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Deel 1: Aanleiding
• Evaluatie symposium 20-05-2015: Behoefte over de 

vraag wanneer je welk verband in welke wond kan 
toepassen……

• Echter 70 productgroepen*
• Ongeveer 460 producten……
• Veel marketing !
• Veel omzet: 
• Geschat 2016 in Nederland:
• € 93 miljoen (2010 €74 miljoen)

www.wondbedekkers.nl

http://www.wondbedekkers.nl/


Wondzorg

Zuster kunt u even zeggen “WAT IN DE WOND” moet?



Risico…?

https://www.nursing.nl/PageFiles/11607/Nursing%20sept%202013%20-
%20Wondbeoordeling%20met%20letters%20en%20kleuren.pdf

https://www.nursing.nl/PageFiles/11607/Nursing%20sept%202013%20-%20Wondbeoordeling%20met%20letters%20en%20kleuren.pdf


Behoefte aan richting

Foto: F.M. Wijsmuller



Behoefte aan timing



• Het nemen van een beslissing op basis van het best 
beschikbare bewijs in combinatie met persoonlijke 
kennis en ervaring van de behandelaar afgestemd op 
de behoeften en voorkeuren van de patiënt”.

• Evidence-based practice bestaat uit drie 
onderdelen:
A. (wetenschappelijk) bewijs, 
B. klinische expertise van de behandelaar en 
C. wensen en ervaringen van de patiënt 

Evidence Based Practice (definitie)



A. Wetenschappelijk bewijs?

Expert Opinion?



“Authors' conclusions
At present, there is insufficient evidence as to 
whether covering surgical wounds healing by 
primary intention with wound dressings 
reduces the risk of SSI or whether any 
particular wound dressing is more effective 
than others in reducing the rates of SSI, 
improving scarring, pain control, patient 
acceptability or ease of dressing removal. Most 
trials in this review were small and at high or 
unclear risk of bias. However, based on the 
current evidence, we conclude that decisions 
on wound dressing should be based on 
dressing costs and the symptom management 
properties offered by each dressing type e.g. 
exudate management.

Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 1;(9):CD003091. doi: 10.1002/14651858.CD003091.pub3. Dressings for the prevention of surgical
site infection.Dumville JC1, Gray TA, Walter CJ, Sharp CA, Page T.

A. Wetenschappelijk bewijs?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dumville%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gray%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walter%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharp%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Page%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178020


Evidence verbandmiddelen?

• Van Mierlo en De Laat (2012)
• Verkenning Wondbehandeling in Nederland 



http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/


http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/

‘Wat de beroepsgroep onvoldoende op het 
netvlies heeft, is dat een complexe wond niet 
geneest door een bepaald verbandje, maar door 
de behandeling van de onderliggende ziekte’, 
reageert De Laat op de discussie over zijn 
onderzoek. ‘Als een wond niet of slecht geneest, 
zijn er altijd pathofysiologische oorzaken die een 
rol spelen.

Evidence verbandmiddelen?

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/


http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/


Evidence verbandmiddelen?

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/

“Er zijn relatief weinig studies 
beschikbaar op het terrein van de 
wondzorg – en nog veel minder studies 
van een hoog wetenschappelijk niveau. 
……er blijkt bovendien dat voor 
complexe wonden geen enkel type 
verbandmateriaal boven het andere 
uitsteekt …”

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/


Evidence verbandmiddelen?

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/

• Commentaar prof. dr. Dimitri Beekman:
• Het is goed dat nu is aangetoond dat de 

wetenschappelijke evidentie – als we RCT’s als dé 
evidentie beschouwen – inderdaad ontbreekt. 

