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• Wie zijn we?

• Doel: Hoogkwalitatieve wondzorg aanbieden via een sterke 
werkgroep met enthousiaste medewerkers die zorgen voor 
standaardisatie van de wondzorg en instaan voor continue 
verbetering en kennis van de nieuwste technieken

• Hoe: 

=> uniforme behandeling ziekenhuisbreed

=> evidence based

=> uniformisatie doortrekken naar de thuiszorg, 
revalidatie- en woonzorg centra door middel van een 
korte doch degelijke overdracht/briefing.

1. Voorstelling team



2. THEORIE



Wondzorg… geen eenvoudige zaak om wegwijs te geraken in 

allerlei soorten wonden, therapieën en wondconcepten !

2.1. TIME-D(H)N: algemeen

http://ronsrace.nl/wp-content/uploads/2006/12/vraagtekens__Custom_.gif


Wondzorg is een taak van de verpleegkundige ?!
KB 18 juni 1990

Lijst van de technische verpleegkundige en medisch toevertrouwde handelingen

B1: Prestatie waarvoor GEEN voorschrift van de arts nodig is
Voorbereiding, uitvoering en toezicht op:

• wondverzorging
• verzorging van stomata, wonden met wieken en drains

B2: Prestaties waarvoor WEL voorschrift van de arts nodig is
Voorbereiding, uitvoering en toezicht op:

• Het verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal 
• Cutane wieken

C: Toevertrouwde medische handeling
debrideren decubituswonde

2.1. TIME-D(H)N: algemeen



Een goeie wondzorg = een goeie 
samenwerking van arts en 

verpleegkundige alsook 
verpleegkundigen onderling!!



• TIME (Schultz et al.,2003) is een instrument/classificatiemodel 
dat toelaat op basis van vier karakteristieken de wonde te 
beoordelen en het wondbeleid te bepalen. TIME is een acroniem 
dat via vier letters aangeeft hoe men een wonde beschrijft en 
aanpakt.

• Doel is een chronische wonde te kunnen beoordelen en 
heling te kunnen volgen

• Ondertussen D-H-N

2.2. TIME-D(H)N: Wat?



• Het Time-D model biedt een systematische aanpak voor de 
voorbereiding van het wondbed.

• Rekening houden met ook andere factoren die de 
wondgenezing verstoren.

• Benadert een (chronisch) wondprobleem vanuit de pathologie 
van de patiënt.

2.2. TIME-D(H)N: wat?



“Treat the whole patient
and not the hole in the patient”



Uniformiteit in de wondzorg binnen AZ Damiaan
• Werkwijze
• Observatie
• Rapportage

2.3. TIME-D(H)N: Waarom?



1. De zeven basisprincipes bij 
wondzorg

2. Wondzorgmodel TIME – D
1. Wonddiagnostiek
2. TIME – D
3. TIME – D
4. TIME – D
5. TIME – D

2.4. TIME-D



1. Hygiëne
bv. handhygiëne, reinigen werkvlak…

2.4. TIME-D: 7 basisprincipes



1. Hygiëne
bv. handhygiëne, reinigen werkvlak…

2. Veiligheid en voorkomen van specifieke gevaren

bv. weefselbeschadiging door aanbrengen van secundaire verbanden
(zwachtels, mefix…)

2.4. TIME-D: 7 basisprincipes



2.4. TIME-D: 7 basisprincipes



3. Beleving van de patiënt
bv. info, empathie, privacy…

4. Zelfzorg en inspraak
bv. zelf kleefpleister laten verwijderen

5. Comfort 
bv. comfortabele houding, vlot doorwerken

6. Ergonomie
bv. bedhoogte aanpassen

7. Economie en ecologie
bv. keuze van set, rekeninghoudend met wonde, sorteren materiaal

2.4. TIME-D: 7 basisprincipes



Begin bij 
uw patiënt

Wond
ethiologie

= D
Woundbed
preperation

(WBP)

2.4. TIME-D



TIME – D

= Desease/Diagnose

 Wondethiologie => Welke soort wonde is het ?

=> Hoe ontstaan? Hoelang reeds aanwezig?

 Onderliggende pathologie ?
 Voetwonde: diabetes?

 Vasculair lijden? Ulcus?: veneus of arterieel 

 Decubitus: categorie? botcontact? mobiliteit van de patiënt? 
ondermijning?

 In welk stadium bevindt de wonde zich ?

2.4. TIME-D



Begin bij 
uw patiënt

Wond
ethiologie

= D

TIME
toepassen

WBP

2.4. TIME-D



TIME – D 

= Tissue management (weefsel)
 Wondbed
 Weergave van het rood – geel – zwart model
 Weefsel vitaal (rood) of niet (geel of zwart)

 Dood of beschadigd weefsel verwijderen
Chirurgisch (snijden)
Enzymatisch (Iruxol® zalf) 
Autolytisch (gelverbanden) debridement
Mechanisch (wondspoeling)
Biologisch (maden)

2.4. TIME-D



Rood weefsel:

=> granulatie

=> hypergranulatie => epithelialisatie komt niet tot stand.

=> geïnfecteerd

=> Oncologisch => bloeden heel snel => meestal mengvorm

2.4. TIME-D



Doel: Levensvatbaar, goed doorbloed wondbed.

