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1.  Het wondexpertise centrum dermaTeam (WED) 
 

1.1 Visie 
 
Veranderingen in zorgvraag en zorgaanbod vragen steeds meer om samenwerking over de 
muren van instellingen heen. De zorg is continu in beweging, er zijn voortdurend nieuwe 
behandelingen, zorgvormen en veranderingen in financiering en in regel- en wetgeving. Dit 
alles met het doel om binnen de context van maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen 
blijven voldoen aan de wensen en de behoeften van patiënten en cliënten. Omdat het geheel 
meer is dan de som der delen, levert een samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn 
vaak innovatieve oplossingen voor gezamenlijk ervaren knelpunten. Samenwerking en 
uitwisseling van informatie maken het mogelijk om over de grenzen van de eigen organisatie 
heen te kijken en de patiëntenstromen in juiste banen te leiden. Enerzijds worden zo de 
hiaten in het zorgaanbod gesignaleerd en ingevuld en anderzijds wordt overlap 
tegengegaan. Zo ontstaat een compleet, samenhangend, transparant en efficiënt 
zorgaanbod, waarin geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen en de vraag van de 
patiënt.  
 

1.2 Innovatie 
 
Bij behandeling van chronische wonden staat in de meeste gevallen de wondbehandeling 
voorop, waardoor de diagnostiek, die echter essentieel is voor een optimale behandeling, 
vaak weinig aandacht krijgt. Door te laat doorsturen van de chronische wonden ontstaat 
vertraagde diagnose en behandeling. Bovendien is de wondzorg versnipperd en er is vaak 
geen goede onderlinge samenwerking waardoor de behandelaars naast elkaar werken. 
Hierdoor moet de patiënt onnodig vaak terugkomen op de poliklinieken in het ziekenhuis en 
wordt er soms onnodig en dubbel onderzoek verricht. Dit is belastend en verwarrend voor de 
patiënt, het is tijdrovend voor alle partijen, duur voor de ziektekostenverzekering en verstopt 
de poliklinieken in de ziekenhuizen. Een goede structuur kan deze problemen oplossen en 
de wondzorg optimaliseren. Door snellere diagnostiek, eerder doorverwijzen naar de tweede 
lijn en sneller terugverwijzen naar de eerste lijn door korte overleglijnen kan een snellere 
genezing van chronische wonden bij de patiënt gerealiseerd worden. Door het gebruik van 
elkaars kunde en ervaring en door de gezamenlijke verantwoordelijkheid is er een grote 
betrokkenheid voor het beleid bij patiënten met chronische wonden.  
 

1.3 Doelstellingen 
 
Naar aanleiding van een aantal knelpunten in de zorgketen voor mensen met een chronische 
wond zijn drie doelstellingen geformuleerd. Als eerste moet naar optimale kwaliteit van 
wondzorg door middel van een uniforme behandelwijze rondom wondzorg zowel in de eerste 
als in de tweede lijn gestreefd worden. Ten tweede, een goede zorg zo dicht mogelijk bij de 
patiënt door middel van het verschuiven van de polikliniekbehandelingen naar 
thuisbehandelingen. Terugdringen van het aantal behandelingen in het ziekenhuis  geeft 
tevens een verkorting van de wachttijd, waardoor er meer ruimte en tijd is voor snellere 
consultatie en advisering. Als laatste doelstelling is er een efficiënt en eenduidig 
materiaalgebruik.  
 

1.4 Patiëntgerichte methode 
 
Binnen het WED werken opgeleide doktersassistenten, dermatologen en een vaatchirurg. 
Hierdoor is de expertise en de deskundigheid om mensen met chronische wonden te 
behandelen geconcentreerd rond de patiënt. Het feit dat de chirurg en de dermatoloog 
samen in een WED samenwerken voor de beste wondzorg is vrij uniek in Nederland. 
Bovendien is er een intensieve samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Er wordt 
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multidisciplinair gewerkt met gezamenlijk ontwikkelde en gedragen protocollen van 
verwijzing, diagnostiek en behandeling van chronische wonden, zowel intra- als extramuraal. 
De protocollen worden gezamenlijk door alle betrokken partijen opgesteld en onderhouden 
onder vorm van een protocolkaart. Regelmatige bijeenkomsten met nascholing onderhouden 
de kennis en geven tevens een platform voor discussie. Door de gezamenlijke inbreng van 
kennis en kunde van alle partijen wordt het protocol als dagelijkse standaard gedragen.  
De eerste lijn behandelt volgens het protocol de chronische wonden en bij onvoldoende 
genezingstendens wordt de patiënt via een versnelde verwijsprocedure via een zorgpad naar 
het WED verwezen. Hier wordt diagnostiek naar de wonden zelf en de conditie van de 
patiënt verricht. Op basis van de bevindingen wordt een behandelplan in samenwerking met 
de eerste lijn opgesteld en wordt de patiënt zo snel mogelijk terug naar de eerste lijn 
verwezen. Hierdoor verdwijnt de patiënt niet in de tweede lijn waardoor de patiënt en de 
poliklinieken niet onnodig belast worden. 
Bovendien heeft elke patiënt een behandelboekje waarin geprotocolleerde documentatie 
over de wonde en de behandeling door de verschillende behandelaars wordt bijgehouden. 
Dit leidt tot een vlekkeloze overdracht tussen alle betrokken behandelaars.  
 

