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Door: Femke en Kelly 

 
 



Programma 

Even voorstellen 

Afspraken - 
werkwijze - 

communicatie 

Wondpijn en 
pijnstilling 

Pseudomonas EAI 

Matrassen 

Verbandmaterialen 



Vragen 

 I.v.m. beperkte scholingstijd vragen graag achteraf stellen 



Even voorstellen: Wondverpleegkundigen 

Ilse Tournoij 
Functie: gespecialiseerd wondverpleegkundige 
Locaties: Landrijt, Eerdbrand en Berkenstaete 
wondverpleegkundigen@archipelzorggroep.nl  
ilse.tournoij@archipelzorggroep.nl  
Wondtelefoon 06-51 87 13 89 

 

Kelly Fraats 
Functie: gespecialiseerd wondverpleegkundige 
Locaties: Dommelhoef en Ekelhof 
wondverpleegkundigen@archipelzorggroep.nl  
kelly.fraats@archipelzorggroep.nl 
Wondtelefoon 06-51 87 13 89 
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Gespecialiseerd verpleegkundigen in de wondzorg 

Femke van Kruijsdijk 
Functie: gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg 
Locaties: Nazareth, Kanidas, Akkers en Berkenstaete 
wondverpleegkundigen@archipelzorggroep.nl  
femke.van.kruijsdijk@archipelzorggroep.nl  
Wondtelefoon 06-51 87 13 89 

 

Monique van de Kruis 
Functie: gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg 
Locaties: Fleuriade en Passaat 
wondverpleegkundigen@archipelzorggroep.nl  
monique.van.de.kruis@archipelzorggroep.nl 
Wondtelefoon 06-51 87 13 89 
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Afspraken-werkwijze-communicatie 
Wond expertise team is in principe het eerste aanspreekpunt voor 

v&v op het gebied van wondzorg. 

We verzorgen training on the job op directe aanvraag i.c.m. een 
consult en lopen wekelijks de wondrondes. 

4x per jaar verzorgen wij een scholing voor aandachtsvelders op de 
afdeling. 

Wondvpk zullen steeds vaker een chirurgisch debridement uitvoeren 
na overleg, daar dit vaak effectiever en kostenbesparend is. 

Wij rapporteren via ysis en zetten wondfoto’s in het archief. 

We overleggen graag telefonisch en/of via ysis indien nodig en 
vinden het prettig als dit ook wederzijds gebeurt. 

 



Wondpijn 

Pijn bij wonden/wondzorg vaak onderschat 

Moeilijker aan te duiden bij cliënten met 
communicatiestoornissen 

Pacslac-D (Archidoc) pijnscorelijst bij cliënten met 
dementie/communicatieproblemen 

VAS-schaal(ysis) pijnscorelijst bij revalidatie-
cliënten/somatische cliënten 

Pacslac-D zou vaker ingezet moeten worden, om 
pijnklachten in beeld te brengen. 

Meerdere momenten voor een betrouwbaar 
beeld 



Pijnstilling 

Lokale pijnstilling voor een 
wondbehandeling of debridement geeft 
minder bijwerkingen. 

Lokale pijnstilling is sneller 
werkzaam(binnen enkele minuten). 

Lokale pijnstilling/verdoving is kortdurend 
werkzaam (ongeveer 10-15 minuten) 

Lokale pijnstilling: Bijv. Lidocaïne druppels of 
Xylocaïne spray 

Lokaal of systemisch? 



Pseudomonas in een wond 
Symptomen: 

 Groen/blauwe kleur in wond en/of verband, sterke geur 

Diagnose d.m.v. onderzoek: 

Wondkweek met een swab in de diepte, na wondreiniging. 

