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• De doelgroep 

– Volwassenen / sporters

– Kinderen 

– Chronische ziekten
• Diabetes
• Reuma
• Parkinson
• MS

Inleiding: doelgroep
Belgische vereniging der Podologen
Association Belge des podologues
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Inleiding: Wound bed preparation & Care 
Cycle volgens het TIME(D) en H-concept

patiënt

Wond-
etiologie

Observatie
TIME-

conceptWond-
behandeling

Is er 
heling?

T: Tissue

I: Infection

M: Moisture

E: Edge

+ datum 
ontstaan 
wonde

Wonddiagnose

Evaluatie

WBP

&

Care

De wonddiagnostiek, -
etiologie IS ABSOLUUT 
RICHTING BEPALEND 
VOOR DE VERDERE 
THERAPIE!

Welke protocollen, procedures kan, moet 
je volgen om wonden te handelen, te 
voorkomen!!!

JA

= Ideale omstandigheden creëren zodat de wonde heelt!

Preventie

Geloof je oren niet!

Goede algemene anamnese!

INSPECTIE!
VOETPATHOLOGIE. 

Inleiding: Care Cycle: de patiënt

patiënt

Ashlyn Blocker

The Girl 
who

Has Never 
Felt Pain.

Inleiding: Care Cycle: de oorzaak
bijv. sensorische neuropathie

Wond-
etiologie
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Heidi Weedaege

• EDUCATIE
– Hygiënische richtlijnen

• PREVENTIE
– Regelmatige voetinspectie
– Aangepast schoeisel

• TIJDIGE DOORVERWIJZING

Inleiding: Preventie
Preventie

Preventie

podoloog

verpleegkundige

wondzorgspecialist

endocrinoloog

dermatoloog

orthopedist

vaatchirurg

oncoloog

plastisch chirurg

fysiotherapeut

…

Inleiding: multidisciplinair op basis van 
gelijkheid

Inleiding: Care Cycle
Observatie TIME concept

• Aanpak T: Reiniging? Debrideren?

• Aanpak  I:        Infectie? Inflammatie? (bacterieel evenwicht)

• Aanpak M: Verbanden die evenwicht wondvocht herstellen?
(Optimaal vochtig milieu)

• Aanpak E: Bevorderen epithelialisatie? 
Ondersteunen wondomgeving

Observatie
TIME-

concept

Observatie
TIME-concept
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Inleiding: Care Cycle
Wondbehandeling

1. Observeer 
2. Optimaliseer 

onderliggende 
factoren

3. Preventie!!!
4. Pijnmedicatie 
5. Reinigen
6. Debridement?
7. Cultuurname?
8. Ontsmetten?
9. Wondrand-

bescherming

10. Productkeuze
11. Bedekkend 

verband
12. Fixatie
13. Frequentie 

wondzorg
14. Rapportage 

verpleegdossier
15. Evaluatie 

(beeldmateriaal)

V
E
R
B
A
N
D
K
E
U
Z
E

IT M E

Wond-
behandeling

Wondbedvoorbereiding

Reinigen – Debrideren

• Wat is reinigen?

Reinigen wordt gedefinieerd als het 
verwijderen van vuil uit de wonde. 
(Los metabolisch afval of vreemd materiaal.)

• Wat is debrideren? 

Debrideren is het verwijderen van hechtend, 
dood, beschadigend of geïnfecteerd weefsel.
(debris)

Foto 1 Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Debrideren
Methodes en middelen om te debrideren

Moeilijk te helen wonden

• Wat zijn biofilms?

• Een symbiose van verschillende soorten bacteriën met een voor hen beschermende werking.

1. Hechtingen van de bacteriën op het vaste oppervlak.
2. Irreversibele hechting door Extracellulaire Polymeer Substantie (EPS = slijm)
3. Eerste ‘rijpingsfase’ van de biofilm.
4. Tweede ‘rijpingsfase’ van de biofilm.
5. Verspreiding van een bacteriële kolonie.

Moeilijk te helen wonden

Kan je een biofilm zien?