• Het ontbreken van bewijs 
over effectiviteit betekent 
beslist niet dat er helemaal 

geen effectiviteit is. 

http://www.aliettejonkers.nl/2015/02/27/evidence-in-de-wondzorg-dat-is-er-nauwelijks/


• Klinisch: Slaat op ervaringen met het proces (het ziekbed 
betreffende) en ervaring in de setting (kliniek)

• Expertise bestaat uit de kennis en vaardigheden van een 
persoon (de expert) in dit geval de verpleegkundige

• Kennis over anatomie, patho-fysiologie, gedrag 
(psychologie), producten, organisaties, hulpverleners, 
mantelzorgers, afspraken, protocollen, richtlijnen etc.

• Vaardigheden zoals ACT zwachtelen, NPWT etc.

B. Klinische expertise behandelaar



• E-Consult patiënt:
• Vraag: “Ik heb wat kennissen gesproken die ook een abces 

hadden en die hadden het over hyperbare zuurstof. Was/is 
dat voor mij ook niet beter? Met dat spoelen van die 
abcessen duurt het wel heel lang voordat de wond dicht 
is.

Kanttekeningen: expertise patiënt en kennissen, marketing 
industrie, evidence based, betrouwbaarheid 
informatiebronnen, appels en peren? 

Doel is shared decision making en adherence te bereiken. 
Behandeling passend bij de wensen en levenssfeer van de 
patiënt.

C. Wensen en ervaringen van patiënt



Conclusie deel 1
• Evidence-based practice bestaat dus uit drie onderdelen:

A. (wetenschappelijk) bewijs, 
B. klinische expertise van de behandelaar en 
C. wensen en ervaringen van de patiënt 

Wetenschap, marketing, kennis van de patiënt gaan ons  
niet volledig ondersteunen in de keuze

“WAT IN DE WOND?”



Deel 2: Inhoud Kennis wonden

• De huid
• Definitie wond
• Basis wondbehandeling (WBP/TIME/WCS)
• Fasen van wondgenezing
• Wondzorgkaart



Huid: Weetjes
• De huid is het grootste orgaan 

van het lichaam 
• Opp. 2 vierkante meter 
• Weegt 4.5-5kg, (ongeveer 16% 

van het lichaamsgewicht)
• Is 0,5-4 mm dik
• Gemiddelde dikte is 1-2 mm
• Dunst op de oogleden
• Dikst op de hielen
• 1 cm2 huid bevat:

– 70 cm bloedvaten
– 55 cm zenuwen
– 100 zweetklieren
– 15 talgklieren
– 230 sensorische receptoren



Epidermis (opperhuid)  
bevat  verschillende lagen 
keratinocyten, melanocyten 
en Langerhans cellen.

Dermis (lederhuid)
stevige constructie van 
bindweefsel en bestaat uit 
bloedvaten, lymfevaten 
en zenuwen

Subcutis (onderhuids 
vetweefsel) scheidt de huid 
van de spieren en pezen in 
ons lichaam. 
Bestaat vooral uit vet, 
bindweefselschotten en 
bloedvaten

Anatomie huid



Functies van de huid
• Bescherming

alle invloeden van buitenaf zoals hitte/ koude/ (UV) straling; 
druk/ stoten/ frictie;  chemische stoffen; 
bacteriën/ virussen; verlies van vocht

• Signalering
prikkels ontvangen, vertalen en begrijpen

• Warmteregulatie
isolatie en de werking van de “thermostaat” verloopt via de huid

• Stofwisseling
van vitamine D uit zonlicht (calcium huishouding), absorptie van 
actieve bestanddelen (medicatie)

• Communicatie
gemoedstoestand (blozen)/ fysieke belasting/ verzorging/ ziekten



?

Een wond is een verbreking van anatomische en functionele 
samenhang van levend weefsel*, veroorzaakt door trauma of een 
pathologische aandoening

* De Jongh et al.  Uit het boek: “praktische vaardigheden” hoofdstuk 32.

Definitie wond



INDELING VAN WONDEN NAAR OORZAAK

• MECHANISCH Schaaf, scheur, snij, steek, schot, bijt, stoot

• CHEMISCH Zuren, logen, chloor etc.

