagnostiek volgen, dan is in casu een kweek en verwijzing niet 

nodig, labo en/of beeldvorming mag, maar moet niet.  

Resultaten: 

• 1 arts kies voor kweek, de andere 25 niet. 

• Slechts 2 artsen vragen beeldvorming aan, ze kiezen dan voor een doppler, terwijl een duplex een 

betere keuze zou zijn.  

• Zes artsen vragen een labo aan, en de meest gevraagde testen zijn glycemie, HbA1c, CRP en 

PBO. 

• Zes artsen verwijzen, waarvan drie naar de vaatchirurg, 1 naar dermatologie en 2 naar een 

voetkliniek. 

Wanneer we de behandeling opnieuw volgens het TIME principe oriënteren, dan komen we tot volgend 

besluit:  

• Tissue management: de richtlijnen bevelen aan om zwarte necrose altijd te verwijderen, met als 

uitzondering een harde, stabiele korst ter hoogte van de hiel. Er dient dus in eerste instantie niet te worden 

gedebrideerd. 

• Infection control: in casu zijn geen klinische tekens van infectie, en is dus enkel reinigen met 

fysiologisch aan de orde. 

• Moisture controle: droog houden. 

• Edge/epithelial advancement: in casu nog geen maceratie wondrand/ondermijning, dus geen specifieke 

behandeling noodzakelijk. Men moet wel een goede moisture controle uitvoeren om maceratie te 

voorkomen.  

• Etiologische behandeling: aandacht voor vermindering van druk.  

Resultaten: 

• Zestien van de 20 artsen die dit probleem aanpakken in eigen beheer gaat toch debrideren. Volgende 

methoden worden hierbij aangewend: 

o 7 mechanisch debridement met curette, scalpel of pincet. 

o 7 autolytisch met Intrasite®, waarvan 3 onder Melolin®, 1 onder Allevyn® en 3 onder Opsite®. 

o 1 met Flaminal hydro (hoewel dit een alginaat is en geen hydrogel, en dus geen debriderende 

eigenschappen heeft) 

o 1 osmotisch debridement met Isobetadine® en bloemsuiker, hoewel dit type debridement niet 

aangewezen is bij droge necrose. 

• Over reinigen en ontsmetten is de studiepopulatie het niet eens. Zeven van de 20 kiezen voor reinigen (4 

met fysiologisch, 3 met Flamirins®) en 6 artsen kiezen voor ontsmetten, terwijl dit volgens de richtlijnen 

niet nodig is. Men kiest dan voor H2O2 (1), HAC® (2) en Isobetadine Dermicum® (3) 
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• De keuze voor wondbedekkers is ook niet eensgezind te noemen. Opnieuw gaan veel artsen kiezen voor 

een antibacteriële behadeling met Isobetadine® (3 gel en 2 tule), terwijl deze in feite niet aangewezen is. 

Andere gebruikte producten zijn: 

o Hydrogels: Flamigel® (2), Intrasite® (7) 

o Absorberende producten: 

- Alginaten: Flaminal Hydro® (1) 

- Schuimverband: Allevyn® (1) 

- Hydrocolloid verband: Comfeel Ulcus® (2) 

o Barrièrecreme: Inotyol® ter hoogte van de wondrand (1) 

o Uitdrogende producten: Eosine® (1) 

o Neutrale producten: steriel compres (2) of Melolin® (7) 

o Occlusief verband: Opsite® (3) 

• Geen enkele arts schreef per orale antibiotica voor in casu. 

• De artsen waren erg bedacht op drukverlagende middelen. Volgende zaken werden aanbevolen: andere 

matras, met voorkeur voor alterneringsmatras (13), ander schoeisel (5) en zwevend hielkussen (6). 

• Slechts in zeldzame gevallen gaf de arts andere behandelingen aan: korte rekverband (1), procaïne in A. 

Femoralis (1), Asaflow (2).  

• Alle artsen wensten samenwerking met een verpleegkundige, 1 met podoloog, 1 met apotheker, 3 met 

kinesist, 1 met sociaal werker en tot slot 1 met een bandagist. 

3. Casus 3 

De derde casus handelde over een patiënt met een arterieel ulcus. Dit type chronische wond is volgens de 

richtlijnen een indicatie om onmiddellijk te verwijzen.  

Alle 26 artsen stelden de juiste diagnose en 25 van de 26 kozen voor onmiddellijke verwijzing. Slechts 1 

arts koos ervoor om eerst een duplex uit te voeren en aan de hand van de resultaten daarvan door te verwijzen. 

Verwijzen gebeurde steeds naar een vasculair chirurg. 

Er was wel geen consensus over het al dan niet uitvoeren van beeldvorming in eigen beheer, en ook niet over 

de keuze van onderzoek. De richtlijnen schuiven een arteriële duplex voor als eerste keuze onderzoek.  

Van de 16 artsen die besloten in eigen beheer beeldvorming af te spreken, wensten er 12 een arteriële duplex, 

1 een doppler, 2 angiografie en 1 een angio-CT. 

Desondanks dat ook in deze casus geen infectietekenen waren, wensten toch 6 artsen de wonde te kweken.  

Een arterieel ulcus is een uiting van ernstig vasculair lijden, het is dus belangrijk om bij deze patiënten een 

uitgebreid cardiovasculair nazicht te doen. Toch vroegen slechts 6 artsen een labo aan. Hierbij werd dan 

wel vooral toegespitst op cardiovasculaire risicofactoren (glycemie, cholesterol). Het valt op dat geen enkele 

arts in het kader van algemene cardiovasculaire preventie een anti-aggregans opstartte.  

4. Casus 4  

De laatste casus beschrijft een patiënt met een geïnfecteerd veneus ulcus. Deze diagnose werd correct 

gesteld door alle artsen, en geen enkele arts verkoos om in dit geval te verwijzen. 
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Wat betreft diagnostiek wordt  bij tekenen van infectie wel aangeraden om een kweek uit te voeren. De andere 

adviezen zijn dezelfde die gelden bij een niet-geïnfecteerd veneus ulcus (met uitzondering van 

compressietherapie).  

Resultaten: 

• 21 van de 26 artsen stellen een kweek in 

• 1 arts vraagt een Rx onderbeen aan ter uitsluiting van osteomyelitis 

• Over het al dan niet aanvragen van een bloedanalyse bestaat discussie, 12 artsen wensen een nazicht van 

de inflammatoire parameters in het bloed, 14 artsen niet.  

