
WONDBEHANDELINGSPROTOCOL SOEST 
 
FIXATIEMATERIAAL EN PLEISTERS 
 
Elastisch hydrofiel windsel:  
- voor fixatie van wondbedekkers. 
 
Zelfklevende fixatie, Fixomull stretch:  
- speciaal voor fixatie op  
lichaamsrondingen. 
 
Ideaalwindsel:  
- geeft lichte steun. 
- bijzonder geschikt bij verstuikingen en 
spierblessures. 
 
Netverband: 
- voor fixatie van verband op arm, been en buik. 
 
Elastisch buisverband, Tubifast:  
- fixeert diverse verbanden. 
- meet de omvang van het breedste gedeelte voor 
de juiste maat. 
 
Steriele eilandpleister, Cutiplast:  
 
Transparante wondfolie, Leucomed T: 
- kan kort mee gedoucht worden. 
- 1x per 2 dagen verwisselen. 
 
GAZEN EN ABSORBEREND VERBAND 
 
Onsteriel of steriel kompres non-woven, Cutisoft: 
- ook verkrijgbaar als 4 lagen steriel splitkompres. 
 
Absorberend verband steriel, Cutisorb:  
- neemt veel wondvocht op. 
- is luchtdoorlatend. 
 
MODERNE WONDVERZORGINGSMATERIALEN 
 
Alginaat, Cutimed Alginate: 
- zorgt voor een vochtig wondmilieu. 
- aanbrengen binnen de wondranden. 
- ook verkrijgbaar in streng. 
 
Foamverband, Allevyn Gentle:  
- border is met plakrand. 
- siliconen contact laag. 
- alleen inzetten wanneer het verband 3 dagen 
kan blijven zitten. 
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- ook verkrijgbaar in hiel kompres en multisite. 
- met plakrand (border) kan men kort douchen. 
- onder zwachtels zonder border gebruiken. 
 
Foamverband stuit, Mepilex border sacrum: 
zie beschrijving Allevyn Gentle. 
 
Hydrofiber, Aquacel:  
- zorgt voor een vochtig wondmilieu. 
- beschermt wondranden. 
- kan veel vocht absorberen. 
- houdt vocht vast onder druk. 
- minimaal 1½ cm over wondranden aanbrengen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enzym alginogel, Flaminal hydro:  
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- afdekken met Cuticerin of Mepitel One om de 
Flaminal te fixeren. 
- ½ cm dik en op de wondranden aanbrengen. 
- afdekken met absorberend verband of 
foamverband.  
- wanneer Flaminal vervloeid is dan vervangen: gem. 
2x per week. 
  
Niet verklevend siliconen gaas, Mepitel One:  
- bijzonder geschikt voor de kwetsbare huid. 
- wordt over de wondranden aangebracht. 
- zie verder skin tears. 
- 1x per 3-7 dagen verwisselen. 
 
OVERIGE MATERIALEN 
 
Zink Oxide olie: 
- beschermt de wondranden. 
- verwijderen met zoete olie alvorens een nieuw 
laagje aan te brengen. 
 
Polsterverband Soffban 
 
Zwachtels korte rek, Comprillan elastisch windsel 
 
Twee laags zwachtelsysteem lange rek, Coban: 
- dun zwachtelsysteem. 
- voor 1-malig gebruik. 
- alleen geschikt bij verbandwissel 1-2 x per week. 
 
NaCl 0,9% flacon spoelvloeistof. 
 
Catheter, Ch 16, ongecoat:  
- voor spoelen van diepe wonden. 
 
Voedingsspuit: 
- voor spoelen wonden 
- past op de catheter, Ch. 16. 
 
Onderleggers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALTERNATIEVEN 
 
Hydrocolloïd, Cutimed Hydro: 
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- kan kort mee gedoucht worden. 
 
Foam verband met hydrofiber, Aquacell 
foamverband adhesive: 
- foamverband border met aquacell. 
- kan iets meer vocht aan als een gewoon 
foamverband. 
 
Foamverband Allevyn Gentle multisite: 
- speciaal voor afdekken op rondingen.  
 
Siliconen hechtpleister, Mepitac fixatietape:  
-voor mensen die allergisch zijn voor gewone 
pleisters. 
 
Fixeren en verbinden, Hekahaft: 
- let op niet te strak trekken bij verbinden. 
 
 Enzym alginogel (meer alginaat): Flaminal forte: 
- zie Flaminal hydro. 
- gebruiken bij zeer natte gele/zwarte wonden. 
 