1.5 Doelmatigheid 
 
Het WED leidt tevens tot kostenbeheersing door standaardisering van verkorte 
verwijsprocedure en korte overlegstructuren waardoor de doorlooptijd bij de huisarts, 
zorginstellingen en verpleeghuizen verkort is. Door de verschuiving van de behandeling van 
de tweede naar de eerste lijn kan de patiënt dichter bij huis behandeld worden waardoor de 
vervoerskosten geminimaliseerd zijn.  
Door doelgerichte inzet van wondmateriaal is er geen onnodige verspilling van te veel 
ingekocht of niet geïndiceerde wondverbandmiddelen. De resultaten wat betreft 
behandelduur en materiaalgebruik worden gemeten. Het WED coördineert en inventariseert 
de patiëntenstroom waardoor er een goed beeld over de behandeling van chronische 
wonden ontstaat. De behandelduur is aanmerkelijk korter, de wondbehandeling is uniform en 
er is een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn.  
De behandelduur is 10 tot 12 weken in plaats van 14 tot 17 weken. Dit kan gerealiseerd 
worden door snellere processen in de organisatie.  
 
 



 

2.  De NHG-standaard 
 

2.1 Anamnese en onderzoek 
 
2.1.a. Tijdens de anamnese komt aan bod: 

 

• Ontstaan, duur en beloop van de klachten 

• Pijnklachten (cave arterieel ulcus) 

• Voorgeschiedenis:  
  eerder doorgemaakt ulcus cruris venosum 
  oorzakelijke factoren (varices of ingrepen aan het vaatstelsel in de benen  
  en/of bekken, DVT, tromboflebitis, claudicatioklachten of lymfoedeem) 

• Tekenen van een infectie: 
  koorts 
  algehele malaise 
  immobiliteit t.g.v. pijn; 

• Invloed op de kwaliteit van leven:  
  nachtelijke onrust 
  immobiliteit 
  sociale isolatie 

• Aanwezigheid van risicofactoren:  
  diabetes mellitus 
  hartfalen 
  oedeem 
  hypertensie 
  reuma 
  immobiliteit 
  varices 
  langdurig staan 
  huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis 

• Roken, overgewicht, voedingstoestand, medicatie, allergieën 

 
2.1.b. Het onderzoek bestaat uit: 

 

• Het algemeen lichamelijk onderzoek 
• Aspecten van het ulcus: 

  lokalisatie 
  grootte van het ulcus 
  aspect van de wondrand 
  aspect van de wondbodem 

• Aspecten van de huid 

• Aspecten van de wondomgeving: tekenen van infectie en eventuele uitbreiding 
daarvan in omliggend weefsel 

• Aanwijzingen voor onderliggende oorzaken: 
  CVI 
  perifeer arterieel vaatlijden 
  hartfalen 
   insufficiëntie van het lymfesysteem) 

• Enkel-armindex (zie bijlage 2) 
 
2.1.c. Kenmerken 

 

Ulcus t.g.v. veneus vaatlijden 

• Enkel-armindex 0.8-1.3 

Ulcus t.g.v. arterieel vaatlijden 

• Enkel-armindex <0.5 
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• Putjes oedeem 

• Varices 

• Wond meestal binnenzijde enkel 

• Grillige wondranden 

• Lokale verkleuringen (bruin/blauw) 

en verharding van de huid 

 Paars-rode vaatjes 

• Geur 

• Zwaar vermoeid gevoel bij 
stilstaan, bij lopen neemt dit af 

• Jeuk 

• Nachtelijke pijn, kramp 

• Hyperpigmentatie 

• Atrofie blanche 

• Eczeem 
 

• Meestal geen oedeem 

• Wond vaak buitenzijde enkel, 

scheenbeen, voorvoet en/of 

tenen 

• Meestal scherpe wondranden 

• Wondbodem vaak zwart 

• Etalagebenen (claudicatio 
intermittens) 

• Pijn vaak ’s nachts, vermindert door 
been laten hangen 

• Koude, blauw/witte voet 

• Weinig beharing 

• Perifere pulsaties zwak tot afwezig 
 

 
Bij een enkel-armindex tussen 0.5 en 0.8 is er sprake van gecombineerd vaatlijden. 

 
2.1.d. Eventueel nader onderzoek 

 

• Laboratoriumonderzoek:  
  (NT-pro)BNP, Hb, Ht, TSH en glucose bij een vermoeden van hartfalen  
  glucose bij vermoeden van diabetes mellitus 

• Duplexonderzoek:  
  alleen bij mobiele patiënten met varices, die na voorlichting over vermindering 
  van de kans op een recidief ulcus interesse hebben voor variceschirurgie 

• Wondkweek: 
  is routinematig niet zinvol 

 
2.2 De diagnosestelling 
 
Op grond van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is het mogelijk om tot een 
werkdiagnose te komen. Bij twijfel kan doorverwezen worden naar het wondexpertise centrum 
dermaTeam (WED). 
 