Wanneer we de behandeling opnieuw enten op het TIME principe komen we tot volgende aanbevelingen: 

• Tissue management: de wondbodem bestaat uit granulatieweefsel. Dit dient dus te worden beschermd. 

• Infection control: er is hier klinisch duidelijk sprake van infectie, men dient dus te starten met reinigen én 

ontsmetten (richtlijnen geven geen voorkeur aan 1 bepaald product, maar raden wel gebruik aan van 

antiseptica op waterbasis voor gebruik in de wonde en ze raden ook gebruik van zuurstofwater af omwille 

van de irriterende eigenschappen). Men dient tevens te starten met per orale antibiotica (bij voorkeur 

flucloxacilline). Het gebruik van de combinatie van per orale antibiotica en topische antibiotica wordt 

afgeraden omdat het geen meerwaarde biedt.  

• Moisture control: de wonde is matig exsuderend, en dus kiest men best voor een absorberend verband 

met matige capaciteit zoals een hydrocolloïd verband of niet-inklevende absorberende verbanden. 

• Edge/epithelial advancement: men moet opletten voor verweking van de wondranden, eventueel kan 

men kiezen voor bescherming met een barrièrecrème.  

Resultaten: 

• Geen enkele arts kiest ervoor om deze wonde te debrideren.  

• Ook hier is opnieuw discussie over al dan niet reinigen en/of ontsmetten. Veertien artsen kiezen ervoor 

de wonde te reinigen (waarvan 11 met fysiologisch, 3 met Flamirins®). Zestien artsen kiezen voor 

ontsmetten, waarvan 3 met zuurstofwater (ook al is dit zeer irritatief), 1 met Dakin®, 3 met Hibitane®, 9 

met Isobetadine Dermicum®.  

• Bijna alle artsen (25 van de 26) kiezen ervoor een per orale antibioticatherapie op te starten. De meeste 

verkiezen amoxicilline-clavulaanzuur (16), gevolgd door flucloxacilline dat gebruikt wordt door 6 artsen, 

nadien volgt dan nog amoxicilline (1), ofloxacine (1) en de combinatie Dalacin® + Tarivid® (1). 

Bovendien kiezen 12 artsen voor bijkomende behandeling met een topisch antibioticum. De meeste 

kiezen voor Fucidine® (9, 8 in crèmevorm, 1 als tule), 3 artsen kiezen voor Bactroban®, hoewel dit dient 

voorbehouden te worden voor gebruik bij MRSA. 

• Andere wondbedekkers:  

o 10 antibacterieel verband: 8 Isobetadine gel®, 2 Isobetadine tule®. 

o Absorberend verband: 

- Alginaat: 1 Flaminal Hydro® 

- Schuimverband: 1 

o Barrièrecrème: 1 Alopate® 
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o Niet-inklevend verband: 8 Melolin® 

o Steriel compres: 3 

• De meeste artsen verkiezen geen andere behandelingsopties (16), maar sommige bevelen wel aan om 

verder compressietherapie toe te passen (5 lange rek, 5 korte rek), hoewel dit niet wordt aanbevolen bij 

infectie.  

• Ook in deze laatste casus werken de artsen voornamelijk samen met de verpleegkundige (24 van de 26). 

Slechts 1 arts vraagt samenwerking met apotheker aan.  

5. Conclusie casussen 

Uit de antwoorden op de verschillende casussen kunnen enkele conclusies over de dagdagelijkse zorg van 

chronische wonden door de huisartsen van de studiepopulatie worden gedestilleerd.  

Eerst en vooral met betrekking tot de diagnostiek, kon worden gezien dat een correcte diagnose werd gesteld in 

97.12% van de gevallen. Dit is uiteraard zeer positief. (Graf. 7.) 

 

 

 

 

 

Graf. 7. Overzicht van de diagnosestelling door de studiepopulatie. 

In 101 van de 104 gevallen werd een correcte diagnose gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over al dan niet labo of beeldvorming bestaat discussie in de literatuur, hierover kunnen dus geen conclusies 

worden getrokken.  

Over kweken bestaat wel consensus in de richtlijnen, men geeft aan dit enkel te doen bij klinische infectietekenen. 

In dit onderzoek zou men dus enkel moeten kweken bij casus 4. Toch werd ook vaak (14x) een kweek afgenomen 

bij de andere 3 casussen, waarbij geen sprake was van klinische infectie. Dit is dus een onnodige kost voor patiënt 

en maatschappij. 

Tevens in het kader van de diagnostiek, werd verwezen in 34 van de 104 gevallen. Verwijzing was volgens de 

richtlijnen enkel strikt aangewezen bij casus 3, en gebeurde daarbij ook door 25 van de 26 artsen.  

 

De therapie, in tegenstelling tot de diagnostiek, blijkt veel heterogener te verlopen.  
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Zo wordt onder andere te weinig gereinigd (casus 1-2-4 respectievelijk in 83.3%, 35% en 53.9% van de 

gevallen), en teveel ontsmet, maar niet altijd op het juiste moment. Zo werd ontsmet wanneer het niet nodig was, 

bij casus 1 en 2, in respectievelijk 41.7% en 30% van de gevallen, en wanneer het wel nodig was (casus 4) in 

61.5% van de gevallen. Bij reinigen kiest men meestal voor fysiologisch (68.3%) of Flamirins® (31.7%), wat 

beide goede opties zijn.  

Voor ontsmetten kiest men meestal voor Isobetadine Dermicum® (17/32=53.1%), dan Hibitane® (6/32=18.7%), 

dan H2O2 (5/32=15.6%) en dan op gelijke plaats Dakin® en HAC® (elk 2/32 =6.3%) 

Het gebruik van zuurstofwater wordt niet meer aanbevolen door de recente richtlijnen, de andere opties zijn 

ontsmettingsmiddelen op waterbasis en zijn dus wel goed. Hibitane® bestaat ook op alcoholbasis maar we gaan 

ervan uit dat de artsen van de studiepopulatie de wateroplossing bedoelden.  

Ook de keuze voor wondbedekkers is zeer wisselend en slechts zelden gebaseerd op de richtlijnen.  

De keuze om al dan niet per orale antibiotica te starten is volledig volgens de richtlijnen. Zo werd enkel per orale 

antibiotica gegeven bij tekenen van infectie. Er werd wel door 1 arts Fucidine® gebruikt bij casus 1.  

De keuze van het product echter, strookt niet met de huidige guidelines. Zo kiezen de meeste artsen voor 

amoxicilline-clavulaanzuur, terwijl flucloxacilline het product van eerste keuze is. Ook werd te vaak per orale 

antibiotica gecombineerd met topische antibiotica, hoewel dit niet aangewezen is. 

