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Programma 

18.00 uur Start Symposium -> Opening door dagvoorzitters  

 

18.10 uur Samen werken we aan samenwerken (inclusief patientenverhaal)-> 
Aanpak van de regionale netwerksamenwerking in wondzorg. 
  

18.35 uur Een goed begin is het halve werk -> Een wond is geen diagnose, maar een 
symptoom met onderliggende oorzaak 
  

18.55 uur Samen weten we en kunnen we meer -> Organisatie van samenwerking van 
wondzorg in de regio.   
 

19.15 uur (in)Stinkers in de wondzorg -> Valkuilen in de wonddiagnostiek en -behandeling 
aan de hand van casuïstiek. 
  

19.30 uur Paneldiscussie 
 

19.50 uur Slotwoord door de dagvoorzitters 
  

20.00 tot 20.30 uur  Afsluiting en netwerkborrel 
 



Aantallen 
• Ongeveer 425.000 inwoners (Regio ‘s Hertogenbosch en de Bommelerwaard: van Boxtel tot Zaltbommel en van Oss tot 

Waalwijk (werkgebied JBZ)) 

• Op dit moment 1200 mensen met een complexe wond in ons gebied (puntprevalentie 
2,8 promille op basis van onderzoek Capgemini Consulting “Innovatie van complexe wondzorg”, 2014) 

• Circa 12.700 in- én extramurale patiënten met een complexe wond per jaar in 
de regio 

• Circa  8900 extramurale patiënten per jaar met een complexe wond in de regio 
(2,1%, op basis van onderzoek Capgemini Consulting “Innovatie van complexe wondzorg”, 2014) 

• 86 huisartsenpraktijken in de regio (53x Chronos, 17x Beter in Bommelerwaard en 16x BeRoEmD) 

• ± ruim 25 wondzorg deskundigen werkzaam in de regio (wondverpleegkundigen, -consulenten óf 
verpleegkundig specialisten wondzorg werkzaam in de regio in ziekenhuis, VVT of huisartsenpraktijk) 

• In Land van Heusden en Altena door inzet gespecialiseerde 
wondverpleegkundige in de huisartsenpraktijk al een daling van de 
genezingsduur van complexe wonden van 25 naar 14 dagen. En een daling van 
verwijzingen naar de 2e lijn van 7% naar 3% (gemiddeld 200 patiënten per jaar in 2013-2017) 



Samen werken we aan 

samenwerken 

Emmy van Kollenburg 
Projectleider regionaal wondzorgnetwerk 
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Start 

• Zomer 2017: initiatief JBZ om draagvlak te 
peilen onder leiding van Wilfried Ophey: 
▫ 1e inventarisatie: ambitie, belang, wat nodig en wat 

beschikbaar van middelen. 

 

 

 



Voorbereiding 

 



Start- aan de slag 

• Individuele kennismaking met alle partners in de 
stuurgroep 

• Partnerschap: Iedereen is actief  en doet mee, niet 
alleen de projectleider is actief 

• Opstelling als onafhankelijke projectleider 
(financiering projectleider) 

• MasterClass: samenwerken tussen organisaties van 
Common Eye 

 



Model Kaats en Opheij: 
samenwerken tussen organisaties 

 

 
Voor een succesvolle samenwerking in een 
netwerk zorg voor de volgende condities: 
- Er is een gezamenlijke ambitie, die 

concreet is; 
- De samenwerking is in het belang van 

iedereen aan tafel, van jouw organisatie 
en van jouzelf; 

- De relatie goed is en er onderling 
vertrouwen is; 

- Er goede afspraken worden gemaakt; 
- Er periodiek wordt gereflecteerd: zitten 

we nog op de goede weg? 