2.3 De behandeling in de eerste lijn 
 
2.3.a. Voorlichting aan de patiënt 
 

• Oorzaken van CVI en ulcus cruris venosum 

• Lange behandelduur (weken tot maanden) 
• Het belang van oedeembestrijding door middel van zwachtelen en bewegen 
• Langdurig dragen van therapeutische elastische kousen ter preventie van een recidief 

ulcus. Bespreek de voordelen (voorkómen recidief, bescherming bij stoten, tegengaan 
oedeemvorming en minder moe gevoel benen) en nadelen (moeilijk aantrekken, stijf 
gevoel benen, cosmetisch minder fraai en noodzaak levenslang dragen) 

• De optie om varices te behandelen, bij mobiele patiënten met een redelijke 
levensverwachting, aanwezigheid varices en afwezigheid tekenen van arteriële 
insufficiëntie. varicesbehandeling geeft in circa 50% van de patiënten een reductie van 
de recidieven 

• Aanvullende informatie geven over: 



 

  huidverzorging 
  beïnvloedende factoren bij wondgenezing o.a.: voeding en vochtinname,  
   mobiliteit (met name lopen), onderbeen- en voetspieroefeningen, lang 
   staan en passief zitten is slecht, bij zithouding benen hoog en enkels 
   doorbewegen, nicotinegebruik afraden, bij overgewicht motiveren tot 
   gewichtsafname  
  het gebruik van schoeisel, dat goede mobiliteit mogelijk maakt en voorkomt dat 
   drukulcera (DM) ontstaan 
  het voorkomen van nieuwe wonden door o.a. goed schoeisel, voetverzorging 
   en een veilige woon-/leefomgeving 
  inschatten psychosociale situatie en draagkracht/draaglast mantelzorg 

   
2.3.b. Wondbehandeling 
 
Bij een wonde is het van belang om de wondgenezing te versnellen door optimale 
omstandigheden te creëren voor het herstelproces. Wondverbandmiddelen genezen de 
wonde niet, zij pakken de verstorende factoren aan om zo te komen tot een optimaal milieu 
waarin het lichaam zelf de wonde kan laten genezen. De behandeling van een chronische 
wonde is een continu proces, essentieel is een 2-wekelijkse evaluatie.  
Een optimale wondbehandeling kan alleen maar worden ingezet als een volledige anamnese 
is afgenomen (conform ALTIS). 
 

Algemene anamnese dmv ALTIS 
 
A: Aard van de klacht, beschrijf vat er aan de hand is en wat voor soort klacht het is 
L: lokalisatie, beschrijf waar de klacht precies zit, laat de patiënt vertellen en zo nodig 
aanwijzen en inspecteer en palpeer op de aangegeven locatie 
T: Tijd van de klacht, beschrijf hoe lang de klacht bestaat en hoe het beloop is 
I: Intensiteit, beschrijf hoe erg de klacht is vanuit het oogpunt van zowel de patiënt als de 
hulpverlener  
S: Samenhang, beschrijf de beïnvloedende factoren (wat verergert en wat verzacht de 
klacht) 

 
Bij de wondbehandeling wordt er gekozen voor de nieuwere wondmaterialen, omdat deze 
zorgen voor een vochtig wondklimaat en minder frequente verbandwissel. 
Wondverbandmiddelen die een vochtig wondmilieu creëren en overtollig exsudaat bestrijden 
leiden tot een snellere genezing van de wonden. De nieuwere wondverbandmiddelen 
voorkomen infecties en kunnen necrose verwijderen. 
Het soort wondverbandmiddel is afhankelijk van de fase van wondgenezing. Om de indeling 
van (chronische wonden) te vergemakkelijken heeft de Woundcare Consultant Society (WCS) 
in 1983 een classificatiesysteem ontwikkeld. De basis hiervan is de kleur van de open wond, 
zwart, geel, rood. Deze volgorde moet altijd aangehouden worden bij de behandeling van 
een wonde. Een wond uit de rode fase geneest slechter met een op die fase gerichte 
behandeling als er nog teveel storende factoren uit de gele en/of zwarte fase aanwezig zijn. 
Uiteraard geldt dit ook voor een wond in het gele en het zwarte stadium. 
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De laatste jaren is er een grote vooruitgang geboekt in de behandeling van chronische 
wonden, dankzij een nieuwe aanpak. Wondbedvoorbereiding (WBP) is een moderne aanpak 
voor het verwijderen van de lokale barrières, die de heling belemmeren. Dit met als doel 
optimale debridering, verminderen van de bacteriële overlast en het exsudaat management. 
Het TIME principe werd geïntroduceerd werd door de international Advisory Board van WBP 
en voorgesteld als een systematische aanpak met als doel de principes van WBP te 
identificeren en de nodige elementen voor optimalisatie van de WBP, zoals necrose 
wegnemen, inflammatie en infectie controleren, vochtbalans en de epithelialisatie van de 
wondranden te optimaliseren. Het TIME schema wil de correlatie leggen tussen de 

pathogenetische abnormaliteiten bij chronische wonden en het gebruik van moderne 

technieken en procedures. (zie bijlage 3) 
 

TIME: het principe van wond bed preparatie 

 
T niet vitaal of insufficiënt weefsel 
I Infectie of inflammatie 
M Maceratie of uitdroging: vochtbalans 
E Epidermis: geen proliferatie of ondermijning van de randen 

 

 
 



 

 
 
2.3.c.Compressietherapie 
 
Compressietherapie is de belangrijkste pijler van de behandeling van ulcera cruris. Zonder 
ACT heeft wondbehandeling geen zin. Er zijn verschillende soorten compressietherapie, met 
name ambulante compressie therapie en therapeutisch elastische kousen. (zie bijlage 4) 
 
2.3.d. Medicamenteuze behandeling 
 

• Uitbreidende infectie (bv. erysipelas of cellulitis): 

   behandeling met systemische antibiotica conform NHG-Standaard Bacteriële 

  huidinfecties 
• Pijn (t.g.v. ulcus cruris venosum, infectie of arteriële insufficiëntie): 

   behandeling d.m.v. adequate pijnbestrijding, zie NHG-Farmacotherapeutische 
  richtlijn Pijnbestrijding 

• Pijnlijke wondverzorging/debridement:  
  1 tot 2 gram per 10 cm² lidocaïneprilocaïnecrème onder occlusie, inwerktijd 30 
  tot 45 min. 

