
Observaties en aandachtspunten bij 
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Post-operatieve aandachtspunten

Wonden veroorzaakt door vasculaire insufficiëntie

Skin Tears



Skin Tears
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Begrippen

Een skin tear is een wonde veroorzaakt door 

Afschuiving, wrijving en/of botte kracht op de huid

Met een scheiding van huidlagen tot gevolg (hoofdzakelijk op ledematen)

Gedeeltelijke verscheuring (scheiding opperhuid van de dermis)

of volledige verscheuring (scheiding van de epidermis en dermis van de onderliggende structuren). 
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Classificatie van skin tears

Holistische beoordeling

• Medische voorgeschiedenis

• Algemene gezondheidstoestand

• Onderliggende co-morbiditeit
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Type 1 – Skin tear zonder weefselverlies 

Wondranden kunnen nog samengebracht worden

Geen weefselverlies

Twee types skin tear zonder weefselverlies

Lineaire type 

Meestal in een plooi, rimpel of groef van de huid

Epidermis en dermis zijn los

Wondranden samenbrengen

Flap type

Huidflapje aanwezig

Epidermis is los van de dermis maar bedekt de dermis

Terug leggen van het epidermale flap is essentieel
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Type 2 – skin tear met gedeeltelijke weefselverlies

Skin tear met gering weefselverlies

25% of minder van de epidermale flap is verloren

75% van het huidflapje kan de dermis bedekken

Skin tear met matige tot groot weefselverlies

Het weefselverlies is groter dan 25% 

>25% van de dermis is onbedekt
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Type 3 – skin tear met volledig weefselverlies

Volledige epidermale flap is verdwenen

Tgv: 

• Trauma zelf

• Wondzorg

• Necrose van huidflap (capillaire circulatie is aangetast) 
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Wondzorg bij skin tears

Wondzorg

• Wonde goed reinigen/spoelen met NaCl 0,9%

• Huidflap op oorspronkelijke plaats leggen (< 24u) 

• Siliconengaas (Mepitel One) op de skin tear plaatsen

• Minimaal 2 cm overlap over de intacte huid

• Absorberend verband

• Verband fixeren met een zwachtel

• Mag ter plaatse blijven voor 5 à 8 dagen 

• Alleen absorberend verband verschonen

• Manipulatie in de richting van de huidflap

Doelstelling van de wondzorg 

• Beschermen van de huid

• Pijnreductie

• Comfort van de zorgontvanger

• Uitdroging van de wond voorkomen

• Sparen van de huidflap

• Snelle effectieve wondheling 
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Observeer 

Tekenen van infectie;

Voer geen onnodige manipulaties uit van het siliconenverband om te voorkomen dat de huidflap 

opnieuw los wordt getrokken; 

Indien de huidflap bleek of necrotisch is, maak binnen de 24 uur een nieuwe beoordeling. Mogelijk 

kan de huidflap niet meer aanhechten (verwijder dan de huidflap). 

Wondevolutie rapporteren en individueel wondbehandeling eventueel aan passen. 
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Preventie

Prevalentie als benchmark van de kwaliteit van de gezondheidszorg! 

Preventie is van belang:

• zorg te verbeteren, 

• onnodige pijn te voorkomen 

• de maatschappelijke kost verlagen
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Vaak voorkomende fouten

Hechtingen

Steristrips

Gebruik van kleefpleisters

Gevolg: 

Verhoogde spanning 

Opnieuw scheuren van de huid



Wonden veroorzaakt door vasculaire 
insufficiëntie
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Begrippen

Soorten vasculaire insufficiëntie

• Veneuze insufficiëntie

• Arteriële insufficiëntie

• Capillaire insufficiëntie

Factoren die bijdragen tot het ontstaan:

• Druk- en schuifkrachten

• Ongezonde voeding en gebrek aan bloedtoevoer 

• Mechanische, thermale of chemische verwondingen aan ledematen. 