 
 

Wat een netwerk is: 
 

 

• Dynamisch – wat gebeurt is altijd voorwerp van discussie 

• Gelijkwaardig – niemand heeft de exclusieve regie 

• Serieus – het raakt de kern van wat jij doet 

 Wie er niet (echt) iets aan heeft doet er niet (echt) toe 

 Als je je terugtrekt en geen flinke last voelt was het niks 

• Synergie - het levert een waarde op die je belangrijk en 
relevant vindt (en er zonder dit netwerk niet zou zijn).  
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Netwerkpartners in de regio 
(VVT, huisartsen en ziekenhuis) 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Jeroen Bosch Huisartsen 
Zorggroep Chronos 
Brabantzorg 
Vivent 
Zorggroep Elde 
Van Neynsel 
Huisartsenpost Oost 
Brabant 
Buurtzorg 
 

Thebe 
Laverhof 
Pantein 
STMR 
Zorggroep Beroemd  
Maaswaarden 
Schakelring  
Vugtherstede 
‘t Heem 
Actiefzorg 
Annenborch 
Brederzorg 

Interzorg 
IVT 
Jozefoord 
Privazorg 
Rivas 
Huisartsenkring Noord 
Oost Brabant Noord Oost 
WDH DAM 
Zorggroep beter in de 
Bommelerwaard 

 

Maar er zijn er natuurlijk veel meer: zoals bijv. leverancier wondzorgmaterialen, 
apotheken, huidtherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, wondzorg producenten, etc 
etc etc 



Ambitie opstellen 

1. Patiënt waarde: 
• Wat is de impact van de wond op uw dagelijks leven? 

• Wat is voor u belangrijk bij de behandeling van de wond?  

• Wie is er allemaal betrokken bij de behandeling van uw 
wond? Wat vindt u belangrijk bij deze samenwerking? 

• Als u het voor het zeggen zou hebben: hoe zou de 
behandeling van wonden in de regio 
dan georganiseerd moeten worden? 

 



Wat is de impact van de 

wond op uw dagelijks leven? 

  

“Het is allemaal anders 
geworden, ik moet rekening 

houden met de wond” 

“Ik werk, en ben al een paar maanden 

uit de roulatie. Emotioneel heeft het 

ook een grote impact. Frustraties ook. 

Onzekerheid gehad met alles. Komt 

het ooit nog goed.” 

“De impact is vrij groot, dat je op het eerst gezicht 

misschien niet zou verwachten. Ik mocht 

bijvoorbeeld niet lopen. Als je dan alleen maar in 

de stoel mag zitten en niks doen. Ik mocht de 

trap niet op. Ik mocht niet auto rijden. Ik kon niet 

fietsen. Ik kwam nergens. Iedereen moest hier 

komen. Dat is de impact. Zeer vervelend. Ik heb 

vanalles meegemaakt. Ik heb ook meegemaakt 

dat zo’n wond echt begint te ruiken.  Dat komt 

niet door het verband heen, maar  als het 

verband er af gaat, dat is dan heel vervelend. Dat 

roept schaamgevoelens op, omdat het vies is.  



Wat is voor u belangrijk bij de 

behandeling van de wond?  

  
“Dat mijn 

mening ook 
gevraagd wordt” 

“Dat er 
hygiënisch 

gewerkt 
wordt, en 

professioneel” 

“Dat ik steeds 

dezelfde 

personen krijg” 

“Dat ik 

vooruitgang zie” 

“Dat je er zo snel mogelijk vanaf komt. En wat 

er voor nodig is, dat doe je er voor. En als ik op 

mijn kop moest staan,  dan doe ik dat. Maar het 

is onbegrijpelijk dat hij er soms 3 of ook wel 4 

maanden over doet om dicht te trekken. Zodat 

je normale leven weer op kan pakken. Je wilt er 

zo snel mogelijk vanaf! “ 



Wie is er allemaal betrokken bij de 

behandeling van uw wond? Wat vindt u 

belangrijk bij deze samenwerking? 

