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Richtlijn Oncologisch Ulcus                                                                                                                                               
een defect ontstaan door tumor of metastase  

Onderliggende oorzaak van de wond is bekend (diagnose) en door arts/specialist is in overeenstemming met de patiënt besloten tot (palliatief) 
beleid. De wond zal hierdoor niet genezen, de behandeling is gericht op management of preventie van pijn, geur, vocht, bloeding, jeuk en infectie.  

 

 

 

 

 

Zoek oorzaak, evt wondkweek 

Ulcus reinigen door te spoelen met water, evt debridement van 

necrose door arts/specialist (cave bloedingsneiging)  

Antibacteriële middelen afhankelijk van de kweek: Trichomonas 

of anaëroben    metronidazol .    Pseudomonas   

antibacteriële spoelvloeistof en/of antibacterieel verband 

Geur neutraliserend verband 

Gering: bij voldoende exsudaat een alginaat i.v.m. hemostatische 

werking 

Matig: hemostatische middelen (zoals een alginaat gedrenkt in 

xylometazoline of tranexaminezuuroplossing) 

Ernstig/langdurig: Overweeg radiotherapie of embolisatie 

Algemeen: Gebruik altijd donkere handdoeken  

Bij kans op levensbedreigende bloeding: zorg dat midazolam 

aanwezig is voor eventuele sedatie. 

Controle op overgevoeligheid voor het gekozen verband of 

crème 

Afhankelijk van oorzaak jeuk; lokaal/oraal antimycoticum of 

corticosteroïd iom arts, eventueel in combinatie met vocht 

inbrengende crème 

Aandacht voor luchtige niet knellende kleding, voorkom hoge 

temperaturen, voldoende vochtinname 

Pijn door het ulcus zelf: 

Lokale pijnstilling (bij een klein oppervlak)  

- Lidocaïne of opiatengel 

Systemische behandeling (in overleg met arts/specialist) 

Pijn door wisseling verband: kies altijd niet verklevend 

wondcontactmateriaal of schuimverband 

Rood: (let op: dit is geen granulatieweefsel maar tumorweefsel): 

hydrofiber, schuimverband of antibacterieel verband 

Geel of zwart (let op: geen scherp wondtoilet) : alginaat , 

schuimverband of antibacterieel verband 

Bescherming van wondranden: barrière-crème. 

Overweeg palliatieve radiotherapie 

 

Rood: niet verklevend wondcontactmateriaal 

Geel of zwart: niet verklevend wondcontactmateriaal of 

schuimverband of anti-bacterieel verband 

Is er sprake van sterke 

geur? 

Is er sprake van een 

bloeding? 

DD tumoringroei, 

manipuleren,  

Is er sprake van jeuk? 

DD hematologisch, 

paraneoplastisch, mycose, 

allergie, eczeem  

Is er sprake van pijn? 

Exsudaat 

DD infectie, lymfevocht 

Geen exsudaat 
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