 
2.4 De controles in de eerste lijn 
 
Na twee weken bekijkt de behandelend (verpleeghuis)arts samen met de specialistisch 
wijkverpleegkundige de vooruitgang. Bij een genezingstendens kan de ingezette behandeling 
gecontinueerd worden. Als de behandeling tot onvoldoende resultaat leidt dient het 
behandelplan gewijzigd te worden. Bij een herevaluatie na vier tot zes weken kan bij het 
uitblijven van een effect van de ingezette therapie de patiënt verwezen worden naar het 
wondexpertise centrum dermaTeam (WED).(zie bijlage 6) 
 
2.5 Doorverwijzing naar wondexpertise centrum dermaTeam 
 
Bij de een van de volgende indicaties is een verwijzing naar het Wondexpertise 
centrum dermaTeam wenselijk: 

 

• Bij twijfel over de diagnose 

• Bij twijfel over een goede arteriële bloedvoorziening 

• Bij verdenking van een maligniteit 

• Indien er noodzaak is voor aanvullend onderzoek (bijv. Duplex, Doppler, bacterieel- 
en/of PA-onderzoek) 

• Indien het een ulcus betreft op basis van ernstige varicositas die aanvullende 
behandeling behoeft 

• Indien het een groot of diep ulcus betreft waarvoor chirurgie nodig is 

• indien het een ulcus betreft waarbij de CVI gecompliceerd wordt door lymfoedeem 
• De onmogelijkheid van behandeling in de eerste lijn 



 

10 
 

 
Indien geen significante verbetering plaatsvindt van de wond binnen 6 weken 

• Door een allergische reactie op een onderdeel van de behandeling 

• Als een patiënt niet in staat is om de compressietherapie vol te houden 

• Bij onbehandelbare pijn 

• Bij geen wondgenezing na 6 weken 

• Indien het ulcus na 6 maanden nog steeds aanwezig is 

• Bij frequent recidiverend ulcus 

• Bij het vermoeden van een cellulitis of erysipelas die niet op therapie reageert 

 
Mogelijkheden na consultatie op het Wondexpertise centrum dermaTeam zijn: 

• De behandeling wordt na +/- 2 bezoeken aan het wondexpertise centrum in de eerste 
lijn voortgezet. 

• De behandeling wordt samen met de polikliniek voortgezet. Controle volgt na zes 
weken en 3 maanden op de polikliniek. 

• De behandeling wordt overgenomen, poliklinisch of klinisch: 
 Poliklinisch: doorgaan met wondbehandeling en/of ambulante  
 compressietherapie en als er een stabiele situatie optreedt de patiënt 
 weer terug verwijzen naar eerste lijn. 
 Klinisch: na ontslag wordt patiënt terugverwezen naar de eerste lijn 
 met een controlemoment op de polikliniek. 

 
2.6 De nazorg 
 
Therapeutisch elastische kousen 
 
Indien de wond een ulcus cruris venosum betreft zal het in de meeste gevallen noodzakelijk 
zijn om de benen te beschermen en te proberen recidieven te voorkomen. Een 
therapeutische elastische kous is dan geïndiceerd. Voor het maken van de therapeutische 
elastische kousen geldt een tijdsduur van 2 weken. Het aanmeten van de kousen bij de 
bandagist kan afgesproken worden zodra het oedeem verdwenen is. Het ulcus hoeft hiervoor 
nog niet (geheel) genezen te zijn. 
Het aantrekken van therapeutische elastische kousen vergt enige vaardigheid. Zo nodig biedt 
de thuiszorg hierbij hulp. Tevens zijn er hulpmiddelen beschikbaar via de thuiszorgwinkel of 
via de bandagist. 
 
Adviezen 
 
Advies met betrekking tot het dragen van de kousen, mobiliteit, stoten en huidverzorging 
 
In kaart brengen van het veneus systeem 
 
Mogelijkerwijs kan het saneren van het oppervlakig veneus systeem bijdragen tot het 
verminderen van de kans op een recidief 
 

2.7 Plan van aanpak recidief ulcus cruris 

  



 

Bijlage 1: kernboodschappen NHG 
 
De NHG standaard is een richtlijn voor de diagnostiek, therapie en preventie van een ulcus 
cruris 
De kernboodschappen: 
1. er wordt gebruik gemaakt van wondbedekkers die minder vaak gewisseld moeten worden 
en dus patiëntvriendelijker zijn 
2. ambulante compressietherapie is de belangrijkste pijler van de behandeling en vermindert 
de recidiefkans 
3. de behandeling van een ulcus cruris is goed uitvoerbaar in de eerste lijn 
4. bij voorlichting is het van belang om duidelijk te maken dat het genezingsproces lang duurt 
5. bij een deel van de patiënten kan de recidiefkans verminderd worden door de behandeling 
van de varices   
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Bijlage 2: Het verrichten van een enkel-armindex 
 
