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Dit artikel bespreekt de laatste letter 
van de serie T.I.M.E: de E van Edge 
(wondrand) 1. Voor een begrip van het  
epithelialisatieproces is kennis van  
de structuur (anatomie) en werking 
(fysiologie) van de epidermis essen-
tieel. De hoornlaag is de buitenste 
laag van de epidermis. Het is maar 
goed dat deze laag verhoornd is, want 
die is daardoor beter bestand tegen 
alle invloeden die van buitenaf op het 
grootste orgaan van het lichaam 
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Keratinocyten zijn de belangrijkste cellen van de 
epidermis en spelen een centrale rol bij het herstel 
van het weefsel van de huid. (Re-)epithelialisatie 
is het proces waarbij het wondoppervlak wordt 
bedekt met epidermis. Het omvat de cellulaire en 
moleculaire processen die betrokken zijn bij de 
start, de uitvoering, en de voltooiing van epithe-
lialisatie. Deze processen zijn noodzakelijk voor 
wondsluiting en herstel van de beschermende 
functies van de huid. De epitheelcellen vermeer-
deren zich door celdeling (mitose); verplaatsen 
zich vanuit de wondrand (migratie) naar het 
centrum van de wond, stoppen daarmee wanneer 
de keratinocyten elkaar raken (contact-inhibitie), 
en differentiëren tenslotte naar boven tot de 
verschillende lagen weer samen de opperhuid 
vormen. Soms, met name in het open been (ulcus 
cruris), kunnen op het wondoppervlak kleine 
‘eilandjes’ van epitheel zichtbaar worden; daar 
waren kennelijk nog een aantal haarfollikels 
beschikbaar. Bij wonden van volle huiddikte 
(diabetische voet, diepere drukletsels, ulcera - 
ties aan het onderbeen, diepe 
brandwonden en chirurgische 
defecten) kan het epithelialisatie 
proces verstoord zijn. Een beter 
begrip van dit proces geeft ons 
meer inzicht in de therapeutische 
mogelijkheden om de bijdrage 
van de wond rand aan het 
genezingsproces optimaal te  
laten verlopen. 

inwerken. En omdat de huid gedurende het hele leven 
wordt belaagd en geplaagd (‘door het weer en de dieren’) 
vindt hernieuwing (regeneratie) plaats in een cyclus  
van 28 dagen. Dat is de garantie dat de intacte huid 
diens eigenaar het hele leven lang in dezelfde mate zal 
beschermen. De huid is voorwaardelijk in wat ze door-
laat dan wel tegenhoudt en zorgt daarmee voor het 
constant houden van het interne milieu 2,3. 

Epidermis
Verreweg de meeste van de ongeveer 6 miljoen cellen  
per één vierkante centimeter huid bevinden zich in het 
dunne buitenste gedeelte dat opperhuid of epidermis 
(ook: cutis) wordt genoemd 4. Alleen de onderste laag van 
de epidermis, het stratum basale, regenereert. In de 
lagen (strata) daarboven differentiëren de keratinocyten 
via een aantal verschijningsvormen naar de oppervlakte 
van de huid om daar als dode schilfers het spreekwoor-
delijke schip te verlaten. Het is best opmerkelijk dat dode 
cellen een levende functie vervullen in ongeveer de helft 
van de tijd in de cyclus van 28 dagen (zie Figuur 1).  
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De epidermis is stevig verankerd aan de dermis via 
hemidesmosomen; kleine noppenachtige structuren  
die worden aangetroffen in de keratinocyten en zich 
hechten aan de extracellulaire matrix. Deze verbinding 
wordt ook wel dermal-epidermal junction genoemd:  
DEJ 2,3. De stamcellen 5 van het stratum basale (stratum 
germinativum of kiemlaag) differentiëren naar kerati-
nocyten van het dikkere stratum spinosum (stekellaag of 
prikkelcel-laag). Bij microscopische observatie is te zien 
dat de cellen met elkaar zijn verbonden door desmosomen 
die wel wat lijken op stekeltjes. Verbreking van deze 
stekeltjes (eigenlijk meer draadjes) geeft het signaal: 
“wond !” af. De strata basale en spinosum worden samen 
ook wel stratum Malpighi genoemd. Verder naar boven 
differentiëren deze epidermiscellen tot die van het 
stratum granulosum (korrellaag) dat zich microscopisch 
ook als zodanig presenteert. Overigens heeft ‘granulosum’ 
niets te maken met granulatieweefsel. De cellen van deze 
laag zien er door een microscoop ‘korrelig’ uit; zoals 
granulatieweefsel voor het blote oog. Daarboven een 
heldere laag, het stratum lucidum dat eigenlijk alleen 
voorkomt op de handpalmen en voetzolen. Deze cellen 
zijn ook dood en vormen niettemin een beschermend 
laagje zonder de gevoelszin te storen. Tenslotte eindigt 
de differentiatie in corneocyten van het stratum 
corneum die, zoals eerder gezegd, dood zijn maar niet-
temin een vitale functie vervullen in het overigens 
levende weefsel van de huid 6.