 “Mijn echtgenoot, de wondverpleegkundige 

en de chirurg en ook de thuiszorg” 
“ik ervaar de ervaring tussen beiden 

partijen (huisartsenpraktijk en 

thuiszorg) als zeer goed. Een goede 

samenwerking en dat ik ervaar dat 

zij continue verbinding staan met 

elkaar. Alle informatie wordt netje 

bijgehouden en opgeschreven en zo 

naar elkaar gecommuniceerd” 

Een multidisciplinaire aanpak is heel belangrijk. Dan werken ze 

samen en maken ze gebruik expertise van iedereen. Wordt 

allemaal gebruikt en ten volle benut. En dan is het ook veel 

effectiever, denk ik. Door samen te werken, komt er veel meer 

uit. Dan kan iedereen zijn zegje doen. En dan is het nog wel 

belangrijk dat het ziekenhuis meer gaat samenwerken met de 

revalidatieafdeling. Communicatie en korte lijntjes vind ik het 

belangrijkste. Wat je in het ziekenhuis afspreekt, moet ook 

overeen komen met wat er hier in het behandelplan staat. Het 

moet allemaal op 1 lijn zitten Dat moet nog opgestart worden. 

Dat loopt nog niet zo ” 

Academisch ziekenhuis. Die hebben mij 
behandeld. Daar heb ik eigenlijk 3,5 

week gelegen. Het was heel vervelend, 
want je ligt op bed. Bent niet huis. Je ligt 
daar. Ze komen kijken. En wilt dan heel 
graag naar huis. Ik kon uiteindelijk naar 
huis, als de thuiszorg goed geregeld was.  
De huisarts is eerder betrokken geweest.  



Als u het voor het zeggen zou hebben: hoe zou de 

behandeling van wonden in de regio 

dan georganiseerd moeten worden?  

  
“Regelmatig overleg, de hoofdbehandelaar van het 

ziekenhuis en de hoofdbehandelaar van de 

revalidatieafdeling, zodat zij het behandelplan op elkaar 

kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld een gedeeld consult, 

samen met mij. Hoe het is gegaan bij mij, is het eigenlijk 

welk goed. Regelmatige controle is belangrijk. Als er 

verschillende artsen betrokken zijn, laat ze dan 

samenwerken en met elkaar communiceren. Laat ze van 

elkaar op de hoogte zijn, van ontwikkelingen. En niet dat de 

een het wel weet, en de andere niet. Een andere wens is een 

laagdrempelige wondpoli buiten kantooruren.” 

“Met een hoop hulp van de 

cliënt zelf. Dus niet alleen 

de arts of de 

verpleegkundige. Nee die 

patiënt moet ook gehoord 

worden.” 

Ik zou een betere samenwerking willen tussen thuiszorg en het verantwoordelijke 

ziekenhuis. Omdat niemand voor zijn lol in het ziekenhuis ligt. Dat een ziekenhuis meer 

gebruik maakt van de thuiszorg. Dat de verantwoordelijke meer vertrouwen heeft in de 

thuiszorg. Een hoop van het verpleegkundig personeel vond het niet zo’n goed idee.  

En als je naar huis komt, moeten er afspraken gemaakt worden wie verantwoordelijk 

blijft. En wat kan je dan doen. Je kunt een foto maken met je telefoon.  En sturen naar 

de verantwoordelijke in het ziekenhuis. Dat kost je zo’n 2 minuten. En dan afspraken 

maken wie er naar zo’n foto kijkt etc. “ 



Ambitie opstellen 

2. Netwerkpartners in de stuurgroep: 
• Wat moet de samenwerking in een wondzorgketen 

opleveren voor de patiënt? 

• Wat is het belang van jouw organisatie om mee te doen met 
de wondzorgketen regio Den Bosch? Wat moet het 
opleveren voor jouw organisatie? 

• Wat is jullie ideale eindplaatje van de wondzorgketen? 

• Wat moet minimaal de gezamenlijke ambitie zijn van de 
wondzorgketen?  

• Wanneer haakt jouw organisatie af? 

• Analyse startsituatie: huidige situatie, wenselijke situatie en prioriteiten op 

onderwerpen als bijv. communicatie, materialen, kwaliteit en  deskundigheid.  