N.a.v. kweek besluit nemen over beschermde maatregelen: 

 Rapporteren: wel/geen beschermde maatregelen tijdens wondzorg 

Behandeling: 

 Advacyn(vloeistof) 

 Honing(verbanden) 

 Zilververbanden 

 Flammazine crème of zalf 1-2dd 

 Eusol 

 Azijnzuur 1%  2-3dd, hogere percentages kunnen schadelijk (en 
pijnlijk) zijn voor de wond(omgeving). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enkel-Arm Index 

Indicaties: 

Preventie, diagnose en tijdige behandeling PAV 

Correcte beoordeling van vaatlijden of ulceratie en 
verdere besluitvorming 

Compressie therapie: hulp bij inschatting mate van 
compressie 

Wondbehandeling: helpt bij vaststellen aan- of 
afwezigheid PAV en voorspellen geneesbaarheid  van 
een open been.  

 

MESI Enkel-Arm Index apparaat 



Enkel-Arm Index 

Proefperiode: 

Eigenlijk van 01-02-2019 t/m 17-02-2019, is door 
omstandigheden verlengd tot april 2019. 

13 metingen uitgevoerd in overleg met/of p.o. arts/VS 

Gesprek MESI eind april, al wel een akkoord voor 
aanschaf van M. Hertogs. 

Nog e.e.a. uit te zoeken betreft uitvoeren (AVT?), 
onderhoud, gebruik/procedure, materialen. 

 

MESI Enkel-Arm Index apparaat 



Matrassen 

Matrassen: 

 v&v moet vaker insteken op preventieve behandeling d.m.v. 
druk ontlasten als eerste stap. 

 Basismatrassen steeds beter, inzet in de preventie t/m dec. 
cat. 1/2   

 Repose/Rest-Q matrassen worden overwogen bij dec. cat. 2 

 Bij dec. cat 3. wordt een wisseldruk matras overwogen, als 
wisselligging niet afdoende of niet mogelijk is. 

Matraskeuze gaat in principe altijd in overleg met de 
ergotherapeut. 

 Zie ook de beslisboom matrassen  functieprogramma 
Algemene wondzorg en lig- en zithouding  

 

 

Matraskeuze & indicaties 



Matrassen 

Palliatieve fase: 

Bij voorkeur geen low air matras meer in deze fase 
adviseren 

Kan zorgen voor onrust bij cliënt (& familie) 

Overhevelen naar ander matras kan ook ongemak 
veroorzaken 

Belangrijk om in te zetten op zijligging en adequate 
pijnstilling 

Er zijn alternatieve matrassen, bijv. een Rest-Q matras 
die ook in de preventie werkt tot decubitus categorie ¾. 

Daarnaast zijn er nog andere mogelijke contra indicaties 
om een wisseldruk matras in te zetten, zie beslisboom. 

 

 

Matraskeuze & indicaties 



Matrassen 

Evaluatie 

Er dient regelmatig geëvalueerd te worden bij inzet van 
een AD-matras door de opdrachtgever(arts/ergo).  

Nu wordt er vaak te lang onnodig doorgegaan met AD-
matrassen, wat hoge kosten met zich mee brengt. 

Staken zorgt vaak voor weerstand bij v&v 

Echter blijft wisselligging en preventie altijd belangrijk, 
net zoals bij een low air matras(niet altijd bekend bij 
v&v). 

Wisselligging en preventieve maatregelen worden 
nadrukkelijk besproken tijdens de 
wondaandachtsvelders scholing 

Matraskeuze & indicaties 



Verbandmaterialen 
 



Barrière crèmes - Wondrandbeschermers 

 
Dicht, niet nattend:  

Cavilon - 1xdgs dun aanbrengen 

Minimaal open of recidiverend vochtletsel:  
Proshield - 2xdgs dik aanbrengen 

Open, nattend: 
Zinkolie - DUN inkloppen en vooraf oude laag 
verwijderen met zoete olie. 1-3xdgs 

 

Brengt beschermlaag aan tegen vochtletsel 

 



Verzachtende en beschermende crème bij een droge huid 

 

Bij voorkeur 1-2x daags aanbrengen, in de avond 
toepassen bij gebruik van steunkousen 

Houdt de huid soepel en voorkomt dat de huid 
uitdroogt 

Hierdoor minder kans op skin tears 

Vermindert jeuk en schilfering van de huid 

Cetomacrogol kan gebruikt worden in het water om 
mee te wassen bij een extreem droge huid. 