Eerst weefsel, infectie en vocht
Wanneer de migratie van epidermale cellen vanaf de 
wondrand niet op gang komt dient de professional  
zich af te vragen welke complicerende factoren (nog) 
aanwezig zijn die dat natuurlijke proces verhinderen.  
In het T.I.M.E. model betekent dit dat opnieuw wordt 
overwogen of het weefsel (T) in de wond wel ‘zover is’  
om de epithelialisatie op gang te laten komen. Ook wordt 
nagegaan of er misschien toch nog sprake is van inflam-
matie of infectie (I). Tenslotte wordt ook de mate van 
vochtigheid van het wondmilieu overwogen (M).  
Indien de beoordeling van al deze drie aspecten in orde 
wordt bevonden dan zou niets in de weg moeten staan 

van het begin van de laatste fase van wondgenezing;  
de (re-)epithelialisatie vanuit de wondrand bij volle  
huiddikte defecten (de E van ‘Egde’) of vanuit het gehele 
wondbed bij oppervlakkige wonden zoals schaafwonden 
of donorsites 7,8,9. De snelheid waarmee keratinocyten 
over het wondoppervlak migreren hangt af van de zuur-
stofvoorziening van het weefsel. In geval van volle huid-
dikte defecten (gecompliceerde wonden) is een wondbed 
met fraai gevasculariseerd granulatieweefsel (zie foto 1) 
noodzakelijk. 

Dit betekent dat het wonddefect eerst volledig gevuld 
moet zijn met granulatieweefsel dat zichzelf daarna 
door wondcontractie (myofibroblasten) aanmerkelijk 
verkleint. Vanuit de cellen in het wondbed krijgen kerati-
nocyten signalen (chemokinen en cytokinen) waardoor 
zij het proces van (re-)epithelialisatie in gang zetten. De 
epidermale cellen maken zich tijdelijk los van hun onder-
grond (ECM) én van elkaar en kunnen zich met behulp 
van schijnvoetjes bewegen over het wondbed 10. Onder 
normale omstandigheden migreren keratinocyten met 
12 tot 21 micrometer per uur, wat neerkomt op ongeveer 
een derde millimeter per dag (!) Onder hyperbare en/of 
vochtige omstandigheden kan deze snelheid worden 
verhoogd 10. In dit tijdschrift is eerder een opmerkelijke 
versnelling van de re-epithelialisatie gerapporteerd 11, 

Een fraai gegranuleerd wondoppervlak

1
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waarbij de auteurs aangaven dat de toepassing van 
hars, naast vochtige omstandigheden, een extra versnel-
ling kan hebben geleverd (zie foto 2)                                          