Benodigdheden: 

• Minidoppler met 8 MHz probe 

• Bloeddrukmeter 

• Ultrasonic gel 

• Folie, zo nodig om een wonde af te dekken 
 
Voorbereiding: 

• Leg de patiënt de procedure uit 

• Verwijder klemmende kleding en kousen aan beide armen en benen 

• Verwijder eventuele verbanden van mogelijk aanwezige ulcera en bedek deze met 
een niet klevende folie 

• Laat patiënt 15 minuten rusten 

• Positioneer de patiënt in rugligging 
 
Procedure: 
1. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Brachialis van de rechter arm (fig 1) 
2. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Brachialis van de linker arm (fig 1) 
3. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Dorsalis Pedis van de rechter voet (fig 2) 
4. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Tibialis Posterior van de rechter enkel (fig 3) 
5. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Dorsalis Pedis van de linker voet (fig 2) 
6. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Tibialis Posterior van de linkerr enkel (fig 3) 
 

 
 
Enkel-armindex (ABPI) 
 A= de hoogste meting van de beide armen  
 B= de hoogste meting van de voet en de enkel 
 
ABPI= hoogste systolische druk enkel (B)/hoogste systolische druk arm (A) 
  



 

Bijlage 3: De lokale wondbehandeling 
 

hier komt het wondbehandelingskaartje  
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Bijlage 4: Compressietherapie 
 

De ambulante compressietherapie met korte rek zwachtels 

 
Doel 
Het terugdringen en/of voorkomen van oedeem en het verbeteren van de veneuze circulatie. 
De ambulante compressietherapie met korte rek zwachtels zorgt voor een hoge werkdruk en 
een lage rustdruk op het onderbeen. Het verband kan ’s nachts blijven zitten indien de 
zwachtels goed zitten en de patiënt niet te veel pijn aangeeft. Door middel van 
omvangsmetingen kunnen veranderingen hierin worden geobjectiveerd. 
  
Indicatie 

 Gebruiken als de patiënt dagelijks minimaal anderhalf uur loopt, en/of meerdere keren per 
week gezwachteld moet worden en indien de enkel-armindex tussen de 0.8 en 1.3 is.  
 
Techniek 
Indien mogelijk het verband ’s ochtends vroeg aanleggen. 

 Zorg voor opvulling van holtes met pelottes en polstering van uitstekende delen, gebruik 
alleen polstermateriaal om overmatige druk op uitstekende delen van het been te 
voorkomen 

 Gebruik twee zwachtels. De eerste zwachtel aanleggen volgens de hierna getoonde 8 
stappen. Daarna de tweede zwachtel op dezelfde wijze aanleggen, maar dan in 
tegengestelde richting.  
Zwachtel de eerste zwachtel altijd van binnen naar buiten. Hou de rol aan het been (dus: hou 
de rol kort). Kijk in de rol en laat de trekspanning niet verslappen. 
Stap 1: 
Zet de voet in een hoek van 90⁰, start met een circulaire toer boven de voet, begin bij het kleine 

teengewricht bovenop de voet. Hou de zwachtel enigszins gerekt. 
Stap 2: 
Maak 2 slagen rond de voorvoet, waarbij het begin wordt vastgezet. 
Stap 3: 
Vervolg met 2 slagen om de hiel in te pakken. De eerste toer 2/3 om de hiel en 1/3 om de 
achillespees De zwachtel aanspannen 
Stap 4: 
De tweede toer 1/3 om de hiel en 2/3 om de hak wikkelen. De zwachtel aanspannen en de 

voet in 90⁰ houden. 

Stap 5: 
Een toer om de enkel maken en vervolgens de zwachtel tegen de huid van het been afrollen. 
Na iedere slag de zwachtel uitrekken in de looprichting van de rol.  
Stap 6: 
Door de trekspanning gelijk te houden, wordt de druk naar boven toe vanzelf minder. 
Zwachtel verder tot de aanzet van de kuit, waar de rol vanzelf zal gaan wijken. Hierdoor loopt 
de zwachtel over de kuit naar vlak onder de knie (ca 2 vingers eronder), daar volgt een 
circulaire toer. Deze niet volledig uitrekken.  
Stap 7: 
Door de zwachtel constant tegen de huid gedrukt te rollen gaat de zwachtel vervolgens naar 
beneden,  
Stap 8: 
Volg de rol naar beneden en weer kruiselings omhoog zodat alle “gaten” bedekt zijn. De rol 
vastzetten met een fixatiepleister. 
 
De tweede zwachtel wordt in tegengestelde richting aangebracht te beginnen aan de 
buitenzijde van de voet, om zodoende de werking van de eerste zwachtel te ondersteunen. Er 
is minimale rek. 



 

Schematische weergave ambulante compressietherapie volgens CBO-richtlijn: 
 

 
 

Therapeutisch elastische kous 

 
Zwachtelen moet in principe van tijdelijke aard zijn en de ambulante compressietherapie kan 
na genezing worden vervolgd door het aanmeten en laten dragen van (een) therapeutische 
elastische kous (en). 
 