• THERMISCH Verbranding, bevriezing

• ELECTRISCH Stroom, bliksem

• STRALING Radioactieve-, zonverbranding

• INFECTIE Onvoldoende afweer tegen micro-organismen

• CIRCULATIE Slechte weefseldoorbloeding

Arterieel / veneus, decubitus, diab.voet

• ONCOLOGIE (Huid) carcinomen

Indeling wonden naar oorzaak



Indeling wonden

• Acute wonden: Wonden met een acute 
etiologie. Ontstaan door trauma (bijt, brand, 
steek, schaaf, scheurwonden, skin tears), of 
chirurgie.

• Gecompliceerde wonden: Wonden met een 
gestoorde genezingstendens ten gevolge 
van pathofysiologische stoornissen, 
psychosociale verstoringen, gebrek aan 
kennis/vaardigheden en/of onvoldoende 
inbedding in de zorginstelling.

WCS Wondenboek , 2015.



• Reinig primair gesloten wonden niet

• Spoelen vieze (bijt/snij) wond met lauwwarm kraanwater

• Geen badjes (Soda/Biotex, Badedas e.d.)

• Lokaal geïnfecteerde wonden honing/jodium

• Pijnbestrijding: Lokaal en systemisch, WHO pijnladder, 

patiëntvriendelijke verbanden

• Douchen primair gesloten wond (na 12 uur/kort (<10 

min)/bedekken wond

• Kies niet verklevend verband bij open wonden

• Duidelijke instructies geven aan patiënt/mantelzorgers

• Bescherm litteken 3 maanden tegen UV (A) licht
• Bron: http://www.nvpc.nl/uploads/stand/130Richtlijn-Wondzorg-final.pdf

Richtlijn Acute Wond

http://www.nvpc.nl/uploads/stand/130Richtlijn-Wondzorg-final.pdf


Complexe wond

• Een complexe wond kan dus gedefinieerd worden 
als: “.. een wond waarin het normale helingsproces 
wordt verstoord op één of meer punten van de 
fase van hemostase, inflammatie, proliferatie en 
remodelering”*

• Elke acute (na trauma of chirurgie) of chronische 
(door veneuze of arteriële insufficiëntie, decubitus, 
diabetes, of maligniteit) wond die langer dan 
verwacht nodig heeft om te genezen, dus bij 
infectie, ischemie, druk, oedeem, etc., en daarom 
extra (specialistische) zorg nodig heeft. 

(Brölmann FE, 2013)

http://www.wcs.nl/uploads/media/Concept_richtlijn___Wondzorg.pdf


1. Inflammatiefase - bestaat uit hemostase en 

ontsteking

2. Proliferatiefase - bestaat uit reparatie van 

beschadigd weefsel (matrix) en vorming van 

granulatieweefsel en epitheel

3. Remodelleringsfase - vorming en rijping van 

littekenweefsel (omzetting van collageen) en 

contractie van de wond (remodellering)

Fasen wondgenezing

Werkgroep Wondbehandeling - Wondbehandeling binnen het UMCU - THEORIE



Fasen in 
wondgenezing

Wat gebeurt er Verloop in het 
aantal dagen 
na  ontstaan 
verwonding

Betrokken 
cellen

Wond

I   Inflammatiefase

II  Proliferatiefase

III Remodelleringsfase

Hemostase
Inflammatie

Celproliferatie
Granulatie
Herstel
extracellulaire 
matrix
Epithelialisatie

Contractie
Remodellering 
littekenweefsel 

Onmiddellijk
Dag 1 tot 3

Dag 3 tot 10

Dag 10 tot 
2 jaar

Bloedplaatjes
Neutrofielen
Macrofagen
Lymphocyten

Angiocyten
Neurocyten
Fibroblasten

Kératinocyten
Fibrocyten

Bloed, -stolling
Huid dikker en rood, 
wondvocht, korst of 
pus

Wondbodem rode 
korrelige structuur,
wordt ondieper.

