
Christianne Bearda Bakker-Wensveen, dermatoloog

Expertisecentrum voor Wond- en compressiezorg (EWC), 

Expertise centrum voor lymfo vasculaire aandoeningen 

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

Druk op maat: Organisatie en 

transmurale samenwerking in het 

Expertise centrum voor wond-en

compressiezorg (EWC)

30 oktober  2018: Topzorg



(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

 geen
 geen

 geen
 geen

Disclosures



3e transmuraal wondsymposium ter gelegenheid 

van het 12,5 jaar bestaan EWC Drachten



Chronische veneuze insufficiëntie

Een symptomencomplex dat ontstaat 

als gevolg van veneuze hypertensie: 

hoge druk in de aderen



Veneuze kleppen en drukken

• Tweelippig

• Weerstaan retrograde druk van 
meer dan 300 mm Hg aan de 
enkel

• Liggende positie: veneuze druk in 
de voet is ongeveer 10-15 mm Hg

• Staande positie: veneuze druk 
aan de enkel is 90-110 mm Hg



chronisch veneuze insufficiëntie, classificatie volgens 

Widmer

• klasse 1: corona flebectatica (veneuze 

hypertensie), oedeem (subklinisch)

• klasse 2: oedeem, pigmentatie 

(ijzerdeposities op basis van erytrocyten 

extravasatie), lipodermatosclerose (ontsteking 

, atrofie blanche)

• klasse 3: veneus ulcus cruris 



lymfsysteem

Breslin, J. W. (2014). Mechanical forces and lymphatic transport. Microvascular Research. ePub



soorten lymf - afvloed problemen

overbelasting

bloedvat

normaal

“echt lymfoedeem”

lymfvat

Lymf afvloedLymf aanbod

Hoge preload

Lage afterload



Veneuze hypertensie, oedeem en

lymf insufficientie

• Lymfafvloed maximaal belast

• Circulatoire veranderingen (veneuze 

hypertensie) leidt tot oedeem 

• Huidveranderingen met fibroblast 

groei 

• Veneuze stasis en ulcus formatie

Veneus systeem

Lymfatische insufficientie



Arteriële doppler en teendrukken bij DM

• Uitsluiten slagadervernauwing benen

• Methode: bloeddrukmanchet om kuit of enkel

• Manchet opblazen tot 250 mm Hg

• Leeg laten lopen tot je met doppler weer signaal hoort



Arteriële insufficiëntie: slechte refill, geen pulsaties

Vaak geen oedeem!!!



Motorische en sensibele grove neuropathie

Diabetes mellitus: zowel motorisch als sensibel: voetstand afwijkingen

Na chemotherapie

Lange vezelneuropathie



Oedeem / voortekenen

• Wond is het begin of het einde ?

• Vaatfunctie ? 

• Work-up, behandel- en onderhoudsfase

• conclusies 



Nog geen wond aanwezig……..



Risico factoren voor het ontstaan van een wond

• Chronisch oedeem en: 

• Aandoeningen van de vaten: arteriën, venen, lymfe 

• Huidziekten (vasculitis, maligniteiten, blaarziekten ed) 

• Infecties 

• Druk (pressure injury) 

• Diabetes mellitus 

Risico factoren voor het ontstaan van een wond



Compressie en microcirculatie (MC)

Lymfatische deel MC 

• Druk capillaire lymf vaten  

• Absorptie snelheid 

• Ritmische beweging 

• Interstitiele volume

Veneuze deel  MC 

• Veneuze hypertensie 

• Filtratie snelheid 

• klepfunctie 

• Weefsel spanning pO2

* Klyscz, Junger et al. hautarzt 1997:48;806-11)  

* Wollina et al (Int J lower Extr. Wounds 2006:5(3);169-80)  
* Franzeck UK et al.  J Vasc Res 1997; 34: 306-11 

Compressie en microcirculatie (MC)



Classificatie materialen (NL richtlijn compressie 2016)

Initiale behandelfase overgangsfase onderhoudsfase

bandages bandages selfmanagement

bandageren

Therapeutisch elastische 

kous

Velcro wraps (ACD) 

selfmanagement

Velcro wraps (ACD)

selfmanagement

Velcro wraps (ACD)

selfmanagement

Pressotherapie

(“lymfapress”, passief)

Pressotherapie

(“lymfapress”, passief)

Pressotherapie

(“lymfapress”, passief)

Pads /pelottering Pads /pelottering Pads /pelottering met 

selfmanagment

Pressure point device / 

selfmanagement



3 types compressie door 68 gespecialiseerde 

verpleegkundigen (30-50 mmHg)



551 compressie specialisten: Is de bandage altijd 

effectief aangebracht? 