Het bepalen van nazorg en dus ook van de kous is afhankelijk van de medische indicatie en 
van de mogelijkheden van de patiënt. De benodigde drukwaarde wordt door de behandelend 
arts aangegeven; hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en de omstandigheden van 
de patiënt. 
 
Voor het aan- en uittrekken van de kous zijn er hulpmiddelen beschikbaar; via de 

wijkverpleging of de bandagist is gericht advies hierover verkrijgbaar. 
De patiënt krijgt in principe direct het tweede paar kousen mee, afhankelijk van de 
verzekering. 
 

De ambulante compressietherapie met een lange rek zwachtel 

 
Doel 
Het terugdringen en/of voorkomen van oedeem en het verbeteren van de veneuze circulatie 
door ambulante compressietherapie. De zwachtel geeft een lage werkdruk en een hoge 
rustdruk. Omdat lange rek zwachtels voortdurend een veneuze druk geven, moeten ze 's 
avonds worden verwijderd. Lange rek zwachtels is een eenlaags systeem 

  
Indicatie 

 Kan gebruikt worden bij immobiele patiënten met een enkel-armindex tussen de 0.5 en 0.8 
 
Techniek 
Begin Bij de tenen tot twee vingers onder de knieholte. Kijk in de rol. Tijdens het aanbrengen 
licht uitrekken. Aanbrengen zoals een korte rek zwachtel, maar dan zonder polstermateriaal. 
Bij het onderbeen de zwachtel geleidelijk naar boven afwikkelen, waarbij de volgende slag 
over de helft van de vorige komt. Als je ergens in de zwachtel kunt kijken of deze afzakt, dan 
zit het te los.  

 

De ambulante compressietherapie met meerlaagse compressietherapie 

 
Doel 
Het terugdringen en/of voorkomen van oedeem en het verbeteren van de veneuze circulatie 
door ambulante compressietherapie met meerlaagse compressietherapie. 

  
Indicatie 

 Kan gebruikt worden bij mobiel en immobiele patiënten met een enkel-armindex tussen de 
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0.8 en 1.3 
 
Techniek 

Zorg er altijd voor dat de voet in een 90⁰ positie staat> Breng de comfortzwachtel aan, met 

de foamzijde p[ de huid. Breng de comfortzwachtel met net genoeg spanning aan, om de 
vorm van het been te kunnen volgen. De compressiezwachtel is ontwikkeld om onder 
volledige spanning aan te brengen, gedurende de gehele procedure. Indien gewenst kan met 
minder spanning gezwachteld worden.  
 
 
 

 

Therapeutisch dubbellaagse compressiekous als alternatief voor zwachtelen 
 
Doel 
De dubbellaagse compressiekous is een dag-en nacht concept voor de behandeling van 
ulcus cruris. Dit systeem bestaat uit een onderkous die dag en nacht aanblijft en die het 



 

wondverband fixeert. Hierover komt een kous voor overdag. 
www.zorgnetwerkmb.nl 
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Bijlage 5: De huidverzorging 
 
Hypostatisch eczeem is een vorm van eczeem die gezien wordt bij patiënten met chronisch 
veneuze insufficiëntie. Het eczeem zit dan ook uitsluitend aan de onderbenen. Door een 
vooralsnog onbekend mechanisme spelen factoren, die ervoor zorgen dat het bloed 
onvoldoende uit de onderbenen wordt gestuwd en in de venen van de benen diverse 
afbraakproducten, ontstekingseiwitten en afweercellen achterlaten, een belangrijke rol in het 
ontstaan van het eczeem 
 
Het eczeem wordt verergerd en in stand gehouden door het vele wrijven en krabben. Een 
lang bestand hypostatisch eczeem is tevens een risicofactor voor het verkrijgen van een 
contactallergische eczeem voor de toegepaste zalven (corticosteroïden) of voor de gebruikte 
compressie en/of therapeutisch elastische kousen. Hierdoor ontstaat dus een gemengd 
eczeembeeld: enerzijds een hypostatisch eczeem, anderzijds een contactallergisch eczeem. 
 
Verschijnselen 
Aan de onderbenen onscherp begrensde rode schilferige plekken en krabeffecten. Het 
eczeem geeft veel jeuk. Vaak zijn er naast het eczeem ook andere kenmerken zichtbaar van 
chronisch veneuze insufficiëntie. Het eczeem neigt uit te breiden, ook naar het andere been, 
ook al was hier geen sprake van chronisch veneuze insufficiëntie. Verdere uitbreiding naar 
de bovenbenen en zelfs naar de armen en de romp kan ook optreden als gevolg van 
secundair contactallergisch eczeem. Dit laatste wordt ook strooireactie genoemd. 
 
Diagnose 
Meestal wordt de diagnose gesteld op grond van de klinische verschijnselen. Soms is het 
toch moeilijk om een onderscheid te maken tussen atopisch eczeem, nummulair eczeem, 
uitdrogingseczeem en psoriasis. Het beeld kan soms lijken op erysipelas. Bij verdenking van 
een contactallergie kunnen plakproeven gedaan worden. 
 