• In een wonde die al langere tijd bestaat kan een biofilm ontstaan.
• Deze laag zie je niet met het blote oog. 
• Er zijn wel wondaspecten die een biofilm doen vermoeden:

• slijm
• infectie

• Sommige bacteriën in biofilms produceren pigmenten die een
visualisatie van de biofilm mogelijk maken. 
Bijv. Pseudomonas Aeroginosa.
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Moeilijk te helen wonden

• Gevolgen van een biofilm.

• De wondgenezing kan erdoor stagneren. De wond wil maar niet helen. 
Deze wonden kunnen ook sneller infecteren.

• Een biofilm moet je verwijderen! Debrideren is de basisbehandeling voor de 
bestrijding van een biofilm.

Moeilijk te helen wonden

• Biofilms verwijderen.

• Een beloftevolle technologie ligt in de surfactant eigenschappen van 
sommige polyhexamethyleen biguaniden woundcleanser (polyhexanide of 
PHMB) zoals Prontosan ®. 

• De surfactant factor (betaine) vermindert de oppervlaktespanning en helpt 
tot het verwijderen van debris en bacteriën door irrigatie.
Eveneens kunnen middelen zoals povidonjodium (Isobetadine Uniwash®) 
en chloorhexide gebruikt worden. 

Moeilijk te helen wonden

• Een biofilm kan zich binnen de 48 à 72 uur terug herstellen. Blijf dus alert 
op alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de wondgenezing 
en debrideer zo nodig regelmatig. 
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Moeilijk te helen wonden

• BESLUIT:

• Moeilijk te helen wonden zijn gekoloniseerd, kritisch gekoloniseerd met 
micro-organismen. Biofilms zwakken de doeltreffendheid van een 
antiseptica sterk af.

• Systematisch debrideren maakt de biofilm kwetsbaar.

• Je kan biofilms opruimen!

Moeilijk te helen wonden

Moleculight (Smith&Nephew)
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Innovatieve wondverbanden

Wat is innovatief?

• In functie van het uitzicht van de wonde (klinisch beoordelen).

• Geen consensus. 

• Onvoldoende wetenschappelijke bewijzen.

• Belangrijker wat je wegneemt dan wat je erop plaatst.

• Wondzorg is belangrijker dan het wondverband.

Dure verbanden zullen geen wonderen verrichten als met de 
overige behandelingsprincipes geen rekening wordt gehouden.

Keuze innovatieve wondverbanden

Innovatieve wondverbanden
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Innovatieve wondverbanden

– Polyurethaanfilms
– Hydrogels
– Enzyme alginogel
– Hydrocolloïdalen
– Schuimverbanden
– Honing
– Geurabsorberende verbanden
– Alginaten
– Hydrofiberverbanden
– De superabsorberende polymeren (SAP)
– De siliconeverbanden
– Antibacteriële verbanden
– Hyaluronzuur
– Collageenverbanden
– Madentherapie
– Hyperbare zuurstoftherapie
– …
– VAC-therapie
– L-PRF

Enzyme alginogel

Eigenschappen
Een enzym alginogel is een nieuwe klasse wondhelingsproducten
samengesteld uit een antimicrobieel enzymesysteem (glucoseoxidase en 
latoperoxidase) dat in gehydrateerde alginaten is ingebed.

Een enzym anginogel
– houdt de wond vochtig, 
– zorgt voor een voortdurende wondreiniging,
– geeft een antimicrobiële bescherming,
– is veilig voor de huidcellen,
– beschermt de wondranden

Enzyme alginogel

Indicaties

• Licht tot sterk exsuderende wonden,
• Oppervlakkige of diepe,
• Gecontamineerde, gekoloniseerde, kritisch gekoloniseerde, 

geïnfecteerde wonden.

Casus
• Man/ 67 jaar
• Type 2 op insuline
• Neuropathie
• Goede pulsaties
• Wagner 2

• frequent eelt verwijderen
• vilttherapie
• enzyme alginogel
• nadien steunzool/semi
• resultaat na 2 maand
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Eigenschappen
– De schuimverbanden bestaan uit een zacht schuim dat:

• exsudaat, 
• etter en 
• necrose absorbeert.