Niet verklevend synthetisch zalfkompres, 
Cuticerin:  
- iedere 2 tot 3 dagen vervangen. 
 
Super absorberend verband steriel, Vliwasorb: 
- verkleeft niet aan de wond. 
 
Spoelvloeistof Prontosan: 
- gazen in drenken, 10 minuten laten inwerken. 
- bij zeer geïnfecteerde wonden. 
 
Dubbellaags compressiekous, Venatrain: 
- bestaat uit een verbandkous om het verband te 
fixeren. Eroverheen een compressiekous die 
alleen overdag gedragen wordt. Samen 40 mm 
Hg. 
 
Oogzalf, Terra Cortril: 
- tegen hypergranulatie (wild vlees). 
- 2-3 keer per week aanbrengen afhankelijk van 
de verbandwissel. 
 

 
BIJ VRAGEN OVER DE 
WONDBEHANDELING:  
 
Raadpleeg de betreffende HUISARTS of  
 
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE WONDZORG of 
 
SPECIALITISCH VERPLEEGKUNDIGE 
WONDZORG VAN DE 
THUISZORGORGANISATIES. 
 
 
 

 

 



FIXATIEMATERIAAL EN PLEISTERS 
Elastisch hydrofiel windsel elasw 4cm 8cm 10cm 
Zelfklevende fixatie, Fixomull stretch fixo 5cmx10m 10cmx10m 15cmx10m 
Papieren hechtpleister, Leucopor* lepor 2.5cmx9.2m   
Ideaalwindsel ideaw 6cm 10cm   
Netverband, 1m band arm been buik 
Buisverband, Tubifast  7,5x10m blauw 10,75x10m geel  
Steriele eiland pleister, Cutiplast  7x5cm 10x8cm 10x15cm 
Wondfolie steriel, Leucomed T*  7.2x5cm 8x10cm  10x20cm 
GAZEN EN ABSORBEREND VERBAND 

Onsteriel kompres non-woven, Cutisoft*  5x5cm 10x10cm   
Steriel kompres non-woven, Cutisoft*  5x5cm 10x10cm 10x20cm 
Absorberend verband, Cutisorb*  10x10cm 10x20cm 20x30cm 
Steriel split-kompres  10x10cm     
MODERNE WONDZORGMATERIALEN 

Alginaat, Cutimed Alginate   2 gram streng 5x5cm 10x10cm 
Foam verband, Allevyn Gentle alle 5x5cm 10x10cm 15x15cm 
Foam verband met plakrand, Allevyn 
Gentle border 

alle 7.5x7.5cm 12.5x12.5cm 17.5x17.5cm 

Foam verband met plakrand, Allevyn 
Gentle border Heel 

alle  hiel   

Foam verband met plakrand, Mepilex 
border sacrum 

 15x15cm 18x18cm  

Hydrofiber, Aquacel  aqua 5x5cm 10x10cm   
Enzym alginogel, Flaminal Hydro  25 gram 40 gram  
Niet verklevend siliconengaas, Mepitel 
One  

mepi 5x7cm 8x10cm 12x15cm 

Niet verklevend synthetisch 
zalfkompres, Cuticerin 

 7.5x7.5cm 10 x10 cm  

OVERIGE MATERIALEN 

Zink Oxide olie  zalf    
Polsterverband, Soffban*  2.7mx15cm    
Zwachtels korte rek, Comprilan 
elastisch windsel* 

    

Zwachtelsysteem lange rek, Coban  1 box     
NaCl 0,9% flacon spoelvloeistof natri9 20ml 100ml   
Catheter,Ch 16, ongecoat curi       
Voedingsspuit  20 ml   
Onderleggers    40x60cm     
ZELF TE BETALEN ARTIKELEN 
Handschoenen  maat S maat M maat L 
Verbandschaar verbx    
Desinfectiemateriaal, Alcohol     
ALTERNATIEVEN 
Hydrocolloïd, Cutimed Hydro* cutiv 5x6cm 10x10cm 10x20cm 
Foam verband met hydrofiber, Aquacel 
foam adhesive 

 8x8cm 10x10cm 12.5x12.5cm 

Foam verband Allevyn Gentle border 
multisite 

 17x17cm   

Siliconen hechtpleister, Mepitac fixatie 
tape* 

 2cmx3m   

Klevend fixeren, Hekahaft*  4x4cm 4mx6cm 4x10 cm 
Enzym alginogel gel (meer alginaat) 
Flaminal forte 