Roze  randen om 
wond. 

Wond wordt kleiner. 
Litteken  verbleekt

Fasen wondgenezing



Fasen wondgenezing

31 Oktober 2006 4 Mei 2007
6 maanden

http://billyraybaldwin.com/medical_update_apr.html

http://billyraybaldwin.com/medical_update_apr.html


Lokale factoren Systemische factoren
Arteriële insufficiëntie Ouderdom
Veneuze insufficiëntie Anemie
Oedeem Chronische ziekten:
Necrose - Immuunstoornissen
Maligniteit - Kanker 

- Obesitas
Infectie - Metabole afwijkingen (o.a. DM)
Biofilm
Bestraling
Druk Roken/alcoholisme
Vreemd lichaam Medicatie (corticosteroïden e.d.)

Ondervoeding

i
n
t
r
i
n
s
i
e
k

e
x
t
r
i
n
s
i
e
k

Stagnerende wond: Mogelijke oorzakenBeïnvloedende factoren



Beïnvloedende factoren
- De aanwezigheid van niet vitaal weefsel 

(necrose, fibrine);
- Bacteriële infectie;
- Verstoring in vochtmanagement;
- Verstoorde biochemische balans en 

cellulaire dysfunctie;
- Onderliggend lijden als diabetes 

mellitus, medicijngebruik en vaatlijden;
- De belemmeringen bij patiënt in het 

kader van therapietrouw.



Belemmeringen gedrag patiënt



Tissue

Debrideren van avitaal 
weefsel

Lokale 
wondbehandeling

Patiënten problemen
Adherence

Kwaliteit van leven
Zorgverleners/familie

Patiënt met 
(complexe) wond

Behandel de oorzaak
Revascularisatie

Diabetesregulatie
Drukreductie

Infectie/Ontsteking

Oppervlakkig/Chronische 
ontsteking

Moisture

Creëren van vochtig 
wondmilieu

Edge/Non-healing wound
Bio actieve wondproducten

Groeifactoren
Huid-vervangers/Extra 

cellulaire matrix
Huidtransplantatie

Assessment/Diagnose
• Voorgeschiedenis

ALTIS
• Lichamelijke conditie

• Psychosociale situatie/Kwaliteit van leven
• Voedingstoestand

• Aanvullende onderzoeken/Diagnostische 
tests

• Wond beoordeling

Sibbald et al, 2000

Wondbedpreparatie
TIME MODEL



ALTIS
• A Aard (type wond) 
• L Locatie 
• T Tijdsverloop (wanneer en hoe ontstaan, re- of 

progressie)
• I Intensiteit (ernst van de klacht, afmetingen, 

begeleidende verschijnselen, oedeem, pijn, jeuk, 
eczeem e.d.) 

• S Samenhang klachten (wanneer verergert, wanneer 
verzacht) 



http://www.woundsinternational.com/media/issues/122/files/content_86.pdf

Wondbedpreparatie TIME MODEL

http://www.woundsinternational.com/media/issues/122/files/content_86.pdf


WCS model Doelen

Verwijderen

Verwijderen 
en Reinigen

Beschermen

Wondbedpreparatie TIME MODEL
Tissue: aanwezigheid van avitaal weefsel



Tekenen van wondinfectie:
• Roodheid
• Temperatuur
• Zwelling
• Pijn
• Kleur van het wondvocht   

– Sereus (dun, waterig, helder)
– Serosanguineus (dun bloederig)
– Sanguineus (bloederig)
– Purulent (vies, dik, troebel, geel/bruin/groen)

• Geur 
• Fluctuatie/pusretentie/Probe to bone+
• Wisselende bloedsuikers
• Leucocyten CRP    BSE
• Positieve wondkweek