• Perifere polyneuropathie

• Oedeem of verweking van de huid
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Veneuze ulcera

Beenulcera

• 2% van de westerse bevolking

• 5% bij 80+ 

• 50% geneest binnen de vier maand

• 22% binnen de twee jaar

• 15% kans op recidive
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Behandeling

Ambulante compressie therapie

Vermindering van oedeem

Betere doorbloeding van de huid

Afvalstoffen worden beter afgevoerd

Voedingstoffen en zuurstof vloeien naar de huid

Stimuleert wondgenezing en ondersteunt herstel

Geen ACT bij arteriële insufficiëntie 

Voorwaarde: 

Blijven bewegen: oedemeen terug in de capillairen stuwen

24u per dag
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Arteriële ulcera

Hoofdzakelijk bij ZO met 

DM 

Atherosclerose

Arteriële insufficiëntie

Hypertensie

Arteriële perifere ulcera

Ziekte van Raynaud

Verminderde oxygenatie en voeding in de periferie

Rookgedrag

Mechanische verwondingen
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Klinische symptomen van arteriële afsluiting

Claudicatio intermittens

Acute hevige pijn (in de kuit)

Paresthesieën

Veranderde sensibiliteit

Functio laesi

Afwezigheid van arteriële pulsaties

Vorming van colaterale arteries bij langdurige afsluiting

Koud been

Cyanose van de huid van de voet en onderbeen + Vertraagde capillaire refill

Trofische stoornissen (dunne en atrofische huid, verminderde turgor, ontbreken van beharing, brokkelige nagels, pigmentatie boven 
de enkels

Necrose aan de tenen en nagels, blaarvormingen en op drukplaatsen. 
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Behandeling van arteriële insufficiëntie 

Aanpak van de oorzaak

Pijnbestrijding

Aanpassen van de leefstijl

Thrombolytische geneesmiddelen

Operatief: 

• Sympathectomie

• Endarteriectomie

• Bypass 

Wondverzorging van arteriële ulcera

Reinig altijd de wonde

Zorg voor adequate pijnbestrijding

Gebruik een occlusief verband

• Minder pijn

• Bescherming tegen infecties

• Vergroot autolytische wondreiniging en wondvocht

Geen klevende verbanden gebruiken

Beheersing van pathologie

Eventueel NWPT of hyperbare zuurstoftherapie



22

Decubitus

Gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel

• Thv van botuitsteeksel

Oorzaken: 

• Druk- en schuifkracht

• Immobiliteit

• Ondervoeding

• Arteriosclerose 

• Slechte algemene conditie van de huid
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Decubituswonden volgens categorie van weefselbeschadiging

Categorie 1: Niet-wegdrukbare roodheid van intacte huid

Categorie 2:  Aantasting gedeeltelijke van de huid dikte huid of blaar

Categorie 3: Aantasting volledige van de huid

Categorie 4: Schade aan alle lagen van het weefsel
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Categorie 1 Niet-wegdrukbare roodheid van intacte huid
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Categorie 2 Aantasting gedeeltelijke van de huid dikte huid 
of blaar
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Categorie 3: Aantasting volledige van de huid
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Categorie 4: Schade aan alle lagen van het weefsel
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Preventieve maatregelen

Drukpunten inspecteren en zorgen voor een goede huidverzorging

Grootte van de druk en schuifkracht verminderen

Duur van druk en schuifkracht verminderen

Aandacht voor voedingstoestand van de zorgontvanger

Zorgontvanger en mantelzorg adviseren/motiveren
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Behandelplan

Behandelplan voor de zorgontvanger met decubituswonden

De beoordeling van de decubituswond;

Het beheersen van de belasting van het weefsel;

Het verzorgen van de wond;

Het beheersen van de biologische belasting door bacteriën en infecties;

Het (operatief) herstellen van de decubituswond.



Post-operatieve aandachtspunten
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Wondinfectie

• Elke wonde is een toegangspoort voor bacteriën en virussen

• Alle wonden zijn gecontamineerd

• Toename van temperatuur, hartslag, tachypneu, leukocytose

• Wonde is gevoeliger, pijnlijker en oedemateus

• Rode wondranden

• Diepe wondinfectie zonder dat lokale tekenen van infectie is mogelijk
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Infectie bij chirurgische wonden

Binnen 30 dagen 

Eén jaar na de ingreep van een implantaat

Endogene flora zijn de oorzaak van de besmetting, dit veroorzaakt niet noodzakelijk een infectie

• Hoeveelheid

• Virulentie

• Plaatselijke doorbloeding

• voedingscomponenten
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Bloeding postoperatief

Overmatige verlies van bloed, vocht en vitale stoffen

• Tekenen van bloeding

• Controleer het debiet, de kleur, consistentie

• Antico ? 

• Parameters opvolgen en controle verband

• Afklemmen van de redon (inwendigdrukverband)
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