 25 gram 40 gram  

Superabsorberend verband, Vliwasorb* vliwa 10x10cm 10x20cm 20x20cm 
Spoelvloeistof, Prontosan      
Dubbellaags compressiekous, 
Venatrain* 

    

Oogzalf, Terra Cortryl terra    
*Alle rood gemarkeerde artikelen mogen ook van een andere fabrikant zijn. Versie juli 2014



WONDBEHANDELINGSPROTOCOL SOEST 

WONDBEHANDELINGSPROTOCOL SOEST 
 
Doorloop bij wondbeoordeling  
de volgende 3 stappen 

1 )Wondbehandeling volgens OOR: 
O = Oorzaak 
O = Onderliggend lijden 
R = Remmende factoren 
Zie artikel: Het luisterend oor, WCS nr. 3, 
september 2013. 
 
2) Wondbehandeling volgens het TIME 
model 
TIME richt zich op elke fase van de 

wondgenezing en het verwijderen van de 

barrières in elke fase, zodat de 

wondgenezing op gang komt. Probeer 

altijd de oorzaak aan te pakken of te 

behandelen. 

T = (tissue) Weefsel. Wat voor een soort 
weefsel is het? Bevat de wond niet 
levensvatbaar of necrotisch weefsel? Is 
er sprake van hypergranulatie? 

Doel: beschermen, wel/niet debridement. 
Necrose verwijderen. Droge zwarte korst 
op de hielen laten zitten en dagelijks 
inspecteren. 

I = (infection) Infectie. Zijn er tekenen 

van infectie? Primair: roodheid, pijn, 

zwelling, warmte, functieverlies. 

Secundair: kleurverandering in het 

wondbed, geur, overmatig exsudaat, 

stagnatie wondgenezing, broos snel 

bloedend granulatieweefsel. 

Doel: bacterieel evenwicht, vermindering 

ontsteking, groeifactoren behouden en 

stimuleren. Geïnfecteerde wonden niet 

luchtdicht (occlusief) behandelen. 

M = (moisture) Vocht. Wat is de mate 

van exsudaat (nat, vochtig of droog)?  

Doel: creëren van een vochtig 

wondmilieu, voorkomen van uitdroging 

en maceratie. 

E = (edge) Wondranden. Zijn de 
wondranden in staat om zich te sluiten? 
Is er sprake van niet sluitend of 
ondermijnde wondranden?  

Doel: intact houden, beschermen en 
herstellen van de wondranden. 
Wondranden sluiten. 

Soorten wonden 
Blaren:  
Aanpak dichte blaar: beschermen. Niet 
doorprikken! 
Aanpak open blaar/ontvelling: 
behandelen als rode wond. 
 
Hypergranulatie: (wild vlees) dit houdt 

de sluiting van de wond tegen. Terra 

Cortril of Zilvernitraatstift zijn effectief in 

het laten slinken van het weefsel. 

 

Brandwond: Aanpak: eerst koelen met lauw 
leidingwater, 10 tot 15 minuten. Voorkom 
onderkoeling. Vaststellen van de uitgebreidheid 
brandwond (zie WCS: richtlijn behandeling 
brandwondblaren). 
 
Bijtwond: (van mens en dier) 
Aanpak: goed uitspoelen Denk aan risico op 
infectie. Behandelen als een rode wond (zie 
richtlijnbehandeling van wonden met een acute 
etiologie). 
 
Chirurgische wond: Is het een primair gesloten 
of secundair genezende wond? Aanpak: volgens 
het TIME model.  

Decubitus: Neem preventieve maatregelen; druk 
ontlasten (zie V&VN: Landelijke multidisciplinaire 
richtlijn decubitus preventie en behandeling en de 
praktijkkaart preventie en behandeling decubitus). 
 
Diabetische voet:  
Aanpak: multidisciplinaire aanpak! Neem de 
oorzaak weg. Let goed op diabetes regulatie 
(richtlijn diabetische voet = in ontwikkeling). 

Oncologisch Ulcus/wond: 
Ulcus = ontstaan door tumorweefsel. 
Wond = ontstaan door de behandeling, o.a. 
bestraling en operatie. 
Aanpak: specifieke wondbehandeling. 
Overleg met wondverpleegkundige of specialist. 
 
Schaafwonden: Aanpak: behandelen als een 
rode wond (zie richtlijnbehandeling van wonden 
met een acute etiologie). 
 