 



 

 

Patiëntenverhaal  
(perspectief netwerkpartners) 

 

• Giselle Baars, wondverpleegkundige huisartsenpraktijk 

• Marjo Ferree, wondverpleegkundige Vivent 

• Len van Amelsvoort, verpleegkundig specialist WEC JBZ 

• Amrita van Dijk, wondzorgdeskundige JBZ 

• Corinne Kurpershoek, verpleegkundig specialist i.o. Vivent 

 

https://youtu.be/hGCAAhMc1vQ


Missie 
• In 2025 geven mensen uit Den Bosch en 

omstreken, die een wond hebben of gehad 
hebben, hun gezondheidswelzijn het 
hoogste cijfer in vergelijking met andere 
mensen met wonden in Nederland. 

 
Visie 
• Het gezondheidswelzijn verbeteren van de 

patiënt/cliënt met een complexe wond in de 
regio Den Bosch. Door gezamenlijk bieden 
van optimale zorg op maat, onafhankelijk 
van waar de patiënt/cliënt zich in de keten 
bevindt. 

 

Ambitie opstellen 
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Huisarts 

Thuiszorg 

Help ik heb 
een wond! 

Welke behandeling? 
Wanneer doorverwijzen? 

Welke expertise kan ik 
inschakelen? 

Welke behandeling en mag ik 
dat bepalen? Waarom 

verwijst huisarts wel/niet 
door? Waarom start de 

huisarts of ziekenhuis  deze 
behandeling? Bij wie kan ik 

terecht bij vragen? 

Waarom verwijst de huisarts deze 
(nu al/ pas) door? Wanneer 

verwijs ik terug naar de huisarts? 
Hebben ze in de thuiszorg 

voldoende kennis? Waarom volgen 
ze het behandelplan niet op?  Medisch 

specialist 



Huisarts 
Thuiszorg 

Korte snelle lijntjes 

Gelijkwaardige- en 
vertrouwensrelatie 

Duidelijke rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling 

Eenduidigheid van 
(doorverwijs)protocollen 

Eenduidigheid van 
materialen 

Transmuraal zorgpad:  
Samenwerkingsafspraken, regie- coördinatie,  

bundeling van kennis en expertise 

Eenduidigheid 
informatie en 
voorlichting 

Help ik heb 
een wond! 

Medisch specialist 



Help ik heb 
een wond! 

Afname 
gemiddelde 

genezingsduur 
(van twee weken) 

Minder kosten aan 
verbandmateriaal 

Minder uren 
thuiszorg 

Minder 
ziekenhuis-
opnames en 

operaties 
(amputaties) 

Meer vertrouwen 
in deskundigheid 
en samenwerking 

Gezondheidswelzijn 
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Stroomschema 



Wat heeft het opgeleverd 

• Korte lijntjes -> communicatie-samenwerking 

 

• Delen en leren van elkaar (casus, scholingen etc) 

 

• Afspraken -> Regionale werkafspraken app 

 



Regionale werkafspraken app 

Met o.a.: 

- Ambitie 

- Verpleegkundige expertise 

- Regionaal wondwijzer 

- Beslisboom wondbehandeling 

- Afspraken over minimale 
informatieoverdracht 

 

Downloaden in de App Store of Google 
Play. Zoek op ‘Werkafspraken JBZ-JBH’.  

 



Uitdagingen 

• Financiering 

 

 

• Digitale communicatie 

 

 

• Kwaliteitsdata 



Een goed begin is het halve werk 
“Diagnostiek complexe wondgenezing” 

• Marielle Hinnen- Bronsema, Huisarts 

• Janwillem Hinnen, Vaatchirurg JBZ 
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Een goed begin is het halve werk:  
Diagnostiek complexe wondgenezing 

Mariëlle Hinnen-Bronsema, huisarts 

 Janwillem Hinnen, vaatchirurg 



Quiz 



Netwerkzorg 



Wat is de behandeling? 



Wat is de behandeling? 



Wat is de diagnose? 



Diagnostiek 



Dus…………….. 