Wondbedpreparatie TIME MODEL
Inflammatie en Infectie



Schematische weergave van vorming van Biofilm

http://www.woundsinternational.com/made-easys/biofilms-made-easy&print

Wondbedpreparatie TIME MODEL
Inflammatie en Infectie

http://www.woundsinternational.com/made-easys/biofilms-made-easy&print


• In een vochtig wondmilieu verspreiden epitheelcellen 
zich makkelijker over het wondoppervlak

• Indroging van de wond betekent verdieping van de 
wond door herhaald beschadigen van 
granulatieweefsel, wat het genezingsproces vertraagd

• Korst is een mechanische barrière voor epidermale 
migratie.

• In een vochtige wond blijft de lichaamstemperatuur 
behouden wat de doorbloeding en de celmigratie
verbetert

• Verweking van het wondbed/wondranden (maceratie) 
geeft celdood, vergroting en verdieping van de wond

Moisture: Hoeveelheid vocht dat de wond produceert
Wondbedpreparatie TIME MODEL



• Conditie wondranden

• Ondermijning?

Als wondbodem gegranuleerd is problemen bij o.a. :

• Hypergranulatie

• Mechanische stress

• Grootte van het oppervlak

Edge: Wondranden niet sluitend of ondermijnd
Wondbedpreparatie TIME MODEL



Hypergranulatie

Edge: Wondranden niet sluitend of ondermijnd
Wondbedpreparatie TIME MODEL



NA TIMEDIME

Diagnose (TIME)  Actie (DIME)

D Debridement (basis is schone wondbodem)

I  Infectie voorkomen/bestrijden

MMoisture: Vochtig wondmilieu creëren

E  Edge : Wondrand bescherming, inzet van 
huidstimulerende middelen, 
groeifactoren, plastieken, zilvernitraat 

Wondbedpreparatie TIME MODEL



Wondbedpreparatie DEBRIDEMENT
Debridement is letterlijk: losmaking

Basis van wondgenezing is het reinigen van de wond en 
het verwijderen van niet vitaal en dood weefsel



• Autolyse  Vochtig wondmilieu, hydrogel

• Mechanisch Wet to dry, VAC, hydrojet, 

microfiber doekjes

• Osmotisch  Alginaten, honing, suiker

• Enzymatisch  Collagenase (Novuxol) 

• Chemisch  Eusol

• Biologisch  Maden

• Chirurgisch/scherp  Chirurgen/Artsen/Wij

Wondbedpreparatie DEBRIDEMENT



• Wondfolies (Opsite, Tegaderm)

• Hydrocolloïden (Replicare Ultra, Comfeel, Duoderm)

• Alginaten (Algisite, Kaltostat, Seasorb)

• Hydrofibers (Aquacel, Durafiber)

• Foamverbanden (Allevyn, Mepilex, Polymem)

• Siliconenverbanden (Mepitel/Mepilex, )

• Zilververbanden (Aquacel Ag)

Nieuw:

• Zuurstofverbanden (hemoglobinespray/oxyzime/natrox)

• Collageenverbanden (Suprasorb C/ Revamil collageen etc)

• Activerende stoffen (Nanogen/PRP)

Actieve wondbedekkers



• Er bestaat geen genezend verband….

• De patiënt geneest…of niet

• Van belang is te kijken naar de oorzaak van de wond in 

relatie tot de patiënt en zijn omstandigheden/conditie

• Bedenk goed wat het doel van je behandeling is voordat 

je een keuze maakt

Echter….



De wondzorgkaart

• Geldt niet voor o.a. brandwonden en oncologische 
ulcera 

• Droge hielnecrose niet verwijderen (decubitus) 
(Zwarte harde necrosekorst zonder
ontstekingsverschijnselen, hieronder geneest het 
weefsel probleemloos)

Hulpmiddel



WondzorgkaartPraktische wondzorgkaart



Rapportage HiX



Deel 3: Evaluatie gekozen wondbeleid

• Klinisch redeneren?

