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Wondgenezing en infectie
Het vermogen om beschadigd weefsel te herstellen 
is een tamelijk ingewikkeld biologisch proces 
waarin diverse celtypen een rol spelen in verschil-
lende onderdelen (fasen) van het wondgenezings-
proces. Die onderdelen zijn te zien als golven van 
activiteit die elkaar beïnvloeden. Die fasen; bloe-
ding (en stelping; hemostase), ontsteking (inflam-
matie); het aanmaken van nieuw weefsel (prolife-
ratie) en remodellering (maturatie) volgen elkaar 
op en zijn voorspelbaar voor wat betreft de beno-
digde tijd voor elk van deze deelprocessen.  

Focus

Een ezelsbruggetje kan zijn: seconden tot minuten voor hemo-
stase; uren tot dagen voor inflammatie; weken voor proliferatie; 
en maanden tot een jaar of langer voor het remodeleren van 
het weefsel. Dit natuurlijk wel vooropgesteld dat alles volgens 
plan verloopt 2. Infectie is geen onderdeel van het normale 
wondgenezingsproces. Van infectie is sprake wanneer niet alles 
volgens plan verloopt. Bij infectie loopt het normale (lees: fysio-
logische) proces van inflammatie namelijk uit de hand.  
Zowel bloeding als ontsteking zijn de normale deelprocessen 
van wondgenezing waarmee complicaties zoals een infectie 
juist worden voorkómen 3,4. Het gaat met name om de inflam-
matiefase. Wanneer die te lang duurt neemt de schade aan het 
weefsel steeds verder toe en dat verzwakte weefsel biedt ruimte 
aan micro-organismen om een steeds grotere rol te spelen;  
de microben zijn aan de winnende hand 2. Micro-organismen 
hebben ‘een neusje’ voor zwakke plekken; de meeste microben 
zijn immers opruimers, ze breken organisch materiaal af.  
Weefsels die al verzwakt of beschadigd zijn bieden daarom  
een uitstekende ecologische ‘niche’ voor gisten, schimmels, 
virussen, bacteriën of (vaker) een mix daarvan. Dat ‘neusje’  
is overigens letterlijk te nemen. Bacteriën (Figuur 1) hebben 
sensoren waarmee de omgeving kan worden getoetst op mole-
culen die kunnen worden gebruikt voor hun vermeerdering. 

In het vorige nummer van dit tijdschrift 
bespraken we de ’T’ van het T.I.M.E model; 
de T van Tissue; weefsel 1. In dit nummer 
het tweede deel van de reeks van vier;  
de ‘I’ van Infectie. Iedere wondprofessional 
wordt in de praktijk geconfronteerd met 
infecties. Wondinfectie komt voor bij alle 
wondtypen, maar vaker bij gecompliceerde 
wonden. Dat type wond komt nu eenmaal 
eerder voor bij mensen die ‘al wat onder  
de leden hebben’ (co-morbiditeiten).  
Een uitstekende gezondheid leidt in de 
regel dan ook tot een foutloos wondgene-
zingsproces. Bij mensen met een stapeling 
van gezondheidsproblemen is wondinfectie 
de belangrijkste reden voor een gestoorde 
wondgenezing. Wondinfectie bedreigt het 
leven van de patiënt; de ziektelast en sterfte 
zijn groter bij mensen met een infectie in 
wonden zoals drukletsel, een diabetische 
voetwond en het open been; de klassieke 
typen van de gecompliceerde wond.  
Het beoordelen van wondinfecties vraagt 
naast kennis ook veel praktijkervaring.  
Het inschatten van de situatie van de 
gehele patiënt (!) is essentieel; niet zelden 
wordt een wondinfectie juist daardoor 
onvoldoende getoond of zelfs gemaskeerd. 
In dit tweede artikel bespreken we de 
beoordeling en een aantal praktische 
onderwerpen rond infectie in de gecompli-
ceerde wond.

De meest voorkomende bacterie in de wond is de  Staphylococcus aureus die 
steeds meer resistent is geworden. Een  methicilline-resistente (MRSA) is een 
bacterie die verantwoordelijk is voor verschillende moeilijk te behandelen 
infecties bij mensen. MRSA is vooral lastig in ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
waar patiënten met open wonden, invasieve apparaten en een verzwakt 
immuunsysteem een veel groter risico lopen op infectie.

