
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 compressie 

systeem 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 
 

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. varices behandeling 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 
 

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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