Voor er sprake kan zijn van migratie dienen de keratino-
cyten eerst over te gaan in proliferatie, deling. Dat gebeurt 
door middel van mitose. Opnieuw onder invloed van 
(weer andere) groeifactoren en cytokines worden de 
cellen net iets buiten de wondrand aangespoord tot 
deling. Eerst vergroten deze cellen, dan delen ze, maken 
zich los, kantelen en beginnen te schuiven. Is het wond-
bed niet in precies de goede conditie, dan zijn deze schui-
vende epidermiscellen ten dode opgeschreven. Maar als 
het wondbed (de extracellulaire matrix) in orde is (die 
overigens deels wordt beïnvloedt door de migrerende Nog geen levensvatbaar weefsel

keratinocyten zèlf) dan schuiven deze cellen probleem-
loos over het wondoppervlak. Zeer kleine vreemd 
lichamen worden door deze cellen gefagocyteerd, en 
grotere ‘fremdkörper’ (corpora aliena) wordt omheen 
gemigreerd, waarbij de keratinocyten door middel van 
MMP’s zelfs een splitsing maken tussen levensvatbaar 
en niet-levensvatbaar weefsel 2,10.
Het wonderlijke proces dat de cellen van de epidermis 
kunnen uitvoeren wordt onmogelijk gemaakt wanneer 
het wondbed zelf niet eerst aan een tweetal voorwaarden 
voldoet. Ten eerste de mate van microbiële belasting.  
Die moet dusdanig laag zijn dat de aanwezige immuun-
cellen in het wondbed de bacteriën zelf kunnen opruimen; 
steriel is een wondbed immers nooit. Ten tweede moet 
schade worden voorkómen. Bij schade wordt veelal 
gedacht aan mechanische schade. Die schade kan worden 
vermeden door minder frequent verbandwisselen (rust) 
of door geen gebruik te maken van materialen waarvan 
bekend is dat deze kunnen vastzitten aan het wond-
oppervlak. Maar bij schade kan ook worden gedacht  
aan cel- en weefselschade die ontstaat door zuurstof-
gebrek (hypoxie), dood weefsel (necrose) of oedeem.  
Pas wanneer met al deze complicerende factoren is  
afgerekend kan het wondgenezingsproces door de 
epidermiscellen worden voltooid. 

Op foto 3 is een wond op de rechter voorvoet te zien.  
Dit is zo’n wond waarbij in zowel het wondbed zelf als in 
de directe omgeving daarvan (periwond huid) verschil-
lende complicerende factoren tegelijk aanwezig zijn. 
Hier zal zeker geen sprake kunnen zijn van re-epitheliali-
satie. De wond bevat veel necrose en taai fibrineus beslag; 
in de weefsels rondom de wond maar ook in de grote 
teen is zichtbaar oedeem aanwezig en de vurige rood-
heid direct rondom de wond kan zowel een symptoom 

Zeer snelle epithelialisatie bij vochtige omstandigheden en de toepassing 
van harszalf (afstand tussen de pijlen 6-8 millimeter)
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van infectie zijn of is mogelijk veroorzaakt door een te 
grote mate van vochtigheid 15,16. Soms wordt de aandacht 
voor een achteruitgang van het wondbed pas gezien 
door het boller worden van de wondrand met epitheel. 
De paarlemoerachtige glans van het tere en dunne  
epitheel valt meer op naarmate meer epidermale cellen 
ophopen op de wondrand; een teken dat het niet pluis is 
waar deze cellen heen willen ?

Zuurstof
Wondgenezing is een tamelijk ingewikkeld proces dat 
door een aantal celtypen en in een bepaalde tijd wordt 
uitgevoerd. Al die cellen gebruiken zuurstof. Witte bloed-
lichaampjes bijvoorbeeld (met name de PMN’s, polymor-
fonucleaire leucocyten) kruipen uit de bloedvaten naar 
het wondweefsel en bewegen zich door de extracellulaire 
matrix (ECM) heen waar zij de aanwezige bacteriën 
opsporen, doden en verteren. Ook deze processen kosten 
zuurstof. Ook is zuurstof nodig om collageen te produceren 
en dat eiwit is weer het belangrijkste bestanddeel van 
het granulatieweefsel en ook wordt gebruikt als omhulsel 
van de nieuwe bloedvaten die worden gevormd 15.  
Ook is het belangrijk vast te stellen of er een structureel  
(systemisch) tekort is aan zuurstof om de wond te 
genezen zonder chirurgische interventie van de vaat-
chirurg. Wondinfectie compliceert de zuurstofsituatie 
nog meer omdat ook veel micro-organismen leven op 
zuurstof. Een zuurstofarm milieu is schadelijk voor alle 
processen van de wondgenezing. Al snel wordt duidelijk 
dat de toestand van de wond achteruit gaat; de matrix 
(het granulatieweefsel) verkleurt, wordt vurig rood of 
juist bleek, bloedt snel, raakt ondermijnd en de deur voor 
anaerobe microorganismen wordt opengezet. Al zou het 
epitheel wíllen dan nóg kan het niet. De wondrand oogt 
steeds ongezonder, verhoornt (hyperkeratose) en ook 
callus wordt gevormd. Callusvorming is vooral promi-
nent bij diabetische neuropathie, waar het ontstaat  
door druk en na het ontstaan zelf ook leidt tot nog meer 
druk 17,18.

