
BASISRICHTLIJN WONDBEHANDELING HUISARTSEN MIDDEN-BRABANT  

Dit betreft een basisrichtlijn voor huisartsen. Voor specifiek wondbeleid verwijzen we ook naar het desbetreffende protocol / richtlijn. 
Deze richtlijn geldt niet voor het oncologisch ulcus en voor brandwonden. 

 

 

         

  

  
 

             

  
 

  
  

                  

  

 

 

 

  

sorbact  of aquacel ag (+abs)(max 3 dgn)  

  

Nat/vochtig: 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 3 

dgn) 

- mepilex (max 7 dgn) 

Droog: 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 

3 dgn) 

- mepilex (max 7 dgn) 

- mepitel one + abs. verband 

(max 7 dgn) 
 

Nat/vochtig: 

- mepilex (max 7 dgn) 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 

3 dgn) 

 

 

Droog: 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 

3 dgn) 

 

Necrotectomie verbinden met 

sorbact of  aquacel Ag  + abs. 

verband (max 3 dgn) 

Nat/vochtig: 

- necrotectomie 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 3 

dgn) 

- mepilex (max 7 dgn) 
 

Droog: 

- necrotectomie bij tekenen 

van infectie 

- droog verbinden 

- flaminal hydro + cuticell 

classic  + abs. verband (max 

3 dgn) 

 



Algemene maatregelen / Advieslijst Wondbedekkers 

 

- Wondrandbescherming met proshield. 

- Probeer de oorzaak/onderliggend lijden van de wond te 

achterhalen en indien mogelijk weg te nemen. 

- Ga uit van de slechtste kleur in de wond. 

- Laat een intacte blaar intact. 

- Voor het juiste verband  zie advieslijst wondbedekkers. 

- Laat het verbandmateriaal altijd contact houden met de 

wondbodem. 

- Streef naar een vochtig wondmilieu; kies bij veel exsudaat een 

verband dat meer absorbeert. 

- Spoel de wond uit met lauwwarm kraanwater. 

- Doe een goed wondtoilet. 

- Maak de keuze van het secundair afdekmateriaal bewust. 

- Houd rekening met de nadelige invloeden op wondgenezing; 

zoals roken, overgewicht, medicatiegebruik, onderliggend 

lijden, locatie van de wond. 

- Bij wonden aan het been; overweeg i.o.m. arts 

compressietherapie, na bepalen enkel-arm-index. 

- Denk aan screening voedingstoestand. 

- Neem de pijnscore (VAS) af. En zet eventueel pijnbestrijding in 

volgens WHO-ladder. 

- Vastzittend verband losweken, pas indien nodig frequentie 

verbandwissel aan. 

 

 

 
 

 

 

 

 


