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Programma 

1.  V.A.C.® Units 

2.  Wat is V.A.C.® Therapy? 

I. SensaTRAC® 

II. V.A.C. ®Dressings 

3. Indicaties/ contra indicaties 

4. Casuïstiek 

5. Aanbrengen en diverse technieken 

6. V.A.C. therapie in de thuissituatie 

 





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.   

V.A.C.® Therapy creëert een 
omgeving die de genezing 
stimuleert 



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 

V.A.C.® Therapy; een geïntegreerd 
systeem  

Therapie Units 
Levert gecontroleerde, 

gemeten, gerapporteerde 
negatieve druk met alarmen 



V.A.C.® Therapy Dressings 

Keuze uit diverse typen dressings om al 
uw wonden te kunnen behandelen 

V.A.C.® WhiteFoam  
Dressings 
 
Bieden comfort en 
veelzijdigheid 
 

V.A.C.® GranuFoam Silver™ 
Dressings 
 
Effectieve barrière tegen 
binnendringen van bacteriën  

V.A.C.® GranuFoam™  
Dressings 
 
Stimuleren 
granulatieweefsel 



V.A.C.® GranuFoam™ Dressing 

• V.A.C.® GranuFoam™ 
Dressing stimuleert 
vorming  
granulatieweefsel 

 Hydrofoob, netvormige ,  

open cel structuur faciliteert verwijdering 

van exsudaat 

 Zorgt voor een gelijkmatige distributie van 

negatieve druk in het wondgebied 

 Vormt zich naar de contouren van diepen 

en onregelmatige wonden  

 V.A.C.® GranuFoam™ Dressings  

zijn essentieel voor NPWT 

 

400-600 micron poriën 



V.A.C.® GranuFoam Silver™ Dressing 
V.A.C.® GranuFoam Silver™ 
Dressing vormt een effectieve 
barrière tegen bacteriële 
indringing1 
 
 Direct en volledig contact met de wond door 

uniforme distributie van zilver in de dressing 
 

 Een simpele handeling; combineert de voordelen 

van V.A.C.® Therapy met zilver zonder gebruik van 

een ander zilver verband 
 

 Effectieve en snelle reductie van pathogenen : 

remt in vitro  de groei  van meer dan 150 

verschillende micro-organismen1 

 

 Blijvende bescherming: Anti- microbiële activiteit  

aanwezig na 72 uur in in vitro studies2 

 

 



• V.A.C.® WhiteFoam Dressing biedt 
comfort en veelzijdigheid 

 

 Een reeds bevochtigde en sterke Foam Dressing ontworpen 

voor gebruik bij grafts, gebieden met tunnels , sinus en 

ondermijning 

 Aanbevolen wanneer groei van granulatieweefsel onder 

controle moet blijven 

 Niet  verklevend materiaal helpt  bij aanslaan van grafts  

 Hogere treksterkte(dan V.A.C.® GranuFoam™  

Dressing) vereenvoudig verwijdering uit  tunnels  

en ondermijnde gebieden 

 Hogere dichtheid  voor langzamere granulatie bij meer 

oppervlakkige of gevoelige wonden  

 Helpt delicate onderliggende structuren beschermen 

 

V.A.C.® WhiteFoam Dressing 



• Met minder stappen en snellere applicatie 

maken de V.A.C.® Simplace™ Dressing Kits 

het aanbrengen van V.A.C.® Therapy 

Dressings eenvoudiger dan ooit1  

• Eenvoudig aan te passen lengte en breedte 

 Twee stuks per verpakking 

 Ideaal voor diepe of oppervlakkige 

wonden 

 

V.A.C.® Simplace™ EX Dressing 

 
V.A.C.® Simplace™ EX Dressings 

 Stimuleren genezing door  het faciliteren van 
granulatieweefselvorming 

 Spiraalvormige foam is eenvoudig op maat te 
maken 

 Geen schaar nodig 



V.A.C.® GranuFoam™ Bridge 
Dressing 

Helpt bij snelle, effectieve genezing bij een 
variëteit aan wonden en wond  locaties 

 
Gebruik:  

Overal waar vermindering van druk of  het 
overbruggen vanuit een lastige  
anatomische locaties nodig is zoals: 