• Six step methode ?



Klinisch redeneren

“Het klinisch redeneren is de vaardigheid om
eigen observaties en interpretaties aan medische 
kennis te koppelen om zodoende te beredeneren 
welke volgende stappen genomen moeten worden in 
het verpleegkundig handelen” 

Jüngen, 2007.



• Verpleegkundigen staan dicht bij patiënten
• Andere disciplines varen op verpleegkundige observaties
• Observeren is een kerncompetentie van verpleegkundigen in 

alle werkvelden
• Goed observeren vereist:

– Verstand van zaken (patho-)fysiologie
– Meetinstrumenten en modellen voor systematische 

observatie (bijv. thermometer, WCS/TIME)
en risicostratificatie  (klinimetrie, bv NRS of VAS)

• Adequate verslaglegging/registratie/foto’s

Bron: Wilma Scholten op Reimer

Klinisch redeneren

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjxvJXd_qbLAhVhD5oKHfauALoQFggvMAI&url=http://www.nurseacademycongres.nl/uploads/presentaties/klinisch_redeneren.pdf&usg=AFQjCNEnxz1vZCwD3mflb0mWjWcgQIblfw&bvm=bv.115339255,d.bGs&cad=rja


Klinisch redeneren
Proactive Nursing: de 6 stappen

Bron: Bakker&Heycop ten ham 2010



Als het niet goed gaat: SBARR-methode



Zes stappen…

C. Dowset, H. Newton. Wound Bed Preparation: TIME in practice

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiiq4is2prPAhUoL8AKHTZqAK0QFggtMAA&url=http://www.woundsinternational.com/media/issues/122/files/content_86.pdf&usg=AFQjCNE0sZY0GfMNdPXnA15Qf3ArOKCGGw&cad=rja


Six step medicatie



Six step medicatie



1. Patiëntenprobleem (achterhaal oorzaak of verandering van de wond). Pas 
het TIME model toe. Stel vast in welke fase van wondgenezing de wond is.

2. Therapeutisch doel vaststellen (doel behandeling, gewenste eindsituatie, 

tijdspad). Algemene doelen: genezing, symptoombestrijding, palliatie, 
preventie.

3. Behandelmogelijkheden bepalen: Indicatiegericht, behandelprotocollen , 
richtlijnen. Therapeutische categorieën (niet medicamenteus (afwachten, 
leefregels, ther.gesprek)/medicamenteus). Mogelijkheden rangschikken 
o.b.v. effectiviteit, veiligheid, toepasbaarheid, kosten.

4. Geschikte behandeling met patiënt kiezen (patiënt specifieke keuze) 

5. Therapie uitvoeren

6. Controle therapie (info begrepen?/effectiviteit en veiligheid/therapietrouw)

Six step verbandmiddelen?



1. Patiëntenprobleem (achterhaal oorzaak of verandering van de wond). Pas het TIME 
model toe. Stel vast in welke fase van wondgenezing de wond is.

2. Therapeutisch doel vaststellen (doel behandeling, gewenste eindsituatie, tijdspad).
Algemene doelen: genezing, symptoombestrijding, palliatie, preventie.

3. Behandelmogelijkheden bepalen: Indicatiegericht (jeuk/pijn etc), 
behandelprotocollen , richtlijnen. Therapeutische categorieën (niet medicamenteus 
(afwachten, leefregels, ther.gesprek)/medicamenteus). Mogelijkheden rangschikken 
o.b.v. effectiviteit, veiligheid, toepasbaarheid, kosten.

