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Nat:  Doel:  

 Nieuw  rood weefsel bevorderen, rijk 
aan bloedvaten  

 Vochtig milieu handhaven  

 Wondranden beschermen 
Voorkeursverband: Klinitulle, absorberend 
verband, fixatie 
 
 Droog; Doel: 

  Nieuw rood weefsel bevorderen, rijk 
aan bloedvaten  

 De wond bevochten, uitdrogen 
voorkomen. 

Voorkeursverband: Hydrogel afdekken met 
Klinitulle + fixatie 
-------------------------------------------------------------- 
Nat; ondiep: Doel:  

 Infectie bestrijden  

 Vochtig milieu handhaven  

 Absorberen + beschermen. 
Voorkeursverband: Aquacel AG. Diep: Kerlix + 
fixatie 
 

Rood Doel = 

beschermen 

 

Infectie in de 
wond ?  
Vieze geur 

/ 
vies wondvocht Ja 

Nee 

 

natte of  

droge 
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natte of  

droge 

wond 
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Droog:  Doel: 

 Infectie bestrijden  

 Bevochtigen, uitdrogen voorkomen +   
beschermen 

Voorkeursverband: Mesitran + Klinitulle + 
fixatie 

     
 

 
 

Nat: Doel:  

  Wond reinigen, geel beslag    

      verwijderen 

  Vochtig milieu handhaven   

  Wondranden beschermen 

Voorkeursverband: Ondiep: Aquacel/diep: 

Kerlix, en fixatie 

 

Droog; Doel;  

   Bevochtigen van wond om uitdrogen  

  te voorkomen + beschermen 

Voorkeursverband:Mesitran + Klinitulle, 

fixeren 

 

Nat; Doel: 

 Wond reinigen   

 Vochtig mileu handhaven +  

absorberen + beschermen 

Voorkeursverband:ondiep: Aquacel AG/ diep 

Kerlix + fixatie. 

 

Geel 

Doel= reinigen 

 

 

Infectie in de 
wond ?  
Vieze geur/ 
vies wondvocht 

 
 

natte of  

droge 

wond 

natte of  

droge wond 

Ja 

Nee 
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Droog: Doel;  

 Infectie bestrijden  

 Bevochtigen om uitdrogen te 

voorkomen + beschermen 

Voorkeursverband: Mesitran + Klinitulle+ 

fixeren 

     
 

 
 

 

 

arts inschakelen 

 
 
Doel; verwijderen van dood weefsel, zodat 

er nieuw granualatieweefsel kan ontstaan. 

 
Zwart 

Doel = verwijderen 

 

Infectie in de 
wond ?  
Vieze geur/ 
vies wondvocht 

 

natte of  

droge 

wond 

natte of  

droge wond 

Ja 

Nee 
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Wat te doen bij skintears? 

 Spoel de wond schoon met (stromend) kraanwater 

 Breng de huidflap (indien nog aanwezig) op zijn oorspronkelijke plaats terug  

 Breng Mepitel aan. Deze moet 1 week blijven zitten 

 Afdekken met absorberend  verband  ivm wondvocht, dit verband wordt verwisseld al naar gelang de vochtproductie 

 Fixeer met een windseltje 

 Bij oedeemvorming overleg met behandelend arts 

 Na 1 week wondmateriaal verwijderen en evt. opnieuw  Mepitel + absorberend verband inzetten voor weer 1 week. Weer geen vooruitgang? 
Overleg dan met de verpleegkundige of behandelend arts! 

 

 Skintears of scheurwonden ontstaan bij ouderen door frictie en/of 

schuifkrachten. Er is een verhoogd risico bij patiënten die antistolling of 
prednison gebruiken.  
 
 
 
 Skin tears /ontvelling                                   INZET MEPITEL ONE 
  van de huid                                                   Absorberend verband 
                                                                          Fixeren met hydrofiel zwachtel 
                                                                         (1 week laten zitten)  
 
                                                                          Doel;  groot absorptievermogen +  
                                                                                      Beschermende werking 

 

 
 
 
 
 
Wondomgeving 
Intact:         Bescherming niet nodig 
Verweekt:  Cavillon spray 
Droog:        Vaseline 
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Preventie in de dagelijkse zorg 

 Let op bij het aan- en uitdoen van steunkousen  

 Let op tijdens transport in de rolstoel 

 Zorg voor kortgeknipte nagels 

 Draag geen sieraden 
 

Algemene adviezen: 

 Lees voordat je de wond gaat behandelen het wondbeleid en volg dit beleid. 

 Rapporteer na elke wondverzorging het wondbehandelplan. 

 Bij infectie wond, ( roodheid, gezwollen, sterke ruikende geel beslag, evt. koorts:  altijd overleg arts/verpleegkundige. 

 Werk hygiënisch, volgens wondzorg protocol. 

 Ga altijd eerst na wat  de oorzaak van de wond is. 

 Gel altijd uit de wond spoelen met lauw kraanwater- of douchewater met zachte straal. 

 Bij decubitus, zie blz. 1 t/m 3  
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Smetplekken  

Aanbevelingen preventieve maatregelen bij smetten 

 Voorkom huid op huid contact d.m.v. bijv. Engels pluksel            

 Voorkom overmatig transpireren: katoenen kleding en beddengoed gebruiken 

 Maak de huidplooien goed droog na het wassen, evt. scheurlinnen inzetten  

 Gebruik geen of huid pH-neutrale zeep  
 
Symptomen 

 Stel op basis van onderstaande symptomen vast of er sprake is van smetten en in welke fase het zich bevindt    

 Consulteer bij twijfel de verpleegkundige/arts.  

 Er zijn globaal drie fasen van smetten te herkennen met de volgende symptomen: 
 

Fase 1: droog Fase 2: nat, zonder infectie Fase 3: nat, met infectie 

 Intacte huid 

 Licht tot felrode 
huid  

 Jeuk (niet altijd) 

 Glanzend aspect 
(niet altijd) 

 Schrijnend/brandend gevoel (niet altijd) 

 Kapotte, nattende, 
felrode of ontvelde 
huid 

 Verweking van de 
huid 

 Scherpe rode rand  

 Jeuk (niet altijd) 

 Schrijnend/brandend gevoel (niet altijd)  

 Kapotte huid 

 Witte, gele of 
groene verkleuring 

 Onaangename geur 
(niet altijd) 

 Zwelling (bij 
bacteriële infectie) 

 Eilandjes voor de kust (bij infectie)  
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Interventies 

 Behandel smetten, afhankelijk van de fase waarin het zich bevindt, op de volgende wijze  
 

Fase 1  Eén of meerdere preventieve maatregelen 

 Pas altijd vaseline toe, min.2 x dd  

Fase 2  Intensiveer preventieve maatregelen  

 Ga over op heel dun zinkolie aanbrengen 

Fase 3  Consulteer verpleegkundige/arts 

 

 De behandeling dient in alle fasen minimaal twee weken gecontinueerd te worden. 

 Raadpleeg een verpleegkundige/huisarts indien geen verbetering 
Evaluatie 

 Evalueer / rapporteer dagelijks het effect van de behandeling  
 

 