Tot slot, wat betreft samenwerking kan worden weerhouden dat de artsen meestal samenwerken met 

verpleegkundigen (in 67 van de 70 gevallen waarbij de arts zelf kiest te behandelen). Er werd in het totaal slechts 

1 keer samengewerkt met een bandagist, sociaal werker en podoloog, slechts 2 keer met apotheker en slechts 4 

keer met een kinesitherapeut.  

 

BESLUIT 

De huisartsenpopulatie van deze prospectief observationele studie vindt kennis van chronische wondzorg 

belangrijk.  

Ze vinden dat de huisarts een deel dient uit te maken van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met chronische 

wonden. Als voornaamste partner komt de verpleegkundige naar voor, echter er kan ook een plaats zijn voor 

samenwerking met andere actoren, maar dit wordt momenteel nog onvoldoende benut.  

De artsen beoordelen hun kennis m.b.t. chronische wondzorg vooral als “matig”. Nochtans, uit deze studie komt naar 

voor dat de diagnostiek wel goed zit. De artsen stellen in de grote meerderheid van de gevallen de juiste diagnose, 

zonder het uitvoeren van overbodige onderzoeken. Enig puntje van kritiek hierbij is de wondkweek, deze wordt nog 

iets te vaak toegepast bij klinisch niet-geïnfecteerde wonden. Wanneer men dit achterwege zou laten, zou dit een 

lagere kost voor patiënt (en maatschappij) betekenen.  

Het is vooral de therapie waar blijkbaar het schoentje wringt. Artsen zijn onvoldoende vertrouwd met de richtlijnen, 

en volgen dus de principes van TIME niet, waardoor vaak slechts aandacht wordt geschonken aan 1 element, en 

andere zaken over het hoofd worden gezien. Van de verschillende elementen lijkt infection control het best gekend te 
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zijn. Antibioticabeleid is goed, enkel de keuze van het product dient nog ge-update te worden. Men dient ook minder 

gebruik te maken van antibacteriële producten wanneer deze niet geïndiceerd zijn. 

Vooral tissue management, moisture control en edge/epithelial advancement worden vaak uit het oog verloren. 

Men combineert dikwijls producten met tegenstrijdige werking, of doet maar “half werk” door een correct topicum te 

kiezen, maar bijvoorbeeld een incorrect wondverband. Er werd slechts 1 keer een barrièrecrème gebruikt, wat 

aantoont dat er zeer weinig aandacht is voor edge/epithelial advancement.   

Tot slot is het ook belangrijk om chronische wondzorg als huisarts meer holistisch te benaderen, er moet meer 

aandacht zijn pijntherapie en psychisch/sociaal welzijn. 
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DEEL 3: 
ONTWIKKELING VAN EEN ONDERSTEUNEND 
INSTRUMENT 
 

Om de huisarts te ondersteunen bij de evidence based behandeling van patiënten met chronische wonden 

werd een instrument ontwikkeld, dat zal worden aangeboden aan de deelnemende huisartsen.  

 

Bij de opstelling werd aandacht geschonken aan volgende kenmerken: schematisch, overzichtelijk, beknopt, 

bruikbaar en gebaseerd op de principes van evidence based medicine.  

 

Het resultaat is onderstaande folder geworden. Een handig instrument, in een klein formaat, zodat het kan 

worden opgeborgen in de prestatiefichemap van de huisarts.  
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TOT SLOT 
 

Een goede kennis van chronische wondzorg is zeker een meerwaarde voor elke huisarts. Als omnipracticus is de 

huisarts de uitgelezen persoon om op te treden als coördinator van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met 

chronische wonden. Hierbij dient een etiologische en holistische aanpak centraal te staan. We moeten evolueren van 

wond-georiënteerde zorg naar patiënt-georiënteerde zorg.  

Uit het prospectief observationeel luik van deze studie blijkt dat de diagnostiek van chronische wonden vrij goed is, 

maar dat de therapie nog te heterogeen verloopt, en slecht zelden gebaseerd is op evidence based richtlijnen. Dit is te 

verklaren door twee grote factoren. Enerzijds blijkt uit de literatuurstudie dat er wel richtlijnen zijn, maar dat ze 

slechts zelden specifiek huisarts-gericht zijn. Anderzijds, zijn degene die er zijn onvoldoende gekend. Hierdoor 

wordt niet gestructureerd gehandeld, terwijl een goede structuur, volgens de principes van TIME, net essentiëel is. 

Uit deze masterproef kunnen dan ook twee belangrijke verbeterpunten voor de toekomst worden gedestilleerd:  

1. Er is nood aan meer specifiek huisarts-gerichte richtlijnen met betrekking tot chronische wondzorg. 

Idealiter dienen deze zich te kaderen binnen het zorglandschap in Vlaanderen.  

2. Deze richtlijnen dienen bekend gemaakt te worden bij de huisartsen. Dit kan bijvoorbeeld door het 

organiseren van bijscholingen met chronische wondzorg als thema.  

Deze masterproef geeft reeds een aanzet om deze tweede factor aan te pakken. Er werd namelijk een instrument 

opgesteld, dat als doel heeft de huisarts te ondersteunen in de evidence based behandeling van patiënten met 

chronische wonden. Dit instrument werd vooral geïnspireerd op de algemene wondzorgprincipes van TIME, omdat 

deze in quasi alle richtlijnen consistent terugkeren.  

 

.  



REFERENTIELIJST 

46 
 

REFERENTIELIJST 
 

AIUC – AISLEC. Guidelines for the management of pain in the patient with chronic skin lesions. 2010  

 

Australian and New Zealand Clinical Practice Guideline for Prevention and Management of Venous Leg Ulcers.2011. 

 

Bapcoc. Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk. Derde Editie. 2012 

 

Bartelink ML, Stoffers HEJH, Boutens EJ, Hooi JD, Kaiser V, Boomsma LJ. NHG-Standaard Perifeer arterieel 

vaatlijden. Huisarts Wet. 46(14): 848-58. 2003. 

 

Beeckman D, Matheï C, Van Lancker A, Van Houdt S, Vanwalleghem G, Gryson L, Heyman H, Thyse C, 

Toppets A, Stordeur S, Van den Heede K. A National Guideline for the prevention of pressure ulcers. Good 

Clinical Practice (GCP). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). KCE Reports. 2012. 