– Ze bevorderen de granulatie en creëren een optimaal vochtig
milieu.

– Platen en kussentjes. 

Schuimverbanden

Schuimverbanden

Soorten
– Adhesive: klevend
– Non-adhesive: niet klevend
– Border: met rand
– Silicone: met filmlaag silicone
– Met Ag 
– Met Ibu

Indicaties
– Matig tot sterk exsuderende,
– Oppervlakkige en diepe,
– Gecontamineerde / gekoloniseerde / kritisch gekoloniseerde met Ag 

of geïnfecteerde wonden met Ag.

Schuimverbanden
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Schuimverbanden

Hydrocolloïdalen

– Hydrofoob polymeer: bezit klevende eigenschappen.
– Hydroactieve deeltjes reageren. 
– Resultaat: halfvloeibare gel die:

• Wondexsudaat opneemt,
• een vochtig milieu creërt,
• bacteriostatisch werkt,
• toelaat het verband pijnloos te verwijderen,

– De bovenlaag is onderlaatbaar.
– Voorkomen: platen, poeders en pasta.

Hydrocolloïdalen

Indicaties
Licht tot matig exsuderende wonden,
Oppervlakkige of diepe wonden.
Gecontamineerde, gekoloniseerde wonden

Soorten
Extra dun
Met border

T
E
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Alginaten

Eigenschappen
• Vervaardigd op basis van zeewier. (calcium-natrium

alginaatvezels.)

• In contact met wondvocht vormt er zich een zachte gel. 
Hierdoor kunnen deze verbanden:

– Debrideren en de bacteriën vast houden in de gel,
– Veel exsudaat absorberen,
– Geur absorberen
– Bloedingen stelpen (ca-ionen),

• Ze komen voor onder de vorm van platen en wieken.

Alginaten

Indicaties
– Sterk exsuderende, bloederige wonden,
– Oppervlakkige en diepe,
– Kritisch gekoloniseerd / geïnfecteerd (een Ag-vorm) en 

gecontamineerd / gekoloniseerde wonden.

Hydrofiber

unieke vezel en 100% sodium carboxymethylcellulose

Eigenschappen
– Tot nog toe slechts 2 hydrofiberverband op de markt. 
– Het komt voor in verband en wiekvorm.
– Onder invloed van het wondvocht wordt het verband omgevormd in 

gel. De gelvorming bevordert het debridement.
– Vochtregulerende werking. 
– Wondvocht wordt uitsluitend verticaal geabsorbeerd.
– Infecties worden bestreden doordat de bacteriën ingekapseld 

worden in de gegelerende vezels.
– Kan lang ter plaatse blijven. (tot 7 dagen)
– Kan verwijderd worden zonder residu en zonder het nieuwgevormde 

weefsel te beschadigen.

37

38

39



6/12/2018

14

Hydrofiber

Indicaties
– Vochtige tot zeer vochtige wonden,
– Oppervlakkige en diepe,
– gecontamineerd / gekoloniseerde wonden en kritisch gekoloniseerd 

met Ag / geïnfecteerde met Ag

Silicone verbanden

Eigenschappen
– Niet kleven in aan de wonde.
– Houden het wondmilieu vochtig, nemen zelf geen vocht op maar 

draineren.
– Mag verschillende dagen ter plaatse blijven.

Indicaties
– Matig – vochtige wonden
– Oppervlakkige wonden
– Pijnlijke wonden
– Gecontamineerde, gekoloniseerde wonden
– Vooral voor skin-tears, radiodermitis

Antibacteriële verbanden

Eigenschappen
De antimicrobiële werking staat centraal en dit op basis van zilver
dat in de verbanden aanwezig is.

Indicaties
– Wonden met verhoogd risico op infectie.
– Kritisch gekoloniseerde / geïnfecteerde wonden.
– Wonden met resistente bacteriën.