 nieuwe voorbeelden van compressie: 
“conditionering van de huid”

• Preventie van oedeem bij patient met risico op oedeem 
vorming en operatie: bv CVI, lymfoedeem, dependency 

  

• Huidziektes met vaatonstekingscomponent 

• “ acute wonden” na ongeval, secundaire sluiting 

• Amputatie chirurgie 

• “vertraagde wondgenezing”

Voorbeelden van compressiezorg: conditioneren 

van de huid in ons centrum

Diabetische voet en arteriële insufficiëntie met vaatchirurg



Vasculitis: na 4 dagen compressie Vasculitis voor en na 4 dagen ALLEEN compressie



Tarsal tunnel operatie en CVI en chronisch oedeem 

3 wks na OK; geen compressie 2 wk na conditionering en steunkous



CVI en totale knie vervanging  
na 5 dagen

CVI en totale knie 

vervanging na 5 dagen



Na 18 dagen conditioneren van de huid met compressie therapie18 dagen compressie en later TEK



CVI, oedeem, hypertensie, DM, niet genezende 

wond > 7 maandenCVI, oedeem, hypertensie, DM, niet genezend ulcus > 7 maanden

Patient is 85 jaar

Ulceratief basaalcelcarcinoom



Step 1: initiële fase voor 
wondgenezing    

En 

Onderhoudsfase ter voorkoming 
van recidieven

Behandeling van wonden is als diabetisch coma: 
Voorkomen is beter dan genezen

Behandeling van wonden is als bij diabetisch coma: 

voorkomen is beter dan genezen



 Wie gingen ons voor ? 

Decubitus zorg: van behandeling naar preventie:  
“pressure injuries”: eigenlijk anti-decubituszorg 

Diabeteszorg: preventief netwerk en monitoring  

Longzorg: Chronic Obstructive Pulmonary Disease  (COPD) 

Hartfalen: voorkomen van behandeling complicaties 

Wondzorg: moet eigenlijk anti-wondzorg worden

Wat ging ons voor ? 



WEC: Wond expertise centrum…………??

Moet je wachten tot er een wond is ?

Focus op vroegdiagnostiek en preventie (intergrated care)?

Hoe is zorg geregeld tussen zorgpartners ook nog los van een wond? 

(andere specialisten, (wijk)verpleging, podoloog, revalidatie?

Hoe is de onderhoudsfase geregeld  en wie is de protocolhouder ? 

Wie beoordeeld effect, meet en controleert de therapeutisch elastische kous?



Expertise centrum Drachten: Meer dan wonden……

Wond

Expertise

Centrum

Expertisecentrum

Compressiezorg

Wond

   

EWC 
Noord Nederland

Expertisecentrum Drachten is meer dan wonden

Sinds 2005



Kerntaken EWC: toepassen – verspreiden - ontwikkelen

• Oedeem en diabetische voet, complexe wonden, decubitus: 

• Voldoen aan kwaliteits-criteria via zorgpad vastgelegd 

• Evidence based zorg diagnose-initiële-onderhoudsfase 

• Coördinatie in de keten / e-health 

• Research

Kerntaken EWC: toepassen – verspreiden - ontwikkelen



Zorgpad EWC Drachten

• Aanmelding zorgdomein > 3wk ulcus

• gespecialiseerde wondverpleegkundigen  

intake, voorbereiding en E/A index incl. 

eventueel teendrukken

• dermatoloog duplex, behandelplan

• Op indicatie consult vaatchirurg, internist, 

gipsmeesters enz. 

• multidisciplinair overleg complexe wond 

(MDO-CW)



multidisciplinair overleg complexe 

wond (MDO-CW)
• Maandelijks poli derma

• Dermatoloog, vaatchirurg, revalidatiearts, 

gipsverbandmeester

• Quality Zorg regie functie wondzorg

• EPD multidisciplinair overleg formulier

• zorgprofessionals vanuit alle disciplines 

patiënt opgeven 



Voorbeeld MDO wondbespreking



Toekomst

• “network of care”

• regionaal

• zorgverzekeraars structurele 

financieringssystematiek



Conclusies en take home message

Wondzorg is VEEL meer dan alleen wondbehandeling

Een expert centrum verzorgt gehele keten rond wond en 

oedeem: 

preventie – (vroeg)diagnostiek- behandeling- EN  nazorg 

/ follow-up/kousmeting

Oedeem is een van de belangrijkste vroegtijdige tekenen 

van risico op wonden / verergering

Diagnostiek kan complex zijn en is meer dan arteriële/veneuze 

metingen

Een Expertisecentrum voor wond-en compressie zorg (EWC) 

biedt voorwaarden voor goede en integrale zorg 