Diagnose 
De oorzaak dient te worden behandeld, in dit geval de chronisch veneuze insufficiëntie. 
Wanneer er veel oedeem aanwezig is wordt het aangedane been eerst behandeld met 
compressietherapie en zodra mogelijk worden er therapeutisch elastische kousen aan 
gemeten, welke levenslang gedragen dienen te worden. Het eczeem kan worden behandeld 
met een corticosteroïdcrème. Deze behandeling geeft vrij snel verlichting van de jeuk en de 
roodheid.    
 
  



 

 

Bijlage 6: Het stroomdiagram 
 

 
 
1: Bij de een van de volgende indicaties is een verwijzing naar het Wondexpertise 
centrum dermaTeam wenselijk: 

• Bij twijfel over de diagnose 
• Bij twijfel over een goede arteriële bloedvoorziening 

Patiënt 

HA 

Start behandeling 

Evaluatie elke 2 

weken 

Goed 
Niet 
goed 

Overdracht naar thuiszorg/huisarts 

Ulcus dicht 

Oedeem genezen 

TEK 

dermatoloo
g 

dermaTeam 

evaluatie 
Start behandeling 

Evaluatie elke 2 

weken 

Goed 
Niet 

goed 

1 

2 



 

20 
 

• Bij verdenking van een maligniteit 

• Indien er noodzaak is voor aanvullend onderzoek (bijv. Duplex, Doppler, bacterieel- 
en/of PA-onderzoek) 

• Indien het een ulcus betreft op basis van ernstige varicositas die aanvullende 
behandeling behoeft 

• Indien het een groot of diep ulcus betreft waarvoor chirurgie nodig is 
• indien het een ulcus betreft waarbij de CVI gecompliceerd wordt door lymfoedeem 

• De onmogelijkheid van behandeling in de eerste lijn 
 
2: Indien geen significante verbetering plaatsvindt van de wond binnen 6 weken 

• Door een allergische reactie op een onderdeel van de behandeling 

• Als een patiënt niet in staat is om de compressietherapie vol te houden 

• Bij onbehandelbare pijn 

• Bij geen wondgenezing na 6 weken 

• Indien het ulcus na 6 maanden nog steeds aanwezig is 

• Bij frequent recidiverend ulcus 

• Bij het vermoeden van een cellulitis of erysipelas die niet op therapie reageert 
  



 

Ulcus cruris transmurale richtlijn 
 

Patiënt presenteert zich met een ulcus cruris, een defect van de 
huid van het onderbeen tot in de subcutis of dieper met een 
geringe genezingstendens 

 

Anamnese 
• Ontstaan, duur en beloop van de klachten 

• Pijnklachten (cave arterieel ulcus) 
• Voorgeschiedenis:  

  eerder doorgemaakt ulcus cruris  
  oorzakelijke factoren (varices of ingrepen 
  aan het vaatstelsel in de benen en/of  
  bekken, DVT, tromboflebitis,   
  claudicatioklachten of lymfoedeem) 

• Tekenen van een infectie: 
  koorts 
  algehele malaise 
  immobiliteit t.g.v. pijn; 

• Invloed op de kwaliteit van leven:  
  nachtelijke onrust 
  immobiliteit 
  sociale isolatie 

• Aanwezigheid van risicofactoren:  
  diabetes mellitus 
  hartfalen 
  oedeem 
  hypertensie 
  reuma 
  immobiliteit 
  varices 
  langdurig staan 
  huidaandoeningen  

• Roken, overgewicht, voedingstoestand, medicatie, 
allergieën 

 

Onderzoek 
• Het algemeen lichamelijk onderzoek 
• Aspecten van het ulcus: 

  lokalisatie 
  grootte van het ulcus 
  aspect van de wondrand 
  aspect van de wondbodem 

• Aspecten van de huid 

• Aspecten van de wondomgeving: tekenen van infectie en 
eventuele uitbreiding daarvan in omliggend weefsel 

• Aanwijzingen voor onderliggende oorzaken: 
  CVI 
  perifeer arterieel vaatlijden 
  hartfalen 
   insufficiëntie van het lymfesysteem) 

• Enkel-armindex 
 

 
 

 

Enkel-armindex 
Procedure: 
1. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Brachialis van de rechter 
arm (fig 1) 
2. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Brachialis van de linker 
arm (fig 1) 
3. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Dorsalis Pedis van de 
rechter voet (fig 2) 
4. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Tibialis Posterior van de 
rechter enkel (fig 3) 
5. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Dorsalis Pedis van de 
linker voet (fig 2) 
6. Meet de systolische bloeddruk bij de Art Tibialis Posterior van de 
linkerr enkel (fig 3) 
 

 
 
Enkel-armindex (ABPI) 
 A= de hoogste meting van de beide armen  
 B= de hoogste meting van de voet en de enkel 
 
ABPI= hoogste systolische druk enkel (B)/hoogste systolische druk 
arm (A) 
 

Kenmerken 
Ulcus t.g.v. veneus vaatlijden 

• Enkel-armindex 0.8-1.3 

• Putjes oedeem 

• Varices 

• Wond meestal binnenzijde enkel 

• Grillige wondranden 

• Lokale verkleuringen (bruin/blauw) en verharding van de 

huid 

 Paars-rode vaatjes 

• Geur 

• Zwaar vermoeid gevoel bij stilstaan, bij lopen neemt dit 
af 

• Jeuk 

• Nachtelijke pijn, kramp 

• Hyperpigmentatie 

• Atrofie blanche 

• Eczeem 

 