Diagnostiek
Omdat complicaties altijd op de loer liggen en soms 
zonder enige waarschuwing vooraf het beeld van de 
wond drastisch kunnen veranderen, is het belangrijk  
een model als T.I.M.E. bij iedere observatie van de wond 
opnieuw te doorlopen. Als schade of microorganismen 
het wondgenezingsproces verstoren (of zelfs doen stag-

neren) is het ook belangrijk dat je als professional je 
eigen beperkingen kent. Het inroepen van een collega 
specialist of de mogelijkheid bespreken om een patiënt 
‘elders te presenteren’ is niet een teken van verlies of 
incompetentie maar is juist een teken van professionali-
teit. Onderling vertrouwen is daarvoor wel essentieel. 
Soms kan een verdikte wondrand een teken zijn van 
pyoderma gangrenosum of een andere immunologische 
stoornis. Soms is het de combinatie van geneesmiddelen 
die de patiënt krijgt (polyfarmacie) voorgeschreven die 
een negatieve invloed uitoefent op het genezingsproces 
van de wond 19,20,21. Ook kan er sprake zijn maligne 
ontaarding. Door de voortschrijdende veroudering 
wordt in de statistieken de ‘65+ categorie’ steeds vaker 
gevolgd door octogenerians en nonagenerians (de 
respectievelijk 80- en 90-plussers). En deze steeds hogere 
leeftijd komt letterlijk ook met gebreken in de wondgene-
zing, die wel ‘inflammaging’ en ‘immunosenescence’ 
hebben opgeleverd als nieuwe gebieden van studie 22.  
In al die gevallen is verwijzing naar een ziekenhuis of 
wondexpertisecentrum (WEC) geboden. Een snelle en 
goede diagnostiek is dus van groot belang in de wond-
zorg. De ‘E’ in het T.I.M.E. concept; het vanuit de wond-
randen (en soms ook wondbed) regenererende epitheel 
kan alleen succesvol worden uitgevoerd wanneer aan 
alle randvoorwaarden daartoe is voldaan 17,23

Maceratie
Maceratie (verweking) is voor het eerst beschreven in  
de publicatie ‘Lectures on the Diseases of the Nervous 
System’ door Jean-Martin Charcot 24,25 in 1877.  
Charcot was een Franse arts en leefde van 1825-1893.  
Hij werd gezien als een van de grondleggers van de 
neurologie. Hij promoveerde aan de Universiteit van 
Sorbonne met als specialisme gewrichtsreuma en 
werkte verder als ziekenhuisarts. Maceratie kunnen we 
definiëren als het zacht worden en beschadigen van de 
huid als gevolg van langdurige blootstelling aan vocht 26. 
Het wordt veroorzaakt door overmatige hoeveelheden 
vloeistof, die gedurende langere tijd in contact blijven 
met de huid of het oppervlak van een wond. Maceratie 
komt meestal voor als men op de wond en het omliggende 
gedeelte een verband aanbrengt dat afsluit. De huid 
onder het verband kan dan nat worden door transpiratie, 
urine of andere lichaamsvloeistoffen. Daardoor ontstaat 
teveel vocht (hyperhydratie). Aanvankelijk uit zich dit 
als rimpeligheid. Daarbij wordt de gemacereerde huid 