 In principe altijd op voorraad in de buffer 

 

Cetomacrogol 
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Bepanthen 

Proefperiode 

 Proefperiode februari – maart 2019 
 Tijdens proefperiode ingezet iom behandelaar 
 Veel positieve effecten bevonden 

 
 Na proefperiode besloten om vaker gebruik te gaan maken 

in de toekomst van Bepanthen, op eigen inzicht door 
wond(zorg)-vpk. Kleine voorraad in beheer van AVT. 

 Inzet Eczeem crème(=zonder hormonen) altijd in overleg 
met behandelaar,  bij beginnend eczeem of na het afbouwen 
van corticosteroïd. 
 
 



Bepanthen 

Indicaties 

 Verschillende indicaties 
 Helpt het natuurlijke huidherstel van binnenuit  
  Zorgt voor een beschermde huidbarrière en een goede 

vochtbalans. 
 Tubes na openen 24 maanden houdbaar. 
 Grote en kleine verpakkingen, minder verspilling. 
 Aanschaf via Medeco voordeliger dan via de apotheek. 
 Bij jeukklachten: eerst CMG, CMG-Vaseline goedkoper. 

Bij geen effect  Bepanthen lotion overwegen (= goedkoper 
dan koelzalf) 
 
 



Antibacteriële zalf 

Breed inzetbaar 

Antibacteriële wondzalf op basis van honing. 

Reinigt de wond en lost necrose op 

Houdt een vochtig wondmilieu in stand 

 In principe 1xdgs gebruiken, afdekken met 
vetgaas(klinitulle) en absorberend verband 

Dun op het wondbed aanbrengen 

Bij verweekte wondranden ook een 
wondrandbeschermer nodig. 

Zeldzame bijwerking: pijnreactie op mesitran 
 

Mesitran 



Gazen 

1x daags verwisselen 

Gaas geïmpregneerd met vaseline/paraffine 

 In principe alleen in combinatie met een wondgel 

NIET gebruiken bij skintears, mocht dit wel gebruikt zijn 
dan direct voorzichtig  laten verwijderen i.v.m. 
verhoogd risico op vastplakken in de wond. 

Niet dubbel aanbrengen 

Hoeft niet binnen de wondranden te vallen 

 

Klinitulle: Vetgaas 

 



Gazen 

1-2x p.w. wisselen 

Bij skin tears of rode oppervlakkige wonden 

Voorkomt vastkleven van secundair verband 

1cm overlap 

 

Mepitel: siliconen netgaas 

 



Secundair verband 

1x daags vervangen 

Minimale tot geen absorptie kracht 

Groot risico op vastplakken of een wondinfectie                                                      
bij matige tot fors exsuderende wonden 

Wij proberen gebruik hiervan terug te dringen binnen 
de stichting i.v.m. risico’s. 

 

Novopad: 

 



Secundair verband 

  Frequentie vervangen afhankelijk v/h wondvocht 

Matige tot sterke absorptie kracht 

Niet knippen in het verband 

Geen absorberende verbanden over elkaar, kans op 
lekkage. 

Gekleurde zijde NIET op de wond 

 

Absorberend verband 

 



Secundair verband 

  Frequentie vervangen afhankelijk v/h wondvocht 

 Sterke absorptie kracht 

 Bijvoorbeeld te gebruiken bij lekkende benen/overmatige 
wondvocht afgifte 

 Niet knippen in het verband 

 Geen absorberende verbanden over elkaar, kans op lekkage. 

 Gekleurde zijde NIET op de wond 

 Cliënt specifiek product(medeco), niet standaard aanwezig in de 
buffer. 

 

Super absorberend verband 
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Vragen? 