 Figuur 1
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Ook kunnen zij waarnemen met hoeveel ze zijn en ‘met 
wie nog meer’ om te bepalen of ze als groep misschien 
betere overlevingskansen hebben dan alleen met de 
eigen soort. Dit heet ‘quorum sensing’ en is een belang-
rijke eigenschap om biofilms te kunnen vormen op een 
geschikt substraat 5. Vooruitlopend op enkele verdie-
pingen later in dit artikel is het belangrijk hier al vast te 
stellen dat gelukkig lang niet alle wonden geïnfecteerd 
raken. Wel is iedere wond (óók de wond die onder steriele 
omstandigheden wordt aangebracht) gecontamineerd 
(besmet) met microben. Pas nadat microben zich hebben 
kunnen hechten aan het weefsel kunnen zij zich vermeer-
deren (kolonisatie) en verder binnendringen (infectie). 
Eén en ander hangt enerzijds af van de virulentie van 
(het collectief van) de microben en anderzijds van de 
weerstand die de patiënt kan bieden.

Diagnose en beoordeling van het risico op 
wondinfectie
Voor een goed begrip van de oorzaak en gevolgen van een 
wondinfectie is het zinvol eerst te benadrukken dat de 
professional altijd rekening houdt met de gehele patiënt. 
In een aangepast model van twee eerdere publicaties 6,7 
kan ‘de gehele mens’ met een wond worden bezien als 

een geheel dat uit vier ringen bestaat (Figuur 2).  
De buitenste ring is een weergave van het individu met 
alle kenmerken van het leven. Uitscheiding, voeding, 
mobiliteit, stofwisseling, integriteit (heelheid!) en natuur-
lijk de psychosociale factoren die de eenheid van de mens 
als biologisch organisme benadrukt (individu betekent 
letterlijk: ‘de niet-deelbare’). De tweede ring houdt zich 
nog steeds niet bezig met de situatie van de wond, maar 
met verschijnselen die in de omgeving daarvan een rol 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan een gehele arm of been 
dat oedemateus is. Dat is op zichzelf al een belangrijke 
belemmerende factor voor het wondgenezingsproces, 
zou die wond er zijn. De derde en vierde ring gaan wel 
over de wond; de derde macro scopisch en de vierde en 
laatste microscopisch. Het model toont de volgorde 
waarin de situatie van de patiënt dient te worden inge-
schat; van geheel - via de omgeving - naar de wond,  
eerst zichtbaar, dan niet zichtbaar maar wel meetbaar.  
Deze hiërarchie is belangrijk omdat het goed zichtbaar 
is dat alle gezondheidsproblemen van het individu zich 
om de wond heen bevinden en daardoor zonder twijfel 
invloed zullen hebben op de processen in de wond.  
De kans op wondinfectie wordt groter naarmate meer 
stoornissen zijn vast te stellen in ring 1 en 2. (zie figuur 2)

 Figuur 2
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Het (mentaal) doorlopen van een dergelijk model helpt de 
professional vlot een goede en volledige inschatting te maken 
van de algemene toestand van de patiënt. Risicofactoren als 
leeftijd, onderliggend lijden, verminderd welbevinden, medicijn-
gebruik en leefstijlfactoren (roken, voeding, alcohol) zijn van 
invloed op de wondgenezing en zijn daarmee ook van betekenis 
bij het risico op de ontwikkeling van een wondinfectie 8,9,10 
Een diagnose stellen met behulp van de huidige richtlijnen is 
verstandig voordat er wordt gestart met antibiotica. Later in 
dit artikel meer over antiseptica en antibiotica. De diagnose 
van een infectie hangt af van de klinische kennis en vaardig-
heid van de wondprofessional en de beschikbare mogelijkheden. 
De diagnose wondinfectie omvat het herhaaldelijke beoordelen 
van de klinische verschijnselen van de wondinfectie en het 
gebruik maken van diagnostische hulpmiddelen zoals een 
wondkweek of -biopsie. In de laatste jaren zijn ook nieuwe 
methoden ter beschikking gekomen die aan het bed van de 
patiënt kunnen worden gebruikt (de zogenaamde ‘Point Of Care’ 
diagnostiek zoals MMP-meting 11 of directe visualisatie van 
infectieuze wond(-gedeelten) door middel van fluorescentie 12. 
Hoewel deze innovaties zinvol kunnen zijn om sneller tot de 
diagnose van wondinfectie te komen is er ook discussie over de 
nauwkeurigheid  of toepasbaarheid in alle sectoren van zorg. 
Vooralsnog lijken deze middelen als aanvulling te kunnen 
worden gebruikt maar vervangen zij niet de klinische expertise 
van de wondzorgprofessional.