Wond is een SYMPTOOM 

Geen DIAGNOSE 

 

“Time is tissue” 



Oorzaken/belemmerende factoren 

• Arterieel 
• Veneus 
• Druk 
• Infectie 
• Oedeem 
• Patiënt (bereidheid, conditie, lifestyle) 
• Zorgverleners (niet op elkaar afgestemd) 
• Wondbedekker 
• Medicijnen 
• Maligniteit 
• Bestraling 
• Systeemziekten/immuungecompromitteerd 
• etc 
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• Arterieel 
• Veneus 
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• Medicijnen 
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Diagnostiek 



Diagnostiek PAV 



Enkel arm index 

EAI < 0,8 (1x) of < 0,9 (3x)  0,9 < EAI < 1,0 EAI > 1,1 (1x) of 1,0 (3x) 

Chronisch obstructief 
arterieel vaatlijden 
aangetoond 

•Chronisch obstructief 
arterieel vaatlijden mogelijk 
eventueel nader onderzoek, 
afhankelijk van anamnese, 
lichamelijk onderzoek en 
risicofactoren 
•overweeg andere diagnose 

•Chronisch obstructief 
arterieel vaatlijden 
uitgesloten bij verdacht 
klachtenpatroon en bij 
diabetes mellitus toch 
chronisch obstructief 
arterieel vaatlijden 
overwegen 
•overweeg andere diagnose 



Is het zo eenvoudig? 



Wat is type signaal? 

 
 
 
 
 

 
Trifasisch      Bifasisch   Monofasisch 
 

 
 

   GETAL ALLEEN NIET AFDOENDE!!!! 



Wat is type signaal? 



Patiënt – 96 jaar 

 

 

 

 

    E/A:  0.7 



Patiënt – 96 jaar 

 

 

 

 

    E/A:  0.7 

                                                          Monofasisch 

 



Zorg op juiste locatie 



Zorgpad (kwaliteitsstandaard wondzorg) 



Beslisboom  

Wonddiagnostiek en -behandeling 
Doelstelling beslisboom:  

Ondersteuning bij diagnostiek van wonden en keuze van behandeling 

 

Inhoud:  

- Beslisboom voor diagnostiek van wonden 

- Adviezen van wondbehandeling per type wond 

 

Is de oorzaak of type wond al duidelijk? Klik op uw antwoord om verder te gaan.  

48 

 
 
 
 
 

Oorzaak of type 
wond nog niet 

(helemaal) 
duidelijk 

 
 
 
 

 
Oorzaak of type 
wond duidelijk, 
ga meteen naar 
“behandeling” 



Wond craniaal van mediale malleolus 



Wat voor type wond? 



Locatie wond 



Enkel-welke zijde? 



Enkel-mediaal-veneus ulcus 



Enkel mediaal-perifeer arterieel 

vaatlijden? 



Enkel mediaal-Drukverhogende 

momenten? 



Enkel mediaal-Oncologische 

kenmerken? 



Oncologische wond 



Stel:uitgekomen bij DM voet ulcus 



Wondwijzer 



Vragen? 



Samen weten we  

én kunnen we meer! 

• Marjo Ferree, wondverpleegkundige Vivent 

• Alien Groenenberg, wondverpleegkundige Buurtzorg 

• Annemarie van Hout, wondverpleegkundige Brabantzorg 



Samenwerking  

 



Wondexpertise in de regio 

 

• Beroepsprofiel 

• Rol verschillende verpleegkundigen binnen WEC 

• Verpleegkundig specialist 

• Wondconsulent 

• Wondverpleegkundige 



Wondexpertise in de regio 

Wie zijn de wondverpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten en hoe kan ik ze bereiken? 

Via de regionale werkafspraken app 
Downloaden in de App Store of Google Play. Zoek 
op ‘Werkafspraken JBZ-JBH’.  
 
. 

