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RICHTLIJN - SKIN TEARS  
Een skin tear is een traumatische lapwond die in de eerste plaats voor komt 
aan de extremiteiten van oudere volwassenen als gevolg van  wrijving alleen 
of wrijf -en schuifkrachten die de opperhuid van de lederhuid scheiden (partial 

thickness wound) of zowel de opperhuid als de lederhuid scheiden van de 
onderliggende structuren (full-thickness wond)”. Payne-Martin,1993.   

Langdurig gebruik van corticosteroïden geeft een hoger risico. 

Doel: het voorkomen, herkennen en op de juiste manier verzorgen van skin tears 

 

 
 
Indien 
trauma  
minder  
dan 6 uur  
geleden     
 
 
 
 
 
huidflap 
spoelen  
en terug-  
plaatsen  
 
 
 
 
 
Huidflap 
rehydreren  
door vochtig  
non woven 
gaas 10  
minuten op 
de wond te 
plaatsen 
 
 
 
 
 

 

 
 
1a 

 
De epidermis en dermis zijn 
los van de onderliggende 
structuren. Deze ontstaat 
meestal in een plooi of 
rimpel van de huid 

 
Behandeling: 
 
Bij Infectie: 
 
• Altijd wonddeskundige in consult 
• Starten antibacterieel verband 
 
Bij Necrose: 
 
• Altijd wonddeskundige in consult 
 
Categorie 1 a/b: 
 
• Niet verklevend wondmateriaal 
 7 dagen ter plaatse, zo nodig 

herhalen. 
• Absorberend verband: 
 verbandwissel bij doorlekken en als 

de patiënt over pijn klaagt. 
herbeoordeling van de wond. 

• Rekbaar fixatiewindsel of 
éénlaags buisverband 
 
Categorie 2 a/b: 
• Idem categorie 1a/b 
 
Categorie 3: 
• Niet verklevend 
schuimverband en vervang 
deze alléén bij verzadiging, 
maximaal tot 7 dagen 
• Rekbaar fixatiewindsel of 
éénlaags buisverband 
Verband mag niet nat worden 

 
Preventiemaatregelen evt in samenspraak met de 
ergotherapeut: 
 
• Vermelden in dossier CAVE kwetsbare huid 

• Voorlichting d.m.v. Informatiefolder 

• Geen hydrocolloïden, folie of andere pleisters op de huid 

• Geen steristrips of hechtingen om de huidflap te fixeren 

• Zorgen voor een veilige omgeving 

• Goed passend schoeisel realiseren i.v.m. voorkomen 
van valincidenten 

• Handhaven of optimaliseren van goede voeding en 
vochtopname (z.n. diëtiste) 

• Huidverzorging d.m.v. huidolie of vocht inbrengende 
crème 

• Bedekkende katoenen kleding 

• Geen sieraden bij zorgverlener en patiënt 

• Kortgeknipte nagels bij zorgverlener en patiënt 

• Bij herpositioneren in bed gebruikmaken van 
beschikbare hulpmiddelen, b.v. glijzeil 

• Bij transfer van bed-stoel evt. tillift gebruiken 

• Verwijder de voetsteunen van de rolstoel voorafgaande 
transfer bed-stoel 

• Gebruik maken van aan en uittrekhulpmiddelen voor 
elastische kousen 
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De epidermis is los van de 
dermis, maar bedekt de 
dermis nog volledig of tot op 
1 mm van de wondrand 
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Twee types: 
2a: weefselverlies < 25% 
2b: weefselverlies > 25% 
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Volledig verlies van de 
huidflap 