Tegenindicaties
– Gekende gevoeligheid voor zilver.
– Huidirritatie.
– Transpiratie (zweet bindt zich met het Ag).
– Niet gebruiken bij patiënten die een MRI (magneetscan) moeten 

ondergaan.
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Zilverbanden
– Potentieel toxische effecten van zilver kationen op de lichaamseigen 

cellen. 
– Resistentie?
– Slechts een klein deel van de in het verband aanwezig zilver levert 

de effectieve antimicrobiële arbeid. (Het vrijgeven van AG+ gebeurt 
in contact met exsudaat)

Aanbeveling: 
– Zilver alleen toepassen indien er een infectie of een hoog risico op 

re-infectie is.
– Enkel gebruiken wanneer geïndiceerd en niet langer dan 14 dagen.
– Voorzichtigheid geboden bij kinderen en / of uitgebreide wonden.

Is zilver goud waard?

Tegenindicaties
– Afwezigheid van infectietekenen of afwezigheid van kritische kolonisatie.
– Chronische wonden met een goed verlopend heel patroon na de nodige 

wondbedpreparatie. (Zilververbanden kunnen het epithelialisatieproces
vertragen.)

– Kleine acute wonden met laag infectierisico.
– Zuiver chirurgische wonden met laag infectierisico (bijv. donorsites, 

sutures).
– Patiënten met een overgevoeligheid voor zilver.
– Enzymatisch gedebrideerde wonden (inactiveert het zilver)
– Zwangerschap en borstvoeding.
– MRI / MR / CT.
– Radiotherapie.
International consensus: Appropriate use of silver dressings in wounds – an expert working group consensus – Wound international
www.woundsinternational.com

Is zilver goud waard?

Abilar® 
• De hars van de Noorse spar of fijnspar wordt reeds honderden 

jaren gebruikt binnen de wondzorg in Scandinavische landen. 
Dankzij moderne technieken wordt deze hars verzameld en 
geraffineerd tot het actief ingrediënt in Abilar® wondzalf.

• Abilar® zorgt voor een beschermende laag op de huid die de 
genezing van de wond bevordert. 

• Abilar® is een zeer veilig product. Slechts 1% tot 3% reageert 
allergisch op de natuurlijke hars in Abilar®.

Antibacteriële verbanden
Casus:
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• Man, 80j
• Type 2 op oad
• Macroangiopathie
• Neuropathie
• Diabetische voet

Antibacteriële verbanden
Casus:

•Chirurgisch debridement
•Pta van A. Fem
•verbandschoen
•Lokaal: Abilar®

Na 3 maand Na 6 maand

• povidonejood
• Man, 66j
• Type 1 sinds 14j
• Retinopatie
• Macroangiopathie
• Nier/pancreastransplant
• Diabetische voet

Antibacteriële verbanden
Casus:

-AB po
-Colchicine
-Verbandschoen
-Spoelen en gel (povidonejood)
-Vaatlabo = ok
-Chirurgisch debridement
-Resectie MTP-5 gewricht

Antibacteriële verbanden
Casus:
• Cutimed® Sorbact®
• De werking berust op een fysisch mechanisme dat tot stand komt 

door een hydrofobe coating van dialkylcarbamoylchloride (ook 
bekend als DACC) en zo de bacteriële belasting in een wond 
verlaagt. 

• Berust op een hydrofobe interactie.
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• Decubitus: afwachtende houding debrideren. Patiënt 
is algemeen te slecht. Doel: droog houden. Infectie 
voorkomen.  Aflijning.

Antibacteriële verbanden
Casus:

Handleiding 
gebruik 

verbanden.

Belgische bacteriën steeds beter
bestand tegen antibiotica!

16 november 2013 De Standaard

Lokale antibiotica moet vermeden worden omwille van 
overgevoeligheidsreacties en het ontwikkelen van resistentie.
(bijv. Fucidine® – Bactroban®)

Topical antibiotics should be avoided because they may cause hypersensitivity reactions and
super-infections and may select resistant bacteria. 

EWMA Position document: Indentifying criteria for wound infection,
(management of wound infection blz. 15)

Lokale antibiotica

"Eenvoudige operaties 
over 20 jaar 
levensgevaarlijk“

11 maart 2013
Het Laatste Nieuws

• Is een niet-invasieve, actieve wondbehandelingsmethode 
die zorgt voor een gelijkmatige zuigkracht op de 
wondbodem en de wondranden door gebruik te maken van
een gecontroleerde, instelbare onderdruk om de wondgenezing te bevorderen.