Ontsteking of infectie
Deskundigen in de wondzorg discussiëren al vele jaren over de 
moeilijkheid om het verschil te bepalen tussen (fysiologische) 
ontsteking en (pathologische) infectie. In de eerste helft van  
de jaren 2000 werd gepoogd dat aan te duiden met het begrip 

‘kritische kolonisatie’. Dat begrip droeg echter 
eerder bij aan verwarring van het toch al moeilijk 
te bepalen verschil. Inmiddels zien we dan ook  
dat dit begrip steeds minder wordt gebruikt.  
Op welk exact punt een zinvol ontstekingsproces 
namelijk overgaat naar een infectie hangt af van 
de vele factoren die in dit artikel zijn beschreven. 
Er is dus niet ‘een bepaald punt’ vast te stellen 
waarna een infectie manifest wordt.  
Net zo is dat met een ander begrip dat sommige 
onderzoekers probeerden te introduceren, namelijk 
dat een bepaald aantal microben (1.10^5 oftewel 
100.000 KVE’s (Kolonievormende eenheden per 
eenheid wondvocht, of -weefsel) een precieze 
drempel zou zijn waarboven een infectie evident  
is of wordt. Ook dat getal kan niet worden vast-
gesteld omdat ook dat getal onderhevig is aan  
alle eerder genoemde factoren. Maar hoe dán  
dit probleem te tackelen? Daarvoor zou het zoge-
naamde wondinfectie continuüm een meer zinvol 
model zijn 13. Het continuüm beschrijft de toename 
van de hoeveelheid micro-organismen en/of hun 
virulentie in een wond in een vijftal stappen: 
contaminatie > kolonisatie > lokale infectie > 
uitbreidende infectie > systemische infectie.  
Bij de eerste twee situaties zijn geen lokale anti-
microbiële maatregelen vereist maar is wel oplet-
tendheid geboden. Vanaf lokale infectie (topicale 
antimicrobiële middelen: antiseptica) en erger 
(zowel topicale als systemische antimicrobiële 
middelen) is het gebruik van deze middelen te 
adviseren. (Figuur 3) 

 Figuur 3

Toename van aantallen,  
soorten en/of virulentie van microben
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Tevens oordeelt dit consensus-document 13 dat het risico 
van de vorming van biofilms vanaf lokale infectie reëel 
is. En toch, ook in dit model lijkt het alsof de ene situatie 
heel abrupt overgaat in de volgende. En dát is dus ook 
niet zo. We blijven onze klinische expertise nodig hebben 
om het onderscheid te kunnen maken per individu.  
Wat we wel aan dit inzicht kunnen afleiden is dat niets 
doen bij kwetsbare patiënten geen optie is; de situatie 
zou daardoor vlot naar ernstiger kunnen ontwikkelen. 
Belangrijk is het daarom om als wondprofessional een 
zeker ‘gevoel van urgentie’ te koesteren; een scherpte in 
observatie om zo snel te besluiten necrose uit de wond te 
verwijderen, een debridement uit te voeren; een vochtig 
wondmilieu te handhaven of lokale antiseptische 
middelen in te zetten. Dit alles met als doel de infectie  
te voorkómen, bestrijden of niet te laten verergeren 10,14. 
Nog één issue dient in deze paragraaf aandacht te 
krijgen. Zoals hierboven aangegeven, laten pogingen om 
met modellen aan te duiden, hoe we in de kliniek precies 
de ernst van de situatie moeten inschatten slechts 
beperkt succes zien. In 1994 is echter door wondweten-
schappers een voorstel gedaan 15 waarbij verschijnselen, 
anders dan de ‘roodheid, warmte, zwelling en pijn’ die 
circa 2000 jaar geleden zijn beschreven door Celsus 16,17. 
Die verschijnselen zijn in 2004 nog eens bestudeerd en 
onveranderd als belangrijke verschijnselen van wond-
infectie gepubliceerd 18:
› onaangename geur 
› brokkelig snel bloedend granulatieweefsel 
› achteruitgang of toename van de wondgrootte
› verkleuring van het granulatieweefsel
› verspreiding van erytheem 
› verandering in de aard van pijn 
› ondermijning en/of overbrugging van de wond
› het vormen van een ‘pocket’ aan de basis van de wond 

