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Gestoorde wondgenezing bij de 

extreme patiënt

.



Door dik en dun



Wat te doen bij Adipositas of Cachexie

• Raadpleeg altijd t document uit het zorgportaal

• Preventieve maatregelen treffen op kansen om decubitus te 

voorkomen

• Zorg voor een juiste voeding

• Bloedwaarden up to date houden

• Goede en correcte vochtbalans

• Multidisciplinaire overlegvormen noodzakelijk

• Van binnenkomst tot na ontslag een correcte mondelinge 

rapportage en schriftelijke  overdracht



Complicaties/ risico’s

• Nefropathie

• Hypertensie

• Cardio vasculaire complicaties

• Neuropathie

• En dreigingen tot ondervoeding

• MOF

• ……….. Overlijden



Wondgenezing wordt een belemmerende oorzaak bij 

complexe en chronische wonden

• Zeer weinig celdeling en migratie van cellen

• Cytokinen in onevenwichtige verhoudingen

• Hoge protease gehalte, eiwitten worden afgebroken

• Groeifactoren verminderen door verhoogde afbraak



Biochemische verschillen

Normale genezing

• Hoge celdeling 

(migratie)

• Afname van cytokine

• Groeifactoren

• Verminderde MMP’s

Chronische wonden

• Verminderde celdeling

• Toename van cytokine

• Variatie van 

groeifactoren

• Verhoogde aantal 

MMP’s



Wat zijn MMP’s

• Matrix Metalloprotease (MMP) zijn enzymatische bestanddelen 

die in staat zijn om bindweefsel af te breken. Spelen een rol 

bij de celdeling en migratie van cellen en bij de 

remodelleringsfase

• Tissue Inhibitors of Metalloprotease (TIMPS) worden 

geproduceerd door cellen in de wond en binden zich met MMP 

zodat deze inactief worden. Een balans tussen MMP en TIMPS is 

nodig om de wond te genezen

Bron: Schultz GS en Mast BA (1998)



Pathofysiologie van TIME

• Tissue non viable: weefsel niet 

vitaal of slecht weefsel

• Infection or Inflammation: 

Infectie of ontsteking

• Moisture imbalance: Geen 

balans van vocht

• Edge od wound non advancing: 

Wondranden geen groei

• Niet vitaal weefsel en dode cellen 

vertragen de genezing

• Hoge aantallen bacteriën en 

aanhoudende inflammatoire fase

• Gevolg: verhoogd aantal 

cytokinen, hoge activiteit 

proteasen en vermindering 

werking groeifactoren

• Uitdroging vertraagt epithele 

celmigratie

• Geen groei van opperhuid 

(keratonicyten) Niet reagerende 

wondcellen en abnormale 

protease activiteit



Doelstelling bij weefsel in chronische wonden

• Verwijder dood en necrotisch weefsel

• Waarborg een goede 

weefseldoorbloeding



Soorten Debridement

• Autolytisch debridement

• Chirurgisch / Sharp debridement

• Enzymatisch debridement

• Mechanisch debridement

• Biologisch debridement



Debridement van decubitus aan stuit - hiel

herkennen
Botuitsteeksel Externe druk



Autolytische debridement

• Gebeurt spontaan in alle wonden

• Enzymen splitsen spontaan necrotisch weefsel van 

gezond weefsel

• Vochtig wondmilieu bevordert het proces van 

debridement

• Een korst geeft vertragen van autolyse



Enzymatische debridement

• Het gebruik van zalf met enzymen in de wond

• Zeer nuttig voor het verwijderen van droge necrose 

in grote wonden als chirurgische debridement niet 

mogelijk of zelfs onvoldoende is

• Overmatig exsudaat kan vermindert worden door 

gebruik van enzymatische debridement



Mechanishche debridement

• Wordt soms gebruikt om met kracht debris van een 

wond te halen

• Wond irrigatie zoals bijvoorbeeld whirlpool 

techniek

• Kan zeer pijnlijk zijn en beschadigd nieuw gevormd 

weefsel

• Wordt ook wel gebruik om bacterien met water te 

verwijderen



Wat is Biofilm

• Biofilms zijn micro organismen die vastzitten aan de 

oppervlakte van de wond in hun eigen vochtige 

matrix die door synthese van de bacteriën ontstaan



Behandelmethode bij Infectie

• Wond reinigen en 

debridement

• Lokaal antimicrobiële 

middelen

• Autolytisch

• Diepe weefsel infectie

• Verwijder bacterien en 

maak chirurgisch een acute 

wond in de chronische wond

• Zilver verbanden eventueel 

in combinatie met 

pijnstillende verbanden

• Vraagt systematische anti 

bacteriële therapie



Moisture balance / balans vochtig milieu

Een vochtig wondmilieu verbetert re-epithelialisatie in 

open wonden, maar een teveel aan wondvocht kan 

maceratie veroorzaken



Onbalans vochtig wondmilieu - droog

• Indroging vertraagd de migratie van epitheel

• Vertraagd de normale wondgenezing

• Gedraagt zich als een bron van infectie

• Het is pijnlijk en niet comfortabel voor de patiënt

• Langere behandelingstijd

• Verhoogt de kosten



Onbalans vochtig wondmilieu - nat

• Overmatig vocht veroorzaakt maceratie van de 

wondranden

• Remt de genezing

• Draagt bij tot bacteriële wond kolonisatie

• Pijnlijk en oncomfortabel voor de patiënt

• Langere behandelingstijd

• Verhoogt de kosten



WBP is een continue proces

Systemische factoren

Lokale factorenZiekten

Barrieres







Graad 4

Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan 

spieren, botweefsel of ondersteunende weefsels, met of zonder 

schade aan opperhuid (epidermis) en lederhuid (dermis).



TIME (4 barrières) Falanga V.

Tissue (weefsel)

Slecht,uitgeput of dood weefsel: Debridement, 
kleur(wcs), diepte

Inflammation (inflammatie)/Infection (ontsteking)

Is er een ontsteking? Biopt, Anti-biotica, Zilverproduct

Moisture (vocht)

Herstellen vochtbalans, absorptie/ vochtig wondmilieu 
creeëren

Edge (wondranden)

Wondrandbescherming!





Decubitus

herkennen

Botuitsteeksel Externe druk



Vochtletsel herkenen

Lokatie? Spiegelen



Dank voor uw aandacht