App regionale 
werkafspraken 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2-6rr3vrkAhUFZFAKHa7KCJ0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.boekenid.nl/de-meest-gestelde-vraag-aan-boeken-id/&psig=AOvVaw27_GhxC3drM2kU01aOsM2K&ust=1570008286793590
https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten


Wondverpleegkundige 
• Regiefunctie/casemanagement: coördinatie wondzorg 

• Zorgvuldige anamnese 

• Opstellen en zonodig bijstellen van  wond(zorg)plan 

• Bewaking en registratie wond, plan en voortgang 

• Advisering wondbehandeling bij consultering huisarts 

• Doelmatige en kostenbewuste inzet van verbandmaterialen 

• Instructie medewerkers zorgteam en monitoren en bewaken dat de 
kennis en kunde van medewerkers up to date zijn volgens de landelijke 
en/of regionale protocollen, standaarden en afspraken.  

• Instructie patiënt en/of mantelzorg 

• (multidisciplinair) Overleg met huisarts, wijkverpleegkundige en 
medisch specialist 

• Bespreken van adviezen inzake leefstijlverbetering met de patiënt 

 

 

 



Wondwijzer 

  

App Regionale 

werkafspraken 

https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten


Verbandmateriaal 

 

App regionale 

werkafspraken 

https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten


Wondoverdracht 

 

 
  

 

App Regionale 

werkafspraken 

Informatie die minimaal overgedragen dient te worden bij 1e verwijzing of 
overdracht: 
 
Gegevens Patiënt: Naam, Geboortedatum, Adres + postcode, Woonplaats, Telefoonnummer.  

 

Gegevens Hoofdbehandelaar: naam , contactpersoon, telefoonnummer 

 

Gegevens zorgverlener: Naam organisatie, contactpersoon,  Functie, Telefoonnummer 

 

Betrokken disciplines: Ergo-Fysio-Dietiste-Podo-Pedicure 

 

Anamnese: Onderliggend lijden, intoxicaties, voedingstoestand, mobiliteit, pijn 

 

Diagnose/Type wond: Locatie wond, beloop, ontstaan (oorzaak/datum), wat is er reeds gebruikt en wat is/was het 

effect daarvan.   
 

Voorgeschreven wondbeleid: Start / stopdatum, Wondreiniging, Wondrandbescherming, Primair verband, 

Secundair verband, Fixatie, Compressie, Frequentie verbandwissel.  
 

Nazorg: Verbandmaterialen via (naam leverancier), controle afspraak (bij wie en wanneer), aanvullende informatie 

https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten


Wondoverdracht 

 

 
  

 

App Regionale 

werkafspraken 

Informatie die minimaal overgedragen dient te worden bij 

vervolgoverdracht (bijv.. Overdracht thuiszorg naar ziekenhuis bij controle afspraak): 

 

Gegevens Patiënt: Naam, Geboortedatum, Adres + postcode, Woonplaats, Telefoonnummer.  

 

Gegevens Hoofdbehandelaar: naam , contactpersoon, telefoonnummer 

 

Gegevens zorgverlener: Naam organisatie, contactpersoon,  Functie, Telefoonnummer 

 

Beloop 

 

Aanvullende informatie 

https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten


“(In)stinkers” 

in de wondzorg 

 

Denise Hermans 
Dermatoloog JBZ 



Oorzaken ulcus cruris 

• Chronische veneuze insufficiëntie 

• Perifeer arterieel vaatlijden 

• Diabetes mellitus 

 



Chronisch veneuze insufficiëntie 



 



Atrofie blanche 

Corona flebectatica paraplantaris 

Pitting oedeem 



Lipodermatosclerose 

Hemosiderine 



Perifeer arterieel vaatlijden 





Zwachtelen bij arteriële insufficiëntie 



Diabetes 





Overige oorzaken 

• Decubitus 

• Microcirculatiestoornissen 

• Fysische/chemische beschadiging 

• Infectieuze/parasitaire aandoeningen 

• Vasculitis 

• Neuropathieën 

• Hematologische aandoeningen 

• Stollingsfactoren 

• Metabool 

• Maligniteiten 

• Ulcererende huidziekten 





Casus 1 

• Mw. D 

• 18 jaar 

• Blanco voorgeschiedenis 

• Sinds enkele weken wonden onderbenen 

• Spontaan ontstaan 

• Oorzaak? 