Focus
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extreem zacht en ziet er witachtig uit. Deze witte huid moet 
echter niet worden verward met het bleke, witachtige 
uiterlijk van het nieuwe epitheelweefsel van een genezende 
wond. Tegenwoordig wordt maceratie vervangen door 
de term Moisture Associated Skin Damage (MASD) 27,28,29. 
Wanneer de situatie van een wond verslechtert, zoals  
het geval is bij infectie, ontstaat een verhoogde vocht 
productie. Vooral bij gecompliceerde wonden zoals het 
open been, drukletsel en diabetische voetulceraties.  
Het verband kan dan de hoeveelheid vocht niet meer 
verwerken. Dat kan ook plaatsvinden als het verband  
te lang blijft zitten. Er ontstaat dan een ondoorzichtig  
of wit 'doorweekt' gebied van de huid rond het ulcus.  
Dit is het best zichtbaar bij dikkere en verhoornde huid, 
zoals rond plantaire ulceraties aan de voet 30. In het 
wondbed zelf komt maceratie minder voor. Te lang 
teveel exsudaat vergroot de kans op wondinfectie 31. 
Sommige soorten microben, zoals Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa en bepaalde species 
van Acinetobacter hebben een voorkeur voor een natte 
omgeving 32. 

Wondrand beschermen
Het beschermen van de wondrand is een essentiële stap 
in de overwegingen die de professional in de wondzorg 
maakt bij het hanteren van het T.I.M.E. concept.  
De frequentie van verbandwisseling en de juiste keuze 
van materialen zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. 
Ook het voortdurend observeren van de omliggende 
huid (‘periwond huid’) en de verzorging daarvan zijn 
integrale onderdelen van goede wondzorg 30.  
Door gebruik te maken van moderne en innovatieve 
producten en technologieën 33 kan de zorgvrager veel 
leed worden bespaard.

Tijd om T.I.M.E. opnieuw te evalueren? 
Meer patiënt gericht

In vier artikelen 34,35,36,37 is het totale proces van wond-
genezing van het wondvoorbereiding – wondbehande-
ling model van T.I.M.E. besproken, van hemostase tot 
wond rand. Daarmee is naar onze verwachting een 
duidelijk schematisch beeld gegeven van de mogelijk-
heden van T.I.M.E. Het T.I.M.E - model, dat in 2003 is 
ontwikkeld, wordt inmiddels wereldwijd gebruikt door 
diverse behandelaars 15. Daaruit zou de conclusie kunnen 

worden getrokken dat dit het meest volledige en ideale 
model is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Aan ieder model 
valt het een en ander te verbeteren of aan te vullen en 
daar zijn al pogingen toe gedaan 17,38. In dit laatste  
artikel van onze vierdelige reeks besteden wij afsluitend 
aandacht aan de toekomst van het T.I.M.E. model.
 
Zorgtraject
Al in 2005 werd door Dowsett en Newton met de titel 
‘TIME in de praktijk’ een aanzet gegeven om een aanpas-
sing aan het concept te maken 17. Zij geven aan dat T.I.M.E. 
draait om de beoordeling van de gehele patiënt. Dus een 
zo exact mogelijke diagnose en een regelmatige evalu-
atie van de behandeling van een patiënt.  
Daarvoor moest een steeds terugkerend zorgtraject in 
het T.I.M.E. model worden opgenomen. Een traject dat 
moet beginnen bij de patiënt en een nauwkeurige diag-
nose. Daarna wordt de juiste behandeling gepland, 
gevolgd door een preventietraject tegen hernieuwd 
optreden van wonden. Harries en collega’s 38 hebben in 
2016 de belangrijke rol van het T.I.M.E. concept herbeves-
tigd als zinvolle methode die kan borgen dat de zorg-
vrager op de juiste behandeling kan rekenen in de tijd 
dat het wondgenezingsproces zich voltrekt.