 Brug naar heup of buik,  
bijv. bij sinus pilonidalis of decubitus 

 Brug van onderkant voet naar kuit , bijv. bij 
diabetische voet wonden 

 Eenvoudig brug maken 
 Maakt compressie mogelijk  
 



V.A.C.® GranuFoam™ Bridge Dressings 

Kenmerken 
 Stimuleert vorming 

granulatieweefsel 
 Helpt genezing te 
stimuleren 

 
 Spiraalvormige foam 
 Eenvoudig op maat 
te maken, knippen niet 
nodig 

 
 Vorm en afmeting: 
 Geeft flexibiliteit 

 



V.A.C.® Therapy Dressings 
Portfolio: uitgebreide keuze voor wat u nodig heeft 
voor uw wonden 

Hydrophilic Dressings 

V.A.C.® WhiteFoam  

Small Dressing 

V.A.C.® WhiteFoam  

Large Dressing 

V.A.C.® Therapy with 

Instillation Dressings 

Open Abdomen Therapy 

Dressings 

ABThera™ Open Abdomen  

Dressing 

V.A.C. VeraFlo™ Dressings 

Active Incision 

Management Dressings 

Prevena™ Incision Dressing 

Anti-Microbial Dressings 

V.A.C.® GranuFoam Silver™ 
Medium Dressing 

V.A.C.® GranuFoam Silver™ 
Large Dressing 

V.A.C.® GranuFoam 
Silver™ Small Dressing 

Ease of Use Dressings Standard Dressings Specialty Dressings 

V.A.C.® GranuFoam™  

Small Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Medium Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Large Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™  

X-Large Dressing 

V.A.C.® Simplace™  

Small Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Bridge Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Bridge XG Dressing 

V.A.C.® Simplace™ 

Medium Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Hand Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Heel Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Thin Dressing 

V.A.C.® GranuFoam™ 

Round Dressing 



SensaT.R.A.C.™ Technology 
Kenmerken 
 Individuele lumen met sensoren  

  Monitoren en helpen het systeem de druk t.h.v. het wondgebied 

continue te behouden gedurende de behandeling  

• Grote binnenste lumen helpt op efficiënte wijze exsudaat uit de wond te 
verwijderen  

• Buitenste lumen met sensor  monitoren onafhankelijke  de doedruk t.h.v. 
de het wondgebied 

 Software- gecontroleerde technologie 

 Situaties die NPWT kunnen beïnvloeden, zoals lekkage 

 De alarmen van deze technologie attenderen zorgverleners wanneer 

doeldruk niet wordt behaald  of wanneer de therapie  wordt 

onderbroken door lekkage of blokkade 

 Helpt onderbrekingen van de therapie te minimaliseren 

 Seal Check™ geeft accurate feedback  

 helpt bij lokaliseren en oplossen van luchtlekkage om een betere 

afdichting  te kunnen krijgen 



Continue of intermitterende 
therapie? 

Intermitterend 

Deze instelling wordt met name 
toegepast als groei van 
granulatieweefsel hét 
belangrijkste doel is. 
Intermitterende therapie kan 
zorgen voor een extra groei van 
granulatieweefsel. 

Gebruik géén intermitterende 
therapie in de reinigingsfase. 

Standaard instelling: 

Intermitterend 125 mmHg 

5 minuten aan, 2 minuten uit 

Continu 

Deze instelling wordt voor de 
eerste 48 uur voor alle wonden 
aanbevolen. Het belangrijkste doel 
is om de wond te reinigen.  

Standaard instelling: 

Continu 125 mmHg  



Starten en stoppen 
• U kunt starten met V.A.C.® Therapy indien er geen contra-indicaties zijn 

 

• Het stoppen van de therapie hangt af van het gestelde behandeldoel.  

 

    Mogelijke behandeldoelen zijn:  

– Reiniging van de wond 

– Wondbedpreparatie 

– Vertraagd primair/chirurgisch sluiten  

– Volledige wondsluiting 

 

• Net als bij elke andere wondbehandeling is het aan te bevelen om de 
behandeling te evalueren indien er geen vooruitgang na 2 weken is 
waargenomen. 