 

Beeckman, D., Schoonhoven, L., Fletcher, J., Furtado, K., Gunningberg, L., Heyman, H., Lindholm, C., 

Paquay, L., Verdu, J., & Defloor, T.  EPUAP classification system for pressure ulcers: European reliability study. 

J.Adv.Nurs., 60, 682-691. 2007.  

 

Beeckman et al. Digitaal kennisbestand wondzorg. 2013. Opgehaald op www.digiwond.ugent.be.   

 

Cordyn S., De Vlieger K. Handboek wondzorg, ter gelegeneid van 75 jaar Wit-Gele kruis. 2012.  

 

Defloor, T., herremans, A., & Grypdonck, M. Belgische richtlijn voor decubituspreventie. 2004. 

 

De Laet C, Obyn C, Ramaekers D, Van De Sande S, Neyt M. Hyperbaric Oxygen Therapy: a Rapid Assessment. 

Health Technology Assessment (HTA). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). KCE Reports. 2008. 

 

De Smet M. Optimale wondzorg in de eerste lijn - praktijkproject WGC Brugse Poort. 2010. 

European Pressure Ulcer Advisory Panel. Guidelines on Treatment of Pressure Ulcers. EPUAP Review, 1 (2): 31-33. 

1999. 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of 

pressure ulcers: quick reference guide. National Pressure Ulcer Advisory Panel. 2009. 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: 

Quick Reference Guide. National Pressure Ulcer Advisory Panel. 2009b.  



REFERENTIELIJST 

47 
 

 

EWMA. The art of wound healing. EWMA journal VOL 3 no 1.  2003. 

EWMA: position document: understanding compression therapy (EWMA 2003b) 

European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Wound Bed Preparation in Practice. 

London: MEP Ltd, 2004. 

 

European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Identifying criteria for wound infection. 

London: MEP Ltd, 2005. 

 

European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Management of wound infection. London: 

MEP Ltd, 2006. 

 

European wound management association. Position document: hard-to-heal wounds: a holistic approach. 2008. 

Ferrell, B. A., Artinian, B. M., & Sessing, D. The Sessing scale for assessment of pressure ulcer healing. 

J.Am.Geriatr.Soc., 43, 37-40. 1995.  

 

Fletcher, J. Woundbed preparation and the TIME principles. Nursing Standard, 20, 57-65. 2005. 

 

Gardner, S.E.; Frantz R.A., Troia C., Eastman, S., MacDonald, M., Buresh, K., Healy, D. A tool to assess the clinical 

signs and symptoms of localized infection in chronic wounds: development and reliability. Ostomy/ wound 

management. 45(5):42-5, 48-50, 53-55. 2001  

 

Hopf HW, Ueno C, Aslam R, Burnand K, Fife C, Grant L, Holloway A, Iafrati MD, Mani R, Misare B, Rosen N, 

Shapshak D, Benjamin Slade J Jr, West J, Barbul A. Guidelines for the treatment of arterial insufficiency ulcers. 

Wound Repair Regen.14(6):693-710. 2006. 

Hopf HW, Ueno C, Aslam R, Dardik A, Fife C, Grant L, Holloway A, Iafrati MD, Misare B, Rosen N, Shapshak D, 

Slade JB Jr, West J, Barbul A. Guidelines for the prevention of lower extremity arterial ulcers. Wound Repair Regen. 

16(2):175-88. 2008.  

Houben I. Wondzorg: Evidence Based Medicine versus de praktijk. 2011. 

IWGDF GUIDELINES. Specific guidelines on wound and wound-bed management. Diabetes Metab Res Rev. 28: 

232–233. 2011 

 

IWGDF guidelines. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011. Diabetes Metab 

Res Rev. 28: 225–231. 2011b 



REFERENTIELIJST 

48 
 

Malalin and Kuokkanen. Conservative and plastic surgical treatment of leg ulcers. EBM Guidelines. Duodecim 

medical publications Ltd. 2010 

National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of 

pressure ulcers: clinical practice guideline. National Pressure Ulcer Advisory Panel. 2009. 

 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het 

ulcus cruris venosum. 2005.  

NICE.National collaborating centre for primary care. Type 2 diabetes Prevention and management of foot 

problems.NICE. Clinical guideline 10. 2004  

 

NICE. Pressure ulcers: The management of pressure ulcers in primary and secondary care. NICE clinical guideline 29. 

2005b 

 

NICE. Lower limb peripheral arterial disease: diagnosis and management. NICE clinical guideline 147. 2012 

 

NVKVV. Prevalentie van wonden in ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen. Nursing. 11-04, p.47-p53. 2011.  

 
Oostendorp V, Timm K.C. Wondregistratie met ALTIS, TIME of het woundcare consultant society (WCS) 
classificatiemodel. WCS nieuws. Jaargang 27. Nr. 4. 2011. 

 

Prodigy. Leg ulcer - venous – Management. CKS guidance. 2012 

 

Robson MC, Cooper DM, Aslam R, Gould LJ, Harding KG, Margolis DJ, Ochs DE, Serena TE, Snyder RJ, Steed DL, 

Thomas DR, Wiersma-Bryant L. Guidelines for the treatment of venous ulcers. Wound Repair Regen. 14(6):649-62. 

2006. 

Robson MC, Cooper DM, Aslam R, Gould LJ, Harding KG, Margolis DJ, Ochs DE, Serena TE, Snyder RJ, Steed DL, 

Thomas DR, Wiersema-Bryant L. Guidelines for the prevention of venous ulcers. Wound Repair Regen. 16(2):147-50. 

2008. 

Royal College of Nursing. The use of pressure relieving devices beds,mattresses and overlays) for the prevention of 

pressure ulcers in primary and secondary care. Guidelines commissioned by the National Institute for Clinical 

Excellence. 2005.  

 

Rutten GEHM De Grauw WJC Nijpels G Houweling ST Van de Laar FA Bilo HJ Holleman F Burgers JS Wiersma Tj 

Janssen PGH. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts Wet. 56(10):512-525. 2013. 

 



REFERENTIELIJST 

49 
 

Schoevaerts J and Staelens I. Programme for detecting chronic venous insufficiency in Belgium. Phlebology. 22, 171-

178. 2007. 

 

SIGN.  Management of chronic venous leg ulcers A national clinical guideline. 2010. 

 

SIGN. Diagnosis and management of peripheral arterial disease A national clinical guideline. 2006. 