 

 





             

 
               Dermatitis artefacta 



Clues 
• Vooral vrouwen 

• Jong volwassen leeftijd 

 

• Anamnese 
▫ Psychiatrische ziekten, stress momenten, chronische 

pijnsyndromen, SOLK, vroegere traumatisering 

▫ Drugsgebruik 

▫ Onvoldoende sociale steun 

 

 
 



Clues 

• Onderzoek 
▫ Gelaat en distale extremiteiten (eenvoudig bereikbaar 

voor dominante hand) 
▫ Erosies, excoriaties, purpura, hyperpigmentatie, ulcera, 

necrose, bullae 
▫ Vreemd, grillig, bizar 
▫ Scherpe hoeken of patroon 
▫ Omgevende huid is normaal 
▫ Ontkenning 
▫ Zink-lijm verband 





Casus 2 

• Dhr. M 

• Onverklaarbare vrij plotseling ontstane grote ulcera 
op beide onderbenen 

• Nooit ulcera gehad 

• Niet rokend 

• Geen aanwijzingen voor CVI of DM 



VG/ polycythaemia vera 
Med/ hydroxycarbamide 



             

 

                    Hydrea-ulcus 



Clues 

• Hydrea (hydroxyurea/hydroxycarbamide)  
• Indicaties: CML, essentiële trombocytemie, 

polycythaemia vera 
 

▫ Pijnlijke ulcera 
▫ Ontstaan niet meteen maar pas na 2-15 jaar 

(gemiddelde cumulatieve hoeveelheid van 3.2 kg.) 
▫ Laterale of mediale malleolus 
▫ Inert 
▫ Staken van hydrea is enige remedie! 

 
 
 



Overige medicamenten 

• Intralesionale injectie met steroïd 

• Vaccinatie ulcus (BCG) 

• MTX 

• Paravasale injectie van cytostatica 

 



Casus 3 

• Mw. K 

• 47 jaar 

• Sinds 4 weken een ulcus rechterkuit 

• Eerst een pustel toen een ulcus 

• Geen trauma 

• VG/ RA en colitis ulcerosa 



Casus 3 



             

 
        Pyoderma gangrenosum 



Pyoderma gangrenosum 

• Vrij acute progressieve ulceratie 

• Neutrofiele dermatosen 

• Mn tussen 30-40 jaar 

• Soms luxatie door trauma (wondje, bloedprikken, excisie) 

• Associatie met interne ziekten (CU, m Crohn of RA) 

• Kweken negatief 

• PA ondersteunende maar niet bewijzend 

• Lab: forse leukocytose (ernstige infectie) 

• Geen necrotomie! 

 

 





Casus 4 

• Dhr. V 

• 75 jaar 

• Sinds jaren een ruwe plek op het onderbeen 

• Sinds enkele maanden open 

• Gaat maar niet dicht! 





             

 
          Plaveiselcelcarcinoom 



Plaveiselcelcarcinoom 

• Licht huidtype 

• Ouderen (75% > 65) 

• M>V 

• Chronische blootstelling aan UV licht 

• PUVA behandelingen 

• Chronische wonden 

• Immuundeficiëntie/immunosuppressie 

• Roken 



Basaalcelcarcinoom 

Melanoom 





Bedankt voor uw aandacht! 



  
Samenwerken in 

wondzorg 

Symposium 12 november 2019 

Regionaal wondzorgnetwerk  

Den Bosch 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0NDoiqDaAhVrKMAKHVM0CX8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.hulpmiddelbezorgd.nl/incontinentie-en-zorgverzekering-zilveren-kruis/&psig=AOvVaw0APp8UebU6frDu3ZmcUq9U&ust=1522912905987310
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0NDoiqDaAhVrKMAKHVM0CX8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.hulpmiddelbezorgd.nl/incontinentie-en-zorgverzekering-zilveren-kruis/&psig=AOvVaw0APp8UebU6frDu3ZmcUq9U&ust=1522912905987310


 