2.4. TIME-D



TIME – D 

= Inflammation & infection control

Mate van contaminatie, kolonisatie, kritische kolonisatie of 
infectie

 Inflammatie en Infectiehaarden verwijderen

vreemd voorwerp verwijderen

wondcultuur, antibioticum, …

2.4. TIME-D



INFLAMMATIE

Steriele ontstekingINFECTIE

- Hoog aantal  bacteriën
- Daling activiteit groeifactoren 

in de wonde



INFECTIE

INFLAMMATIE



Definities

Contaminatie
Aanwezigheid van m.o. (is onvermijdelijk) wondheling niet beïnvloed.

Kolonisatie
Toegenomen aanwezigheid van m.o. wondheling niet beïnvloed (enkel via labo-
onderzoek vast te stellen).

Kritische kolonisatie
Dreigende infectie, gekenmerkt door:

vertraagde wondheling
toename roodheid wondranden
toename pijn en exsudaat
rood en snel bloedend granulatieweefsel
toename van fibrinebeslag op wondbodem
Vaak aanwezigheid biofilm

Infectie
De aanwezige m.o. groeien en delen met cellulaire schade tot gevolg.    
Infectietekenen t.h.v. de wonde:

rubor, calor, tumor en dolor
pus
wonde gaat achteruit
koorts

Biofilm ook vaak aanwezig





WONDINDELING (I)

Helende wonden
 gecontamineerde

 gekoloniseerde
wonden (acuut of 
chronisch) 

Reinigen

Niet-helende wonden

 kritisch gekoloniseerde

 geïnfecteerde wonden
(overwegend chronische
wonden) 

Reinigen en ontsmetten



Doel: bacteriëel evenwicht en verminderde inflammatie of infectie.

2.4. TIME-D



2.4 TIME-D

TIME – D 

= Moisture balance ( wondvochtproductie in balans?)
Mate van vochtigheid: droog, vochtig, nat?

 Wonde te droog: uitdroging vertraagt migratie epitheelvormende 
cellen

 Overmatig exsudaat: veroorzaakt maceratie wondranden
 Aanwezigheid oedeem ?

 Vochtbalans herstellen
 Absorberende/ vochtregulerende verbanden ( Biatain® alginaten)
 Vocht toevoegen zoals Intrasite®gel
 Vacuümtherapie of andere vocht eliminerende methodes
 Zwachtelen 



Doel: Optimale vochtbalans.

2.4 TIME-D



TIME – D 

= Edge (wondrand)

 Wondranden en – omgeving: intact of niet?

 Wondomgeving: maceratie, droog, blaarvorming, ondermijning…

 Herevaluatie van TIM of geavanceerde therapieën (bv. vacuümtherapie)

2.4. TIME-D



Doel: Vorderende wondrand.

2.4. TIME-D



Begin bij 
uw patiënt

Wond
ethiologie

= D

TIME
toepassen

Behandel 
en evalueer 

TIME

WBP

2.4. TIME-D(H)N: algemeen



Praktisch wondzorgmodel



WEETJES

 Isobetadine® onverenigbaar met: 

=> Zuurstofwater

=> Chloorhexedine: Hibitane®alcohol

=> Chloorderivaten: Carrel®Dakin

=> Zilversulfadiazines: Flammazine®

=> Kwikderivaten: Mercurochroom®

 Isobetadineoplossing slechts 24u stabiel

 Wanneer Isobetadine® Tulle/vochtige 
compressen/isobetadienwieken wit trekken = 
uitgewerkt => 2xdaags wondzorg



ja
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Is er 
helingpreventie WBP

2.4. TIME-D
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3. CASUS



T  Necrose aanwezig? Neen, oppervlakkig, epitheliasatie stimuleren

I  Infectie? Neen

Inflammatie? Neen 

M matig exsuderend

E  onregelmatig uitzicht wondranden

omgeving = broze huid

3. Casus 1



=> Reinigen (ontsmetten!)

=> Kies atraumatisch verband 

vb siliconeverband: Lomatuel Pro®

alginogel: Flaminal Forte® 

=> Bedekkend verband: watté; zwachtel als secundair verband ter fixatie

=> Inspecteer dagelijks => bij twijfel arts raadplegen

3. Casus 1



T   Fibrine + beetje granulatieweefsel

I Geen infectie of inflammatie

M weinig vochtig

E Eelt + droge huid

3. Casus 2



=> Goede hygiënische zorgen

=> Eelt verwijderen + drukontlasting

=> Reinigen en ontsmetten

=> Flaminal® F/ suikerpasta/ VAC®-therapie

=> Hydrateren wondomgeving

3. Casus 2



3. Casus 3

D = diabeet, wonde na teenamputatie
= vasculair ok 

T = granulerend + fibrine
I = geïnfecteerd
M = beetje vochtig
E = wat maceratie

=> Systemisch antibiotica
=> Reinigen en Ontsmetten
=> Suikerpasta of VAC®-therapie



D Diabetes,

Verminderde mobiliteit (post-operatief en PCEA)

T Necrose aanwezig? Ja, oppervlakkig

I Infectie? Neen

Inflammatie? Neen 

M sterk exsuderend, maceratie wondomgeving

E wondranden niet intact => restanten blaardak alsook maceratie

3. Casus 4



=> Reinigen en ontsmetten!

=> Restanten blaardak verwijderen

=> Verbandkeuze volgens tabel

Oppervlakkig, sterk exsuderend en maceratie

→ verband die overtollig vocht opneemt: Biatain®

=> Bedekkend verband: geen;

enkel zwachtel als secundair verband ter fixatie

=> Preventieve maatregelen => hielen vrij!!

3. Casus 4
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