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Acute of chronische wonde 

Acuut 

= geneest vlot en zonder probleem

Chronisch

= een wonde van > 6 weken

= terugbetalingsaanvraag mogelijk

= stijgende lijn door vooral vaatlijden en diabetes





 Reinigen

Wonddouche

Na cl 0,9%

Wondcleansers: Flamiclens, 
Flamirins, Prontosan         

 Iso-Betadine zeep

Hacdil



Iso-Betadine
4 soorten: 

- Dermicum

- Zeep

- Tulle

- Gel



 Breed antimicrobieel spectrum

 Geen resitentievorming

 Verdund = ook gebruikt worden

 1/10 bij spoeling

=> werkt vlug; 1 min contacttijd

 Onverdund = TRAGE werking

Iso-Betadine



!!!
 Opletten bij patiënten met jodiumallergie

en gestoorde schildklierfunctie

 Niet bij kinderen gebruiken jonger dan 30 
maand

 Kan gebruikt worden bij pseudomonas

Maar wij gebruiken meestal azijnzuur 1%

=> 10 min ter plaatste laten en dit 2 x/dag



Suiker, een natuurlijk middel in 

de wondzorg

 Gebruik bij diepe wonde, decubitus en 
ulcera

 De eigenschappen van suiker:

= lage ph waarde 3,7

= vasthouden van water

=> bacteriën kunnen niet overleven

 2 x/dag aanbrengen



Flaminal Hydro of Forte

=> bij weinig tot matige exsuderende wonden

 Zuiver houden van de wonde

 Anti-microbiële werking

 Veilig voor huid en weefsel

 Wondgeur vermindert

 Vermindering van de biofilm

 Beschermt de wondranden





Gebruik

 Reinigen en spoelen

 Drogen

 Laagje leggen

 Compres en afdekkend verband

!!! Geen Melolin of Stellaline 

=> verweking van de wondranden !!!



Alginaat

 Natrium- of calciumzouten, afgeleid van 
zeewier

 In contact met wondvocht = vormt het 
gelatine-achtige massa die debris en 
bacteriën insluit

 Wel opletten dat wonde niet te droog 
wordt...





gebruik

 Bij fibrine en opgranulerende wonden met 
veel exsudaat, greffe (donorplaats)

 Bij fistels (wiek of reepjes)

= groot absorptie vermogen

= kleeft niet in de wonde 

= pijnloos te verwijderen

= microklimaat

= hemostatisch en comfortabel



Schuimverbanden

= Absorberend en ademend verband

= Polyurethaanschuim => gemakkelijk aan te 
brengen

= Volgen de contour van de wondbodem

= Houden teveel aan wondvocht vast





gebruik

- Bij ondiepe wonden zoals ulcus en decubitus

= Moet niet elke dag gewisseld worden 



Tulle

Lomatuell H

= een tulle met witte vaseline,

=> gaat het inkleven tegen zodat wondzorg 
pijnloos verloopt

Gebruik: 

- bij schaaf- en snijwonden

- ulcus

- brandwonden





Lomatuell pro

= Polyestervezel– netstructuur

= kan 7 dagen op de wonde blijven

Gebruik : 

- scheur-, snij- en schaafwonden

- brandwonden





L- Mesitran

= Zalf bestaat uit 

- Honing

- zonnebloemolie

- Levertraan

- vit C en E

- Zinkoxide

- calendula

Werking:

- Het onttrekt het vocht

uit de wonde

- maakt necrose los

- stimuleert de cellen





Gebruik

- Bij veneuze,  arteriële en diabetische ulcera

- Oncologische wonden (ontgeuren)

- Brandwonden 1ste en 2e graad 



Intrasite gel

= een hydrogel

= Wordt gebruik voor het verwijderen van een 
harde necrose

!!!  Niet aangeraden bij smalle openingen zoals 
bij fistel door een moeilijke controle





Werkwijze 

 Goed reinigen of douche

 Omliggende huid goed beschermen

 Vanaf 0,3 tot 0,5 cm een laagje aanbrengen

 Lomatuell H aanbrengen om te fixeren

 Secundair verband zoals gaascompres

 Folie eventueel maar eist een goeie controle



= gel kan tot 3 dagen ter plaatse blijven

Indien lekkage of volledig absorptie van 
secundair verband => eerder wisselen



 Huidbeschermers

 Hydrocolloïd verband

= heel flexibel 

= bij ons vooral gebruikt als plaat onder de

negatieve druktherapie

 Wordt gebruik bij oppervlakkige decubitus en 
laatste fase van de wondgenezing

Comfeel





Cavilon / Brava Spray

= een barrièrefilm

= gebruikt als wondrandbeschermer

= ook gebruikt bij

- incontinentie irritatie, 

- decubituspreventie,

- en kan gebruikt worden bij smetten





aandachtspunten

 Goed reinigen en laten drogen

=>  hecht alleen op een droge huid

 Spray op een afstand van 10 à 15 cm 

=> droogtijd respecteren = 30 sec

 De huidplooien goed spreiden

 Verwijderen van product = meestal niet 
nodig;  indien wel nodig met olie te 
verwijderen.



 Cavilon werkt max 48 uur

 Bij wondzorg = dagelijks aangeraden

=> Niet de bedoeling Cavilon spray in

wonde aan  te brengen

 Kan vorming geven van een film



Aldanex

= Werkt op basis van silicone (dimethicone)

= Past vooral in het incontinentie protocol

Waarom in de wondzorg?

- Bij beschadiging van de huid

- beginnende decubitus tot graad 2

=> Geen wondverband nodig

=> Transparant = huid beter te evalueren





 Goed uitstrijkbaar ALS je de aanbevolen 
hoeveelheid gebruikt

= hoeveelheid van een erwt en goed opwrijven

 Hecht zeer goed aan de huid

 Is afwasbaar = groot voordeel bij 
beschadigde huid



Negatieve druktherapie

 Prevena bestaat in 15 en 25 cm

 Gebruikt om de wondranden bij elkaar 
te houden

 Blijft 7 dagen ter plaatse

 125 mm/hg

 Barrière tegen contaminatie





Info, acti en spoelvac 



 Niet meer weg te denken

 gebruikt bij acute EN chronische wonden

 Thuisgebruik in opmars

o project via de overheid in laatste fase voor 
opstarten…



aandachtspunten

Niet opstarten bij :

o necrose 

o fistel naar de ingewanden

o maligne weefsel in de wonde

o onbehandelde osteomyelitis

o nabijheid van bloedvaten, 
zenuwen, organen en 
botfragmenten





Laatste nieuws

 Easy dress

 CoFlex = 2-lagig verband met zink of Calamine

o 1ste laag:

= controleert de geur en jeuk

= zorgt dat huid droog blijft

= zorgt voor wondheling

o 2de laag dient voor de compressie











CoFlex