Indicaties 

  Chronisch 
  Acuut 
  Trauma 
  Subacuut 
  Dehiscente wonden (= terug open gaan) 
  Partial-thickness brandwonden 
  Ulcera (zoals diabetische of decubitus) 
  Flaps en  grafts 
 



Contra-indicaties 

 Maligne weefsel 

 Niet enterale-, en ongeëxploreerde fistels  

 Actieve bloedingen 

 Door operatie of bestraling verzwakte bloedvaten 

 Onbehandelde osteomyelitis 

 Necrose 

S 



V.A.C.® Therapy 
Casus 
Decubitus 



23 oktober: start 
V.A.C.® Therapy bij 
een niet genezende 
decubitus wond op 
de stuit 



Na 5 dagen V.A.C.® 
Therapy is de wond 
schoon en mooi 
doorbloed 

28 oktober 



11 november 

19 dagen na start 
van de V.A.C.® 
Therapy 



Na 6½ week kan V.A.C.® 
worden gestopt. De wond 
wordt verder met vetgaas 
behandeld tot volledige 
sluiting is bereikt 

8 december 



In 6½ week van: 

naar: 



V.A.C.® Therapy 
Casus 
Diabetische voet 



Status voor debridement 



Status na debridement 
en start V.A.C.® Therapy 



Doel bereikt na 14 
dagen V.A.C.® Therapy 



In drie weken een goed genezende wond 

01-02 11-02 24-02 



V.A.C.® Therapy 
Casus 
Ulcus Cruris 



Chronisch ulcus cruris 



Na 5 dagen V.A.C.® 



Na 8 dagen 

De wond is klaar voor 

transplantatie (punch grafts) 
 
WhiteFoam  
Continue 125 mmHg 



Na 12 dagen 
 

De meeste transplantaten zijn 
aangeslagen en wondranden  
epithelialiseren.  



17 dagen later 



Aanbrengtechnieken 

•Basis aanbrengtechnieken 

•Diverse aanbrengtechnieken 

• Ondermijning 

• Tunnels 

• Aanbrengen bij kleine wonden 
 
 



Maak de foam op maat van de wond 



V.A.C.® GranuFoam® 

Plaats de foam in de wond 



V.A.C.®-folie 

Aanbrengen van de folie 



Knip een gat in de folie ter 
grootte van 1euro 



Sensa T.R.A.C. ® Pad 

Plaats de SensaT.R.A.C.® Pad 
boven het geknipte gat 



Sluit de slangen op elkaar aan 
en start de therapie 

E 



Huid   Ondermijning 

Ondermijning 



Tunnels 



Kleine wonden 



 

  Behandeling patiënt in zijn eigen omgeving 

 

  Betaalbaar voor de patiënt : 

     gemiddelde therapiekost  à 25 euro/dag 

 

  Behoud mobiliteit : licht en compact toestel 

      

  Kostenbesparend voor de ziekteverzekering  

 

  Praktische ondersteuning door Hospithera 

 

  Vlotte service door Wameda  

 

Pluspunten ActiV.A.C. - therapie 

                 in de thuissituatie 



 

Bestelling 

Wameda 

Levering ActiV.A.C.-pomp  

+ verbanden + canisters 

Patiënt in 

ziekenhuis 

Einde behandeling : gratis 

terugzending pomp door 

patiënt 

Verbandwissel + 

plaatsing pomp 

Wameda  

Wondzorg specialist  

Verbandwissels door  

-  thuisverpleegkundige 

-  in ziekenhuis 

Patiënt 

thuis 



Thuis Ziekenhuis RVT 
- Organiseren van nodige materiaal 

voor V.A.C. in de thuissituatie 
(WaMeDa) 

- Begeleiding, opleiding, assisteren 
aan thuisverpleegkundigen 

- Opvolging van plaatsing 
- Intermedium tussen 

thuisverpleegkundigen en arts in 
ziekenhuis 

 
 

- Zorgen voor gebruik correct 
materiaal  

- Begeleiding, opleiding, assisteren 
van bevoegde personen (VPK, 
artsen,…) 
 
 

 

- Organiseren van nodige materiaal 
voor V.A.C. in de RVT (WaMeDa) 

- Opleidingen geven aan 
verpleegkundigen 

- Opvolging van plaatsing 
- Intermedium tussen 

verpleegkundigen en arts in 
ziekenhuis 

- Begeleiding, opleiding, assisteren 
 
 

Vloeiend verloop voor de patiënt, VPK en instelling tijdens dit hele proces zonder dat enige partij hiervan hinder ondervindt.  
Dit zowel voor transport, medische handelingen, materialen en terugbetaling en dit in samenwerking met Hospithera 

PATIËNT 
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