Skin Tears (een scheurwond met huidflap): 
Aanpak: de wond uitspoelen. De huidflap 
terugleggen. Mepitel siliconengaas er overheen, 7 
dagen laten zitten. Afdekken met een 
absorberend verband en fixeren met een Tubifast 
buisverband. Dit afdekverband zo nodig dagelijks 
verwisselen. Dagelijks inspectie van de wond op 
infectieverschijnselen, hiervoor hoeft de Mepitel 
niet te worden verwijderd. 
 
Snijwond: Aanpak: diepte beoordelen, 
uitspoelen, wondranden tegen elkaar drukken, 
hechten of afplakken met Steristrips en afdekken 
met absorberend verband, of eilandpleister (zie 
richtlijnbehandeling van wonden met een acute 
etiologie). 
 
Ulcus Cruris: Aanpak: diagnose. Veneus en/of 
arterieel vaatlijden (zie NHG standaard ulcus 
cruris). 
 
Vochtletsel: Zorg dat het vocht niet kan inwerken 
in de huid; huid beschermen. 
Aanpak: Zinkolieoxide zalf. Open plekken 
behandelen als rode wond (zie V&VN Landelijke 
multidisciplinaire richtlijn smetten preventie en 
behandeling en de praktijkkaart preventie en 
behandeling smetten). 
  

 

Versie, juli 2014 



3) Wondbehandelingsschema: maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden 

Kijk naar de 
kleur van de 
wond 

 
Zwarte wond 

 
Gele wond 

 
Rode wond 

 

Nat: 
Vocht-
absorberende 
wond-
behandeling 

Doel: necrose 
verweken en 
verwijderen  
Enzym alginogel: 
Flaminal Forte 
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel 
one of Cuticerin en 
absorberend 
verband: Cutisorb 
Hydrofiber: Aquacel 
Alginaat: Cutimed 
Alginate 
Afdekken met: 
absorberend 
verband: Cutisorb 

Doel: reinigen  
Enzym alginogel: 
Flaminal Forte 
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel one 
of Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb  
Hydrofiber: Aquacel  
Alginaat: Cutimed 
Alginate  
Afdekken met: 
absorberend verband: 
Cutisorb 

Doel; beschermen 
Enzym alginogel: 
Flaminal Forte  
Afdekken met vetgaas: 
Mepitel one of 
Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb  
Hydrofiber: Aquacel 
Afdekken met: 
absorberend verband: 
Cutisorb 
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Vochtig: 
Vocht-
regulerende  
Wond-
behandeling 
 

Doel: necrose 
verweken en 
verwijderen  
Enzym alginogel; 
Flaminal Forte  
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel 
one of Cuticerin en 
absorberend 
verband: Cutisorb 
of een foamverband 
Allevyn Gentle 
(border) 
Hydrofiber: Aquacel 
Alginaat: Cutimed 
Alginate 
Afdekken met: 
absorberend 
verband: Cutisorb 
of met foamverband: 
Allevyn Gentle 
(border) 

Doel: reinigen  
Enzym alginogel: 
Flaminal Hydro 
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel one 
of Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb of een 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border) 
Hydrofiber: Aquacel   
Alginaat: Cutimed 
Alginate  
Afdekken met: 
absorberend verband: 
Cutisorb of 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border)  
 

Doel; beschermen 
Enzym alginogel: 
Flaminal Hydro  
Afdekken met vetgaas: 
Mepitel one of 
Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb of een 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border) 
Hydrofiber: Aquacel  
Afdekken met: 
absorberend verband: 
Cutisorb of een 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border)  
 

Droog:  
Vocht-
creërende 
Wond-
behandeling 

Doel; necrose 
verwijderen  
Enzym alginogel: 
Flaminal Hydro  
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel 
one of Cuticerin en 
absorberend 
verband: Cutisorb 
of een foamverband: 
Allevyn Gentle 
(border) of 
Eilandpleister: 
Cutiplast 

Doel: reinigen 
Enzym alginogel: 
Flaminal Hydro  
Afdekken met 
vetgaas: Mepitel one 
of Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb of een 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border) 
Eilandpleister: 
Cutiplast  
Wondfolie steriel: 
Leucomed T 

Doel; beschermen 
Enzym alginogel: 
Flaminal Hydro  
Afdekken met vetgaas: 
Mepitel one of 
Cuticerin en 
absorberend verband: 
Cutisorb of een 
foamverband: Allevyn 
Gentle (border)  
Eilandpleister: Cutiplast  
Wondfolie steriel: 
Leucomed T 
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