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 Graad 4:  

Doel: verzorgen van 

de geïnfecteerde / 

necrotiserende huid  
 

 

 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

Graad 1 en 2:   

Doel: besc hermen  

van de intacte huid  

tijdens de bestraling   

Graad 3:    

Doel: beschermen  

van de ontvelde huid  

tijdens de bestraling   

   
• Schuimverband 

• Vette gaas of niet 

verklevend 

wondcontactmateriaal 

• Barriere crème 

  
     
  

     
     

•   Huid schoonmaken met kraanwater 
(kraan 30 sec. laten lopen)   

•   Afhankelijk van hoeveelheid vocht verband  
wisselen   

•   Bij gynaecologische/ rectum   wonden na  
iedere toiletbeurt de wond spoelen   
Gebruik bij voorkeur barrierecreme + non - 
woven gaas   

       
  

•   Huid schoonmaken met kraanwater 
(kraan 30 sec. laten lopen)   

•   Afhankelijk van hoeveelheid vocht verband  
wisseling aanpassen   

•   Necrose contact met wonddeskundige r   
•   Bij reuk contact met wonddeskundige   

     
    
     

Infectie?   
Nee:   

Infectie?   
  
Nee:   
  

  

Ja:   

  

  

Erytheem   

Natte  

desquamatie   

•   1  tot 3x   dd crème aanbrengen   
•   Crème mag ook op behaarde hoofdhuid  

worden gesmeerd.   
  

Bij veel jeuk contact wonddeskundige 

    

   • Vochtregulerende 

crème 

• Barrièrecrème 

• Niet verklevend 

wondcontactmateriaal 

• Vette gaas 

 

  
      
     

  
  

     
      
     

Droge  
desquamatie   

Infectie?   
Ja:   

i.o.m. arts  
antibiotica   

i.o.m. arts  
antibiotica   

  

• Alginaat 

• Niet verklevend 

wondcontactmateriaal 

• Schuimverband 

• Absorberend verband 

• Barriere crème 
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•  

  
  Een oncologische wond is een wond of huidreactie als gevolg van de behandeling van maligniteit(en). Er zijn 3 soorten oncologische wonden: tgv  

  chemotherapie, chirurgisch ingrijpen of radiotherapie. (oncologische wonden tgv chemotherapie of chirurgisch ingrijpen zie basisrichtlijn  

  wondbehandeling) 

 

Wat raden we aan  Wat raden we af  

Douchen met lauw water. Bestraalde gebieden mogen gewassen 

worden, milde zeep of alleen water. Zeepresten goed afspoelen  

Geen metaalhoudende producten of verbandmaterialen tijdens de 

behandeling met radiotherapie (zoals zink- of aluminium houdende 

crèmes of verbanden)  

    

Droog deppen, niet wrijven, zachte handdoek gebruiken  Geen pleisters op het bestraalde gebied  

    

Scheer elektrisch als de gezichtshuid in het bestralingsgebied ligt  Geen huidverzorgingsproducten (zoals parfum, aftershave en make-up)  

    

Draag ruimzittende kleding en vermijd wrijving  Geen ontharingsmiddelen  

    

Bescherm de huid tegen (direct) zonlicht door het dragen van 

beschermende kleding  

Geen scheercrème of scheerschuim (niet nat scheren)  

    

Gebruik als deodorant een roller of stick (geen verstuiver)  Probeer niet te krabben (ook als u jeuk heeft) en vermijd wrijving  

    

Bij klachten van de bestraalde huid vochtregulerende crème 

smeren. Niet smeren 4 uur voorafgaande aan de bestralingen  

Ga niet zonnebaden of onder de zonnebank tijdens de bestraling  

    

  Ga niet zwemmen (of bespreek dit met uw wonddeskundige)  

  

 

Bovenstaande afspraken gelden uiteraard alleen voor de gebieden die bestraald worden. Ook na afloop van de bestraling kan de huid nog enige tijd 

geïrriteerd blijven of sneller irriteren. Het is daarom verstandig om bovengenoemde adviezen in de eerste 2 weken na afloop van de 

bestralingsbehandeling op te volgen. Versnelde irritatie en verbranding door de zon, kan ook na afloop van de bestralingsbehandeling eerder 

optreden. Hoge beschermingsfactor smeren en beschermende kleding dragen, zeker gedurende het eerste jaar na de behandeling.   
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