4. Geschikte behandeling met patiënt kiezen (patiënt specifieke keuze) 

5. Therapie uitvoeren

6. Controle therapie (info begrepen?/effectiviteit en veiligheid/therapietrouw)

Terugkoppeling Six step casus 3



• Evidence-based practice bestaat uit drie onderdelen:
– (wetenschappelijk) bewijs, 
– klinische expertise van de behandelaar en 
– wensen en ervaringen van de patiënt 

• Klinisch redeneren:
“…is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties 
aan medische kennis te koppelen om zodoende te 
beredeneren welke volgende stappen genomen moeten 
worden in het verpleegkundig handelen”

Tot besluit



• Six step is een mogelijke methode van klinisch 
redeneren  voor toepassing van jouw kennis over 
WBP en jouw vaardigheden in de wondzorg.

Tot besluit



• Decubitus (EPUAP, 2014)
• Skin Tears
• 2011: Richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en 

behandeling door LEVV en V&VN: klik hier
• 2014: Richtlijn Veneuze pathologie door Nederlandse 

Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): klik hier

• 2015: Eerste opvang van brandwond patiënten in de acute 
fase 

• Cellulitis en erysipelas
• SWABID
• NHG richtlijnen
• Farmacotherapeutisch Kompas
• Zie http://www.wcs.nl/wondwiki/landelijke-richtlijnen.html

Richtlijnen

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqyvLxmJfPAhUDOxQKHV5bCDgQFgglMAA&url=http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Treatment.pdf&usg=AFQjCNGW_oFYXHwP8ZjmpcjH09qKScu6Eg
https://www.nursing.nl/PageFiles/3201/001_RBIAdam-image-NURS6070I01.pdf
http://www.wcs.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/richtlijnen/Richtlijn_smetten-intertrigo_2011.pdf
http://www.wcs.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/richtlijnen/140306_Definitieve_overkoepelende_richtlijn_veneuze_pathologie.pdf
http://www.wcs.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/richtlijnen/Richtlijn_Eerste_opvang_bij_brandwondpati%C3%ABnten.pdf
http://www.google.nl/url?url=http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Richtlijn-erysipelas-en-cellulitis-2013.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjB54G3n8jOAhUG2xoKHT2mCAIQFggUMAA&usg=AFQjCNHf5uTlpcdgvMSnAPIg3_uw7ymNmQ
http://swabid.nl/node/6734
http://www.wcs.nl/wondwiki/landelijke-richtlijnen.html


Bronnen
• Klinisch redeneren Johanna Klaassen - V&VN

• PROACTIVE NURSING. Bakker & Heycop ten Ham 2010

• Wilma Scholten op Reimer

• Sibbald RG1, Goodman L, Woo KY, Krasner DL, Smart H, Tariq G, 
Ayello EA, Burrell RE, Keast DH, Mayer D, Norton L, Salcido RS.
Special considerations in wound bed preparation 2011: an
update©.Adv Skin Wound Care. 2011 Sep;24(9):415-36; quiz 437-8. 
doi: 10.1097/01.ASW.0000405216.27050.97.

• C. Dowset, H. Newton.2005. Wound Bed Preparation: TIME in practice

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwja4b2E-KzLAhWkD3IKHSIZBw8QFggmMAA&url=http://praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl/Files/klinisch%20redeneren.pdf&usg=AFQjCNHqUBR4Le4afDSxYBQhdP1KPBQsLQ&bvm=bv.116274245,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjxvJXd_qbLAhVhD5oKHfauALoQFggvMAI&url=http://www.nurseacademycongres.nl/uploads/presentaties/klinisch_redeneren.pdf&usg=AFQjCNEnxz1vZCwD3mflb0mWjWcgQIblfw&bvm=bv.115339255,d.bGs&cad=rja
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sibbald%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woo%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krasner%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smart%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tariq%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayello%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burrell%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keast%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salcido%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21860264
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiiq4is2prPAhUoL8AKHTZqAK0QFggtMAA&url=http://www.woundsinternational.com/media/issues/122/files/content_86.pdf&usg=AFQjCNE0sZY0GfMNdPXnA15Qf3ArOKCGGw&cad=rja
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