Een niet nauwkeurige diagnose
Het belang van beoordeling, diagnose en preventie  
is niet nieuw. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten 
momenteel geen nauwkeurige diagnose krijgen en dat 
de sociale aspecten en begeleiding van patiënten onvol-
doende worden uitgevoerd. Hierdoor ontstonden lang-
durige behandeltrajecten die aanzienlijk bijdragen aan 
het ongemak en kosten van het behandelen van wonden. 
In 2014 constateerden Skeritt en Moore 39 in hun onder-
zoek dat de meeste wonden (79%) geen problemen 
hadden met exsudaat; maar ook dat slechts 16% van de 
patiënten met een open been of diabetische voetulcera 
een adequaat vaatonderzoek kregen. Terwijl 18% van de 
wonden als ‘geïnfecteerd’ werd beoordeeld, werd bij 60% 
van de patiënten gebruik gemaakt van antimicrobiële 
middelen. De Amerikaanse ‘vulnoloog’ Caroline Fife 
kwam in 2010 met soortgelijke bevindingen, getuige de 
titel van haar artikel: “Waarom is het zo moeilijk het 
juiste te doen in de wondzorg ?” 40. Hierin geeft ze aan 
dat bij slechts 6% van de mensen met een diabetisch 
voetulcus de juiste wijze van drukontlasting (‘offloading’) 
wordt toegepast, terwijl dat als essentieel wordt gezien 
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voor het genezingsproces. Van de mensen met een ‘open 
been’ door veneuze pathologie krijgt slechts 17% adequate 
compressietherapie; ook al essentieel voor de genezings-
kans van dit wondtype 40. In 2017 rapporteren Guest et al, 
dat de meeste wonden in het Verenigd Koninkrijk 
worden behandeld in de thuis situatie en gemiddeld  
60% daarvan probleemloos geneest. De 40% wonden 
waar zich problemen bij voordoen blijken veel meer 
kosten met zich mee te brengen (135%) in termen van 
extra bezoeken door praktijk- wijkverpleegkundigen 
(respectievelijk 20% en 104% meer) 41.

Wondproducten
De conclusie en consequenties van het niet goed  
begeleiden van wonden zijn volgens de onderzoekers 
vaak ingrijpend en slecht voor zowel de patiënt als de 
gezondheidszorg. Er wordt geschat dat het gebruik  
van wondmaterialen bij wonden die moeizaam genezen, 
aanzienlijk groter is dan bij het behandelen van wonden, 
die wél genezen 38. Bij het gebruik van wondmaterialen, 
is het noodzakelijk dat er een meer gerichte wijze van 
wond behandeling wordt uitgevoerd. De toename in  
het materiaalverbruik loopt parallel met de eerder 
aangehaalde veroudering van onze populatie die 
samengaat met de ontwikkeling van meerdere comor-
biditeiten 42.

T.I.M.E model herzien
Om genoemde redenen is vaak gediscussieerd over  
de vraag of dit meest gebruikte T.I.M.E model verder 
moet worden herzien om de huidige veranderingen en 
inzichten in de wondzorg aan te pakken. In deze tegen-
woordige tijd is men volgens Dowsett en Newton op  
zoek naar eenvoudige oplossingen, zowel theoretisch  
als in de praktijk. Daarbij wil men internationaal  
geaccepteerde oplossingen met liefst zo weinig moge -
lijke beschreven pagina’s die kunnen helpen om de  
kloof tussen theorie en praktijk te dichten (samen met 
het ‘goed laten landen van het beleid in de praktijk’ is  
dit overigens de helft van de ambities van de nieuwe  
voorzitter van de V&VN, Bianca Buurman) 46.  
Het model was volgens de auteurs niet wond- en patiënt-
gericht genoeg 17. Het moest herzien worden. Daarop 
werd besloten om het T.I.M.E. model te ontwikkelen tot 
een beter model dat alle aspecten van beoordeling en 
management binnen het volledige traject van het wond-
genezingproces omvat.

Onderzoek op de EWMA
Als eerste stap werd er een onderzoek uitgevoerd door 
deelnemers aan de conferentie van de European Wound 
Management Association (EWMA) in 2018 in Krakau, 
Polen 43. Het doel van het onderzoek was om verbetering 
van diagnose, behandeling en genezing van wondzorg 
vast te stellen zodat deze informatie kon worden gebruikt 
als basis voor de verdere ontwikkeling van T.I.M.E.  
In totaal werden op deze bijeenkomst 300 deelnemers 
uitgenodigd om een enquête in te vullen. Hieruit wilde 
men een manier van onderzoek ontwikkelen, waarmee 
de huidige manier van werken en het gebruik van wond-
beoordelingen kon worden verbeterd, zoals bijvoorbeeld 
diagnose, management en de genezing van wonden.  
250 personen reageerden op de enquête en 51% gebruikte 
het T.I.M.E. model. 40% gebruikte geen model om wonden 
te beoordelen. De professionals die een model gebruikten 
gaven aan dat de modellen vaak onsamenhangend waren 
en willekeurig van opzet. 