Stechmiller JK, Cowan L, Whitney JD, Phillips L, Aslam R, Barbul A, Gottrup F, Gould L, Robson MC, Rodeheaver 

G, Thomas D, Stotts N. Guidelines for the prevention of pressure ulcers. Wound Repair Regen. 16(2):151-68. 2008 

Thomas, D. R., Rodeheaver, G. T., Bartolucci, A. A., Franz, R. A., Sussman, C., Ferrell, B. A., Cuddigan, 

J., Stotts, N. A., & Maklebust, J. Pressure ulcer scale for healing: derivation and validation of the PUSH tool. The 

PUSH Task Force. Adv.Wound.Care, 10, 96-101. 1997.  

 

Van Hecke A. Adherence to leg ulcer lifestyle and advice. The development of a nursing intervention to enhance 

adherence in leg ulcer patients. Doctoraatsthesis Universiteit Gent. 2010. 

Van Hof N, Balak FSR, Apeldoorn L, De Nooijer HJ, Vleesch Dubois V, Van Rijn-van Kortenhof NMM. NHG-

standaard Ulcus cruris venosum. Huisarts Wet 2010:53(6):321-33.  

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Landelijke multidisciplinaire richtlijn: Decubitus preventie 

en behandeling. 2011  

Whitney J, Phillips L, Aslam R, Barbul A, Gottrup F, Gould L, Robson MC, Rodeheaver G, Thomas D, Stotts N. 

Guidelines for the treatment of pressure ulcers. Wound Repair Regen. 14(6):663-79. 2006



BIJLAGES 

 
 

BIJLAGES 
 

BIJLAGE 1: vragenlijst  
 

 
VRAGENLIJST Manama masterproef:  

 
Chronische wondzorg in de huisartsenpraktijk:  

wie ziet er nog het bos tussen de bomen? 
 
 
DEEL 1: PERSOONLIJKE GEGEVENS 

o Geslacht: M / V   
o Leeftijd: 25-35j / 36-45j / 46-55j / 56-65j / 66-75j 
o Type praktijk: solopraktijk / Duo praktijk / Groepspraktijk 

DEEL 2:  ALGEMENE VRAGEN MET BETREKKING TOT CHRONISCHE WONDZORG 

o Chronische wondzorg behoort tot het takenpakket van? 
o Huisarts 
o Verpleegkundige 

 Wanneer vindt u het nodig dat verpleegkundige u contacteert om in te grijpen? 
 

o Huisarts én verpleegkundige 
 Wanneer vindt u het nodig dat verpleegkundige u contacteert om in te grijpen? 

 
o Kent u richtlijnen die handelen over chronische wondzorg?  

o NEE 
o JA 

Richtlijn Gebruiksvriendelijk? Past u ze toe in de praktijk? 
1. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 JA /  NEE 
2. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 JA /  NEE 
3. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 JA /  NEE 
4. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 JA /  NEE 
5. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 JA /  NEE 

 
o Werkt u samen met andere gezondheidszorgwerkers bij de behandeling van chronische wonden? 

o NEE 
o JA 

Wie? Hoe frequent? Evaluatie samenwerking? 
1. Verpleegkundige nooit – zelden – soms – vaak - altijd slecht – matig –goed  
2. Ergotherapeut nooit – zelden – soms – vaak - altijd slecht – matig –goed 
3. Apotheker nooit – zelden – soms – vaak - altijd slecht – matig –goed 
4. Sociaal werker nooit – zelden – soms – vaak – altijd slecht – matig –goed 
5. Bandagist nooit – zelden – soms – vaak – altijd slecht – matig –goed 
6. Kinesitherapeut nooit – zelden – soms – vaak – altijd slecht – matig –goed 
7. Andere nooit – zelden – soms – vaak - altijd slecht – matig –goed 

 
o Wat vindt u van uw eigen kennis met betrekking tot chronische wondzorg? 

o Zeer goed 
o Goed  
o Matig  
o Slecht 

 
o Vindt u het belangrijk dat u als huisarts een goede kennis heeft van de chronische wondzorg? 

o JA 
o NEE 

 
o Hebt u vraag naar een extra bijscholing i.v.m. chronische wondzorg? 

o  JA  
o NEE 
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DEEL 3: CASUSSEN 

1. CASUS 1: Vrouw, 72 jaar 
 

Voorgeschiedenis:  
o 1999: essentiële hypertensie 
o 2008: totale knieprothese links 
o 2009: totale heupprothese rechts 
o 2010: DVT linker onderste lidmaat 

Thuismedicatie: 

o Lisinopril 20 mg, 1dd  

Probleemstelling:  

Op huisbezoek ziet u bovengenoemde patiënte. Alles gaat goed, maar ze vermeldt terloops dat ze sinds 6 weken een wonde heeft op het linker 
onderbeen.  
Ze vertelt u dat de wonde ontstaan is nadat ze zich had gestoten aan een tafelpoot (patiënte is nogal moeilijk te been). De wonde is echter na het 
uitlokkend moment nog verder uitgebreid en wil nu maar niet genezen. Patiënte geeft aan dat haar dochter de wonde wekelijks verzorgt. De dochter 
ontsmet de wonde dan eerst met Hibitane, en legt er nadien een niet-inklevend kompres op, dat ze vastmaakt met een Peha-Haft windel.  

U bekijkt de wonde, deze ziet er zo uit: 

 

Klinisch onderzoek: 

o ulcus aan de mediale zijde van het linker onderbeen 
o kompres is vochtig, vrij veel wondexsudaat 
o been voelt niet koud aan, perifere pulsaties zijn goed voelbaar 
o bilateraal nogal forse varices 
o geen opvallende tekenen van infectie rondom het ulcus (geen rubor, calor, dolor) 

Vraagstelling: 

1.   DIAGNOSE? Veneus ulcus Arterieel Ulcus Decubitus Ulcus Diabetes ulcus Andere 
           Extra diagnostisch 
           onderzoek nodig? 

o Kweek? 

o Beeldvorming?        - Welk onderzoek? 

o Labo?                       - Wat vraagt u aan? 

o Verwijzing?             - Naar wie? 

o Andere?                   - Wat? 

2. BEHANDELING  
 o Topisch o Debrideren? Hoe? 

 o Reinigen? Hoe? 
 o Ontsmetten? Hoe? 
 o Zalf/crème/gel…? Hoe? 
 o Verband? Welk? 

o Oraal Hoe? 
o Andere - Compressietherapie Hoe? 

 - Aangepaste matras Hoe? 
 - Aangepast schoeisel Hoe? 
 - Andere Welke? 