– Preventieve behandeling

– Curatieve behandeling

Negatieve druktherapie
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Preventief: blijft 7 dagen ter plaatse

Negatieve druktherapie curatief: creëert een 
omgeving die de genezing stimuleert

3) Reduceert 
oedeem

1) Trekt 
wondranden 
naar elkaar 
toe

2) Verwijdert 
infectieus 
materiaal

4) Stimuleert 
doorbloeding

6) In vitro studies laten 
zien dat oprekken van 
cellen onder negatieve 

druk cel activiteit 
stimuleert resulterend 

in vorming 
granulatieweefseln62

5) In vitro/in vivo studies 
tonen aan dat foam 
contact met weefsel 

onder negatieve druk 
micro-deformatie geeft 
die leiden rekken van 

cellen57,63

57) Saxena SM, et al. Plast & Reconstr Surg, 2004;114(5):1086‐1095
62) McNulty: AK, et al.  Wounds, 2007; 15:838‐846
63) McNulty AK, et al. Wound Rep & Regen. 2009 ;17(3):192‐9. 

Negatieve druktherapie: 
een geïntegreerd systeem

Therapie Units
Levert gecontroleerde, 

gemeten, 
gerapporteerde 

negatieve druk met 
alarmen

Foam wondverbanden
Afmetingen, vormen en 

samenstelling zijn te 
gebruiken voor alle 

wondtypen

SensaT.R.A.C.® 
Technology

Intelligente technologie om 
een constante druk in de 
wond te bewaken en te 

verzekeren
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Casus

• Vrouw, 57j
• Type 2 

• AB IV
• Start insuline
• Verbandschoen
• Vaatlabo
• RX = ok
• PTA + drainage abces
• Na 1 week :amputatie

3 dagen po
Met NPT 1 week po

VAC stop
Lokaal: hydrogel + vetverband

2,5 maand po 5 maand

+ Orthopedische schoenen

2 weken po

L-PRF

 L-PRF: de toekomst voor ‘weefsel regeneratie’?

Eigen groeifactoren.

De nieuwe L-PRF methode maakt gebruik van bloed van de patiënt dat wordt 
afgenomen in buisjes. Deze buisjes gaan in een centrifuge en na 12 minuten heeft er 
zich in elk buisje een slijmerige massa gevormd, waarvan daarna membranen kunnen 
worden gemaakt. Deze membranen zijn opgebouwd uit een stevig fibrine-netwerk 
met daarin tal van witte bloedcellen en geactiveerde bloedplaatjes.

= TOOLBOX voor de wonde.

Geven een aantal stoffen vrij die de reorganisatie van de bloedvoorziening 
bevorderen en het bekledend weefsel helpen bij de finale sluiting. 
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L-PRF

58

59

60



6/12/2018

21

W
O
N
D
A
C
T
I
E
V
E

V E R B A N D E N

Innovatieve wondverbanden
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Innovatieve wondverbanden
Kiezen van een primair verband

• Attention: 
• “Woundburger”

• Avoid Wasting:
• The dressing 

“sandwich”

hydrogel
Geïmpregneerd verband

Schuimverband Ag

Absorberend verband

wonde

Polyurethaanfilm

hydrocolloïd

zinkzalf

wonde

Wasted

wasted money.

Wasted
material is 

wasted money.

spannend verband

Aandacht voor:

Juiste breedte

Correcte manier van aanbrengen

Leg de hoog-risicovoet in de watten

Overdreven?
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Secundaire Preventie

• Goede opvolging (remissie) 

• Continue educatie

• Aangepaste schoenen/steunzolen

• Preventie 

• Tijdig doorverwijzen

• Teamwork 

TAKE HOME MESSAGE

Bedankt voor je aandacht!

Met dank aan Dirk Helin voor het bijkomende 
ondersteunend materiaal.

Verantwoordelijke diabetesvoetkliniek az
groeninge.
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