Kennis
Ook bleek soms de kennis nog wel een probleem te zijn 
bij de deelnemers. Ondanks dat er meer wetenschappe-
lijk bewijs is over biofilm en wondgenezing onderschatte 
40% het aantal wonden met biofilm 44. Bij moeilijk te 
genezen wonden zijn de behandelopties in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Een discrepantie met de kennis 
blijkt de invoering daarvan echter danig in de weg te 
staan. De meeste deelnemers aan de enquête meldden 
dat ze voornamelijk auto lytisch debridement lieten 
gebeuren 45. In het kader van een ideale beoordeling,  
was er overeenstemming onder de deelnemers dat de 
aanpassingen gemakkelijk te gebruiken, nauwkeurig  
en praktisch moeten zijn voor wondbehandelaars. 
Bovendien moet het de behandelaar consequent door het 
model leiden, zodat de meest geschikte therapeutische 
interventie kan worden gekozen 43.

T.I.M.E. CDST model
De resultaten van het onderzoek vormden de basis voor 
een uitgebreidere versie van T.I.M.E. dat het label meekrijgt 
‘een hulpmiddel voor klinische besluitvorming’ ‘CDST’, 
Clinical Decision Support Tool. Dit concept werd vervol-
gens beoordeeld en verfijnd 47.
De belangrijkste elementen zijn: 
› totale patiëntbeoordeling
› samenwerking met multidisciplinair team
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› startpunten
› wondbehandeling
› belemmerende factoren van de wondgenezing
› evaluatie van de wondbehandeling

Hiervoor biedt de T.I.M.E. CDST een A-, B-, C-, D- en  
E-benadering:
› Actieve beoordeling, nauwkeurige meting en diag-

nose van de patiënt en de wond
› Benader zorgvragen multidisciplinair (inclusief 

mantelzorgers) om holistische zorg te waarborgen
› Controle en behandeling van onderliggend lijden 

en belemmerende factoren.
› De besluiten nemen over de juiste behandeling
› Evalueer de doelen en uitkomsten van de wond-

behandeling

Gevolgtrekking
De eerder aangehaalde publicaties laten zien dat 
patiënten vaak niet goed worden beoordeeld door  
de behandelaar. Door het ontbreken van geschikte 
behandelplannen en resultaten kan er vaak geen 
duidelijke diagnose worden gesteld. Daardoor ontstaan 
er onnodige uitgaven, waardoor de kosten toenemen, 
en een goede wondbehandeling moeilijker wordt.

Wat nu verder:
Een volgende stap is de ontwikkeling van T.I.M.E.  
naar T.I.M.E. CDST en het evalueren van het model.
Een eerste Nederlands voorbeeld waarbij dit aange-
past model is toegepast met mensen met beenulcera-
ties is gedaan door Evean en onlangs gepubliceerd. 48 
Het nieuwe model moet meer worden gebruikt in de 
opleidingen van wondprofessionals met de implemen-
tatie en de evaluatie van de resultaten. Het huidige 
T.I.M.E. model is altijd een goede stap geweest en is 
inmiddels geïntegreerd in menig wondbehandeling. 
Alleen T.I.M.E. richt zich voor namelijk op de wond 
maar er is absoluut meer een holistische benadering 
nodig. Het moet breder en dat is alleen mogelijk met 
T.I.M.E. CDST. Met dit nieuwe model, bestaande uit A, 
B, C, D en E, wordt meer recht gedaan aan beoorde-
ling, multidisciplinair werken en is er meer controle 
op systemische aandoeningen. Er komt dan meer 
duidelijkheid over het behandelplan en een betere 
evaluatie van de resultaten.
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