3. SAMENWERKING  
 o Verpleegkundige  

o Ergotherapeut 
o Apotheker 
o Sociaal werker 
o Bandagist 
o Kinesitherapeut 
o Podoloog 

o Andere Wie? 
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2. CASUS 2: vrouw, 83 jaar 
 
Voorgeschiedenis:  

o 2003: Diabetes Mellitus type 2 
o 2003: Hypertensie 
o 2004: Hypercholesterolemie 
o 2005: Community acquired pneumonie 
o 2013: Heupkopfractuur links waarvoor totale heupprothese 

Thuismedicatie: 

o Glucophage 850, 3dd 
o Zestoretic 20/12.5 1dd 
o Simvastatine 20 mg, 1dd 

Probleemstelling:  

Uw 83-jarige patiënte onderging recent een heupoperatie omwille van een heupkopfractuur. Er werd een totale heupprothese geplaatst.  
Hiervoor lag patiënte drie uur op de operatietafel, en vervolgens vier uur op een luchtmatras op de PACU. Tijdens deze periode heeft patiënte slechts 
minimaal bewogen.  
Wanneer patiënte opnieuw thuis is, vraagt ze een huisbezoek. U merkt op dat er een wonde aanwezig is ter hoogte van de hiel.  
Deze ziet er als volgt uit: 

 

Klinisch onderzoek: 

o Droog ulcus met zwarte necrotische korst, behalve de pijn, geen tekenen van infectie 
o Geen koude voet, perifere pulsaties duidelijk voelbaar 
o Enkele varices bilateraal 

Vraagstelling: 

1.   DIAGNOSE? Veneus ulcus Arterieel Ulcus Decubitus Ulcus Diabetes ulcus Andere 
           Extra diagnostisch 
           onderzoek nodig? 

o Kweek? 

o Beeldvorming?        - Welk onderzoek? 

o Labo?                       - Wat vraagt u aan? 

o Verwijzing?             - Naar wie? 

o Andere?                   - Wat? 

4. BEHANDELING  
 o Topisch o Debrideren? Hoe? 

 o Reinigen? Hoe? 
 o Ontsmetten? Hoe? 
 o Zalf/crème/gel…? Hoe? 
 o Verband? Welk? 

o Oraal Hoe? 
o Andere - Compressietherapie Hoe? 

 - Aangepaste matras Hoe? 
 - Aangepast schoeisel Hoe? 
 - Andere Welke? 

5. SAMENWERKING  
 o Verpleegkundige  

o Ergotherapeut 
o Apotheker 
o Sociaal werker 
o Bandagist 
o Kinesitherapeut 
o Podoloog 

o Andere Wie? 

 



BIJLAGES 

 
 

CASUS 3: man, 62 jaar 

 
Voorgeschiedenis:  

o 2005: essentiële hypertensie 
o 2006: COPD II (50 pack years, Tiffeneau: 60%, FEV1: 63%) 
o 2007: Angor Pectoris 

Thuismedicatie: 

o Cedocard 5mg,  indien nodig 
o Emcoretic 10/25, 1dd 
o Tildiem retard 300 mg, 1dd 
o Asaflow 80 mg, 1dd 
o Spiriva handihaler 18µg, 1dd 
o Duovent doseeraerosol, indien nodig 

Probleemstelling:  

Uw 62-jarige patiënt komt op consultatie omdat hij een wonde heeft ter hoogte van het rechter scheenbeen. Er is geen uitlokkend moment te 
weerhouden. Bij navragen geeft patiënt ook aan dat hij sinds enige tijd last heeft van kuitkrampen bij het stappen. Hij maakt zich hier 
geen zorgen over, want wanneer hij even stopt met wandelen, gaan de krampen spontaan over.  

Klinisch onderzoek: 
 U bekijkt de wonde, deze ziet er als volgt uit:       

   

 

 

 

Er zijn geen spieren of pezen aangetast. Het wondbed is eerder droog (weinig exsudaat). De wonde is zeer pijnlijk. De huid rondom 
  is eerder bleek en voelt droog aan. Het onderbeen voelt koud aan, perifere pulsaties zijn niet goed palpeerbaar. 

Vraagstelling: 

1.   DIAGNOSE? Veneus ulcus Arterieel Ulcus Decubitus Ulcus Diabetes ulcus Andere 
           Extra diagnostisch 
           onderzoek nodig? 

o Kweek? 

o Beeldvorming?        - Welk onderzoek? 

o Labo?                       - Wat vraagt u aan? 

o Verwijzing?             - Naar wie? 

o Andere?                   - Wat? 

6. BEHANDELING  
 o Topisch o Debrideren? Hoe? 

 o Reinigen? Hoe? 
 o Ontsmetten? Hoe? 
 o Zalf/crème/gel…? Hoe? 
 o Verband? Welk? 

o Oraal Hoe? 
o Andere - Compressietherapie Hoe? 

 - Aangepaste matras Hoe? 
 - Aangepast schoeisel Hoe? 
 - Andere Welke? 

7. SAMENWERKING  
 o Verpleegkundige  

o Ergotherapeut 
o Apotheker 
o Sociaal werker 
o Bandagist 
o Kinesitherapeut 
o Podoloog 

o Andere Wie? 
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CASUS 4: vrouw, 77 jaar 

 
Voorgeschiedenis:  

o 2002: hysterectomie  
o 2006: urinaire stressincontinentie, waarvoor heelkundige ingreep 
o 2008: varicectomie omwille van trunculaire varices bilateraal 

Thuismedicatie: 

o 2008: Daflon 1dd 

Probleemstelling:  

Uw 77-jarige patiënte is sinds een viertal weken bij u in behandeling voor een veneus  ulcus t.h.v. het linker onderbeen. De genezing 
verloopt vlot en het ulcus is bijna dicht. 
Maar, vandaag belt de thuisverpleegkundige u op, ze zegt dat de huid rondom het ulcus rood is, warm aanvoelt, en dat er etter uit de 
wonde komt.  

 Klinisch onderzoek 

U gaat kijken en ziet dat de wonde er als volgt uitziet: 

 

Er is een scherp afgelijnde roodheid rondom de wonde, de huid voelt warm aan, er is meer pijn, en er komt een etterig verlies uit de 
wonde.  
Geen algemene malaise, geen koorts, normale vitale parameters.  

Vraagstelling: 

1.   DIAGNOSE? Infectie Geen infectie 
           Extra diagnostisch 
           onderzoek nodig? 

o Kweek? 

o Beeldvorming?        - Welk onderzoek? 

o Labo?                       - Wat vraagt u aan? 

o Verwijzing?             - Naar wie? 

o Andere?                   - Wat? 