Ulcus t.g.v. arterieel vaatlijden 

• Enkel-armindex <0.5 

• Meestal geen oedeem 

• Wond vaak buitenzijde enkel, scheenbeen, voorvoet 

en/of tenen 

• Meestal scherpe wondranden 

• Wondbodem vaak zwart 

• Etalagebenen (claudicatio intermittens) 

• Pijn vaak ’s nachts, vermindert door been laten hangen 

• Koude, blauw/witte voet 

• Weinig beharing 

• Perifere pulsaties zwak tot afwezig 
 

Diagnose en aanbevelingen voor behandeling 
Ulcus t.g.v. veneus vaatlijden 

• Wondbehandeling 

• Compressietherapie: 

  a niet klevende korte rek voor mobiele patiënten 

  b lange rek voor immobiele patiënten 

  c meerlaags compressiesysteem voor mobiele en 
   immobiele patiënten 

  d dubbellaagse compressiekous voor mobiele en 
    immobiele patiënten 

• Medische en chirurgische behandeling 

• overig: 

  a voorlichting 

  b patiëntenfolder 
 

Ulcus t.g.v. arterieel vaatlijden 

• Doorverwijzen naar vaatchirurg 

• GEEN compressietherapie 

 
Ulcus t.g.v. gecombineerd vaatlijden 

• Doorverwijzen naar dermaTeam 

• Bij ABPI 0.5 tot 0.89 gemitigeerde compressietherapie 

• Bij ABPI <0.5 geen compressietherapie 
 

Ulcus t.g.v. andere aandoeningen 

• Doorverwijzen naar dermaTeam 
 

Huidverzorging 
Behandeling van de droge huid 
Verwijderen van korsten en schilfers 
Behandelen van hypostatisch eczeem 
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Wondbehandeling 
Zie wondkaartje 
 

Compressietherapie 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting 
• Oorzaken van CVI en ulcus cruris venosum 

• Lange behandelduur (weken tot maanden) 
• Het belang van oedeembestrijding door middel van 

zwachtelen en bewegen 
• Langdurig dragen van therapeutische elastische kousen ter 

preventie van een recidief ulcus. Bespreek de voordelen 
(voorkómen recidief, bescherming bij stoten, tegengaan 
oedeemvorming en minder moe gevoel benen) en nadelen 
(moeilijk aantrekken, stijf gevoel benen, cosmetisch minder 
fraai en noodzaak levenslang dragen) 

• De optie om varices te behandelen, bij mobiele patiënten 
met een redelijke levensverwachting, aanwezigheid varices 
en afwezigheid tekenen van arteriële insufficiëntie. 
varicesbehandeling geeft in circa 50% van de patiënten een 
reductie van de recidieven 

• Aanvullende informatie geven over: 

  huidverzorging 
  beïnvloedende factoren bij wondgenezing o.a.: 
  voeding en vochtinname,   
  mobiliteit (met name lopen), onderbeen- en 
  voetspieroefeningen, lang staan en passief zitten 
  is slecht, bij zithouding benen hoog en enkels 
  doorbewegen, nicotinegebruik afraden, bij 
  overgewicht motiveren tot gewichtsafname  
  het gebruik van schoeisel, dat goede mobiliteit 
  mogelijk maakt en voorkomt dat  
  drukulcera (DM) ontstaan 

• Het voorkomen van nieuwe wonden door o.a. goed 
schoeisel, voetverzorging en een veilige woon-
/leefomgeving 

•  Inschatten psychosociale situatie en  draagkracht/draaglast 
mantelzorg 

 

Nazorg 
 
Therapeutisch elastische kousen 
Na het genezen van het ulcus ter preventie van een recidief 
 
Adviezen 



 

Advies met betrekking tot het dragen van de kousen, mobiliteit, stoten 
en huidverzorging 
 
In kaart brengen van het veneus systeem 

Mogelijkerwijs kan het saneren van het oppervlakig veneus systeem 
bijdragen tot het verminderen van de kans op een recidief 
 
Recidieven 
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Doorverwijzing wondexpertise centrum dermaTeam 
 

 
 
1: Bij de een van de volgende indicaties is een verwijzing naar het Wondexpertise centrum 
dermaTeam wenselijk: 

• Bij twijfel over de diagnose 
• Bij twijfel over een goede arteriële bloedvoorziening 
• Bij verdenking van een maligniteit 

• Indien er noodzaak is voor aanvullend onderzoek (bijv. Duplex, Doppler, bacterieel- en/of PA-
onderzoek) 

• Indien het een ulcus betreft op basis van ernstige varicositas die aanvullende behandeling 
behoeft 

• Indien het een groot of diep ulcus betreft waarvoor chirurgie nodig is 
• indien het een ulcus betreft waarbij de CVI gecompliceerd wordt door lymfoedeem 
• De onmogelijkheid van behandeling in de eerste lijn 

 

2: Indien geen significante verbetering plaatsvindt van de wond binnen 6 weken 

• Door een allergische reactie op een onderdeel van de behandeling 

• Als een patiënt niet in staat is om de compressietherapie vol te houden 

• Bij onbehandelbare pijn 

• Bij geen wondgenezing na 6 weken 

• Indien het ulcus na 6 maanden nog steeds aanwezig is 

• Bij frequent recidiverend ulcus 

• Bij het vermoeden van een cellulitis of erysipelas die niet op therapie reageert 
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