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• Bij alle wonden

Reinigen

• Bij zichtbaar bevuilde of geïnfecteerde wonden 
en bij hoogrisicopatiënten

• Voorkeur voor iso-Betadine dermicum

Ontsmetten



Flaminal Hydro en Forte

• Hydroalginogel

• Flaminal Hydro heeft een hydraterende werking 
voor wonden met geen tot weinig wondvocht

• Flaminal Forte heeft een absorberende werking 
voor wonden met matig tot veel wondvocht

• Combinatie met een vetverband om inkleven te 
voorkomen en zalf beter op zijn plaats te 
houden.



Iso-Betadine gel en tule

• Antibacteriële werking met breed 
antibacterieel spectrum

• Aangewezen bij geïnfecteerde wonden of 
wonden bij patiënten met een verhoogd 
risico op een wondinfectie.



Mepilex, Mepilex Border en Polymem

• Schuimverband

• Matig absorptievermogen

• Kan meerdere dagen ter plaatse blijven

• Aangewezen bij oppervlakkige, overwegend 
granulerende wonden met matig tot veel 
wondvocht

• Mepilex is een schuimverband met een 
silicone onderlaag (en kleefrand)

• Polymem is een schuimverband met een 
reinigende werking



Wondtypes

1. Skin tears

2. Schaafwonden

3. Brandwonden

4. Topletsels



1. Skin tears

Herpositioneren van de huidflap                                                   Geen steristrips of hechtingen



Geen weefselverlies                                                             Gedeeltelijk of volledig weefselverlies

1. Skin tears

Silicone wondcontactlaag
Mepitel One + niet-verklevend verband

Silicone schuimverband
Mepilex of Mepilex Border



2. Schaafwonden: reiniging

• Douche

• Fysiologische oplossing

• Overweeg Debrisoft in combinatie 
met iso-Betadine zeep



2. Schaafwonden: verzorging

Flaminal Hydro + JelonetPolymem of



3. Thermische brandwonden: categorisatie

• Bepaal diepte van de brandwonde



3. Thermische brandwonden: doorverwijzing

• Bereken % verbrande lichaamsoppervlakte Criteria ziekenhuisopname
• % TBSA 3 tot 10% indien <10 jaar of >49 jaar
• % TBSA 5 tot 20% indien tussen 10 en 49 jaar
• % TBSA 3de graad 2 tot 5% (alle leeftijden)

Doorverwijzing brandwondencentrum
• % TBSA <10% indien <10 jaar of >49 jaar
• % TBSA >20% indien tussen 10 en 49 jaar

• % TBSA 3de graad > 5% (alle leeftijden)

• Ernstige brandwonden ter hoogte van aangezicht, 
handen, genitaliën, perianaal of gewrichten

• Ernstige brandwonden ten gevolge van elektrocutie 
of chemische oorsprong

• Ernstige beschadiging van het longweefsel door 
inhalatie



3. Thermische brandwonden: aanpak

Spoel met lauw water 
gedurende 20 minuten

Verzorg met Flaminal Forte in 
combinatie met Jelonet

Contacteer of verwijs indien 
nodig naar spoedopname of 

raadpleging plastische 
heelkunde



4. Topletsels: categorisatie

‒ AB opstarten

• Spoelen

• Iso-Betadine gel

• Eventueel Jelonet of Mepitel

• Niet hermetisch afsluiten

• AB opstarten

• Opvolging via gipskamer 
binnen de week van het trauma



4. Topletsels: aanpak

Allen 1 & 2

• Niet-chirurgische aanpak

• Geen flapbedekking nodig

• Antibiotica opstarten indien vuile 
wonde, open fractuur of aantasting 
beenderige structuren

• Lokale wondzorg indien niet 
te hevig bloedend

• Polymem Finger

• Techniek van het semi-occlusieve 
verband

Allen 3 & 4
• Orthopedisch advies

Allen 4
• Overweeg reïmplantatie



4. Topletsels: bloeding

• Controle bloeddruk

• Kompres met Xylocaïne + Adrenaline 15 min laten inwerken 

• Bloedstelpend gaasverband Surgicel



Doorverwijzing

Spoedopname
• Focus op acute wondzorg

• Contact via 051/23 77 03

Wondzorgconsultatie

• Focus op complexe en chronische wondzorg 

• Wondzorgteam in samenwerking met verschillende specialismen

• Contact via 051/23 38 75 of wondzorg@azdelta.be



Zijn er nog vragen?