8. BEHANDELING  
 o Topisch o Debrideren? Hoe? 

 o Reinigen? Hoe? 
 o Ontsmetten? Hoe? 
 o Zalf/crème/gel…? Hoe? 
 o Verband? Welk? 

o Oraal Hoe? 
o Andere - Compressietherapie Hoe? 

 - Aangepaste matras Hoe? 
 - Aangepast schoeisel Hoe? 
 - Andere Welke? 

9. SAMENWERKING  
 o Verpleegkundige  

o Ergotherapeut 
o Apotheker 
o Sociaal werker 
o Bandagist 
o Kinesitherapeut 
o Podoloog 

o Andere Wie? 

Met oprechte dank aan Dhr. Vandeputte Jan en www.digiwond.ugent.be voor het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal. Het betreffen hier wonden van 
patiënten waarvan de identiteit niet gekend is, de klinische gegevens die hier bij de foto’s werden gegeven zijn volledig fictief en elke gelijkenis met bestaande 
personen/gebeurtenissen berust louter op toeval. 
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BIJLAGE 2: toestemmingsformulier 
 

Sofie De Munter 
HAIO 
Praktijkopleider: Dr. Braeckmans Inge 

 
TOESTEMMINGSFORMULIER manama masterproef:  
 
Chronische wondzorg in de huisartsenpraktijk:  
wie ziet er nog het bos tussen de bomen? 
 
 

Ondergetekende proefpersoon verklaart:  

- Voldoende informatie te hebben ontvangen met betrekking tot bovengenoemde prospectieve observationele studie. 
- Een verklarend antwoord te hebben gehad op alle bijkomende vragen, indien van toepassing. 
- Geheel vrijwillig, zonder externe dwang, deel te nemen aan deze studie. 
- Toestemming te geven tot gebruik van de door hem/haar geleverde informatie, in het kader van het onderzoek.  
- Op de hoogte te zijn dat de antwoorden vertrouwelijk zijn en dat hij/zij achteraf niet zal kunnen worden geïdentificeerd (antwoorden zullen worden 

geanonimiseerd).  
- Ervan op de hoogte te zijn dat hij/zij op elk ogenblik beschikt over het recht om zich terug te trekken uit deze studie, zonder hiervoor een reden te 

hoeven geven en zonder dat deze beslissing nadelige invloed heeft op zijn/haar persoon. 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ondergetekende, Sofie De Munter, bevestig dat ik mondeling de nodige informatie heb gegeven over deze klinische studie, dat ik een kopie heb gegeven van 
het informatie- en toestemmingsformulier dat door de verschillende partijen werd getekend, dat ik bereid ben om zo nodig alle aanvullende vragen te 
beantwoorden en dat ik geen druk op de proefpersoon heb uitgeoefend om aan de studie deel te nemen. Ik verklaar dat ik werk volgens de ethische principes die 
worden beschreven in de Verklaring van Helsinki en de Belgische wet van 7/5/2004 over proeven op mensen. 

 

Naam onderzoeker: 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
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BIJLAGE 3: informatieformulier 
 

Sofie De Munter 
HAIO 
Praktijkopleider: Dr. Braeckmans Inge 

 
INFORMATIEFORMULIER manama masterproef:  
 
Chronische wondzorg in de huisartsenpraktijk:  
wie ziet er nog het bos tussen de bomen? 
 
 
Achtergrondinformatie 
 
Deze prospectief observationele studie zal worden voorgedragen als manama masterproef in het kader van de master-na-master opleiding in de 
huisartsgeneeskunde.  
 
De keuze voor “chronische wondzorg” als onderwerp is tweeledig. Enerzijds kan mijn persoonlijke interesse in de dermatologie aangehaald worden, anderzijds 
lijkt me dit een ideaal onderwerp om praktijk-verbeterend te gaan werken. Het is me namelijk opgevallen, gedurende de verschillende stages tijdens mijn 
opleiding, zowel als binnen de praktijk waar ik nu HAIO ben, dat chronische wondzorg vaak zeer heterogeen aangepakt wordt, en niet steeds op een evidence 
based wijze. 
 
Er zijn nochtans veel richtlijnen beschikbaar, maar deze zijn zelden specifiek huisarts gericht, zijn vaak niet consistent en dikwijls niet praktisch hanteerbaar.  
Tevens is het aanbod wondzorgproducten de laatste jaren exponentieel toegenomen, desalniettemin is de evidentie van vele van deze producten onvoldoende 
onderbouwd.  
Omwille van deze redenen ziet de huisarts, naar mijn mening, vaak het bos niet meer tussen de bomen. 
 
Toch lijkt het geen overbodige luxe te zijn dat de huisarts een goede kennis heeft van de algemene principes van chronische wondzorg.   
Ten eerste omdat je vrij frequent geconfronteerd wordt met deze problematiek. In Nederland bijvoorbeeld, bedraagt de incidentie van een veneus ulcus in de 
huisartsenpraktijk (in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar) 8.3 per 1000 patiëntenjaren voor vrouwen en 2.2 per 1000 patiëntenjaren voor mannen. Bovendien neigen 
dergelijke wonden tot recidiveren (ruim 10% per jaar). (Van Hof et al, 2010) 
Ten tweede is de huisarts vaak de eerste bij wie het probleem wordt aangekaart. Zeker bij oudere patiënten, die het meest at risk zijn voor chronische wonden, is 
de huisarts vaak  niet alleen de eerste arts waaraan het probleem wordt gemeld, maar tevens ook de enige. Bijvoorbeeld omwille van mobiliteitsproblemen.  
Gelukkig kan de huisarts beroep doen op (thuis)verpleegkundigen, die tegenwoordig een zeer goede opleiding wondzorg krijgen, en dus zeker deskundigen ter 
zake zijn. 
Literatuur beveelt echter aan chronische wondzorg op een multidisciplinaire wijze te benaderen. Hierin zijn verschillende partijen van een even groot belang: 
verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, sociaal werkers, ergotherapeuten, apothekers, enzovoort.  
 
In mijn ogen is een verbetering van het handelen, hoe het nu gebeurt, zeker een haalbare kaart. We moeten af van het  “natte vinger” principe, en evolueren naar 
een aanpak volgens de principes van  evidence based medicine. Er is nood aan consensus via duidelijke, goed omschreven richtlijnen.  
 
Doel van deze studie 
 
Het uiteindelijke doel van deze studie is om het chronische wondzorgbeleid door de huisarts (in samenwerking met andere gezondheidszorgwerkers) te 
optimaliseren.  
Dit zal worden bereikt door het behalen van enkele subdoelen: 

1. Literatuurstudie met als doel na te gaan welke (huisartsgerichte) richtlijnen er zijn, of deze een consensus hebben en of ze praktisch hanteerbaar zijn. 
In het kader van verzameling van gegevens, zal ook een bezoek gebracht worden aan een wondzorgcentrum in het Verenigd Koninkrijk, verbonden 
aan de Universiteit van Reading. 

2. Prospectief observationeel onderzoek: nagaan of de huisarts het bos nog tussen de bomen ziet, wat betreft chronische wondzorg. 
Hiertoe zal een vragenlijst worden gericht aan de huisartsen van de kring “Waasland West”.  
Aan de hand van deze vragenlijst zullen volgende zaken worden nagegaan: 
- Vindt de huisarts een goede kennis van chronische wondzorg belangrijk? 
- Kennen/hanteren huisartsen de richtlijnen m.b.t. chronische wondzorg? 
- Hoe reageren ze op concrete patiëntencasussen (diagnostisch, therapeutisch)? 
- Is er een verschil qua handelen naargelang geslacht, leeftijd, type praktijk? 
- Is er nood aan/vraag naar extra bijscholing? 

3. Ontwikkeling van een instrument, dat tot doel heeft de huisarts te ondersteunen in de evidence based behandeling van chronische wonden.  
  
Specifieke informatie voor de proefpersoon 
 
Deze studie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de ethische beginselen die hun oorsprong vinden in de “verklaring van Helsinki” en voldoet aan de 
ethische vereisten die worden opgelegd door de ICH-GCP-richtlijn.  

Er zal u, aan de hand van een vragenlijst, gevraagd worden om te antwoorden op enkele algemene vragen enerzijds, en anderzijds om  4 concrete 
patiëntencasussen uit te werken. Hierbij wordt telkens achtergrondinformatie over de patiënt aangeboden en een foto van de chronische wonde. De vragen met 
betrekking tot de casussen zullen handelen over diagnostiek, therapie en eventuele samenwerking met andere gezondheidszorgwerkers.  
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Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.   

Zowel uw persoonlijke gegevens, als de gegeven antwoorden zullen worden geanonimiseerd, zodat er geen link meer kan worden gelegd tussen de verzamelde 
gegevens in het kader van deze masterproef en uw identiteit.  

Aan deze studie zijn geen risico’s of ongemakken voor de proefpersoon verbonden.  

Na afloop van deze studie zal u, indien gewenst, aangeboden worden om de resultaten van deze studie te ontvangen, onder de vorm van de manama masterproef. 
U zal tevens een instrument ontvangen dat u kan ondersteunen in de evidence based aanpak van chronische wondzorg.  

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

 

 

Naam onderzoeker: 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

Ref: Van Hof N, Balak FSR, Apeldoorn L, De Nooijer HJ, Vleesch Dubois V, Van Rijn-van Kortenhof NMM. NHG-Standaard Ulcus cruris venosum. Huisarts 
Wet 2010:53(6):321-33.  
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AFISCeP   French nurses association in stoma therapy, wound healing and wounds 

AISLeC    Nursing Association for the Study of Skin Lesions 

AIUC    Italian Association of Skin Ulcers  

ALTIS    Aard, locatie, tijdsduur, intensiteit en samenhang 

AMI   Acuut myocard infarct  

Bapcoc   Belgian antibiotic policy coordination committee 

BCC   Basocellulair carcinoma 

BEFEWO   Belgian Federation of Woundcare 

CBO    Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg  

CEAP    Clinical classification, etiology, anatomy, pathophysiology  

CEBAM    Belgian Centre for Evidence-Based Medicine 

CFU    Colony forming units 

CKS   Clinical knowledge summaries  

CNC   wound management association (www.wondzorg.be)  

COX   Cyclo oxygenase 

CRP   C-reactief peptide 

CSSC    Clinical Signs and Symptoms Checklist 

CVA   Cerebrovasculair accident 

CVI   Chronische veneuze insufficiëntie 

CVZ    Cardiovasculaire ziekte  

CWZ   Chronische wondzorg  

DM   Diabetes mellitus  

DVT    Diep veneuze trombose 

EAI   Enkel arm index  

EBM   Evidence based medicine 

EPUAP   European Pressure Ulcer Advisory Panel 

ETRS    European Tissue Repair Society 

EWMA    European Wound Management Association 

GDG    Guideline development group  

Hb   Hemoglobine 

HIV    Human immunodeficiency virus  

Ht    Hematocriet 

HBOT    Hyperbaric oxygen therapy  

IBD    Irritable bowel disease  
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IPC    Intermittente pneumatische compressie 

IWGDF    International working group on the diabetic foot 

KCE   Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Belgian health care knowledge center 

KLI    Kritische lidmaat ischemie 

MEASURE  Measure, exsudate, appearance, suffering, undermining, reevaluate, edge 

MPFF    Micronized purified flavonoid fraction 

MM    Maligne melanoom 

MTP   Metatarsophalangeaal  

NCC-NSC   National collaborating centre for nursing and supportive care  

NCGC    The National Clinical Guideline Centre 

NHG   Nederlands Huisartsen Genootschap 

NHS    National health service  

NICE    National institute for clinical excellence 

NPUAP   National Pressure Ulcer Advisory Panel (Noord-Amerikaanse variant van de EPUAP) 

NSAID   Non steroidale anti-inflammatoire drugs  

(NT-pro)BNP   (NT-pro) Brain Natriuretic Peptide 

NVDV   Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie  

NVKVV   Nationaal verbond van katholieke vlaamse verpleegkundigen en vroedvrouwen 

OLM   Onderste lidmaat  

PAV   Perifeer arterieel vaatlijden 

PBO   Perifeer bloedonderzoek  

PSST    Pressure score status tool 

PUSH   Pressure ulcer scale for healing 

RCN   Royal college of nursing 

SCC   Spinocellulair carcinoom 

SIGN    Scottish Intercollegiate Guidelines Network  

SLE   Systeem lupus erythematosus 

TEK   Therapeutische elastische kous 

TIME   Tissue, infection/inflammation, moisture, edge 

TSH   Thyroïd stimulerend hormoon 

V&VN   Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 

VG   Voorgeschiedenis  

VK   Verenigd Koninkrijk 

VLU   Venous leg ulcer 

WCS    Woundcare Consultant Society 

WGK   Wit geel kruis 

WHO   World health organization  

WHS   Wound Healing Society 



 

 
 

 

 

 