en 
› ontwikkeling van pus/debris of een abces

Belangrijk hier nog aan toe te voegen dat het gebruik 
van bepaalde geneesmiddelen de klassieke verschijn-
selen van ontsteking kan maskeren waardoor de weefsel-
schade ernstiger is dan aan de symptomen kan worden 
opgemerkt 19,20. Het afwezig zijn van (een deel van) de 
klassieke verschijnselen van infectie kan dus misleidend 
zijn. Frequente observatie en heldere rapportage (met 
tekeningen of foto’s) zorgen ervoor dat de professionals 
die bij de zorg voor de wondpatiënt zijn betrokken de 
wond beter en sneller kunnen ‘lezen’ zodat adequate 
interventies kunnen worden gekozen. Alternatieve 
symptomen als boven beschreven onderstrepen het 
belang van het gevoel van urgentie bij de professional, 
al is het maar omdat menig patiënt met een gecompli-
ceerde wond de verschijnselen niet waarneemt, bijvoor-
beeld door neuropathie 21.

Infectie en biofilm
Wonden die verder naar rechts zijn verschoven in het 
wondinfectie continuüm dienen met een agressiever 
regime te worden behandeld. In een expert consensus 
richtlijn 14 wordt door middel van de kleuren van een 
verkeerslicht (rood > oranje/geel > groen) aangegeven 
dat bij verdenking op het bestaan van biofilm in eerste 
instantie agressief (rood) wordt geïntervenieerd waarbij 
van zowel systemische antibiotica als lokale antiseptische 
middelen gebruik wordt gemaakt. Na dit beleid 1-4 dagen 
te hebben uitgevoerd kan volgens een ‘de-escalatie’ 
methode worden overgegaan op steeds milder beleid  
tot uiteindelijk standaard wondzorg wordt verleend of 
tot actieve sluiting wordt overgegaan. Wanneer door het 
felle regime de biofilm is verwijderd en de microbiële 
belasting (‘bioburden’) aanzienlijk is verminderd, is het 
wondweefsel ook weer gevoeliger voor de behandeling 
met mildere middelen zoals antiseptische wondver-
banden 22. Ook kan nu gebruik worden gemaakt van 
wondreiniging met antiseptische spoelvloeistoffen  

Er bestaat een duidelijke correlatie 
tussen de uitslagen van een wondkweek 

en die van een biopsie
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om achtergebleven materiaal, vuil, pus, verzachte necrose en 
dergelijke te verwijderen 23. Biofilms zijn 3-dimensionele clus-
ters van micro-organismen (niet noodzakelijkerwijs alleen 
maar bestaand uit bacteriën) waarin microben, beschermd 
tegen invloeden van buitenaf door de productie van een 
omhulsel (glycocalyx) gebruik maken van het biologische  
materiaal van het substraat (zoals een wond) 24. (figuur 4)

Figuur 4

Antimicrobiële verbanden, antiseptica en  
antibiotica
Alle bacteriedodende stoffen kunnen worden gebruikt als anti-
septisch middel bij geïnfecteerde wonden. Zilver, honing, jodium 
en chloorhexidine zijn enkele veelgebruikte antiseptica. 
Jodium, honing en zilver zijn ook vaak verwerkt in verband-
middelen. Na debridement en reiniging wordt aanbevolen om 
een anti microbieel verband aan te brengen dat geschikt is  
voor de klinische indicaties (bijv. exsudaat- en geurbeheer) en 
dat ook veilig en aanvaardbaar is voor de patiënt 25. Zo zijn er 
diverse soorten schuimverbanden die gecombineerd zijn met 
anti microbiële eigenschappen en zo voor het management van 
exsudaat en geur kunnen worden gebruikt. Ze kunnen bestaan 
uit één tot drie lagen en zijn voorzien van waterdichte polyure-
thaan bacteriële barrièrefilm. Daarbij zijn ze voorzien van een 
polyurethaan schuimkussen met geperforeerde wondcontact-
laag en kunnen bijvoorbeeld zijn voorzien van hydrofiel anti-
microbieel polyhexamethyleen biguanide (PHMB). Dat is een 
wateroplosbaar polymeer dat gebruikt wordt als antisepticum. 
In de praktijk betekent dit dat de verbanden indien nodig grote 
hoeveelheden exsudaat kunnen verwerken, waardoor de 
draagtijd wordt verlengd en tegelijkertijd een veilige en effec-

tieve infectiecontrole wordt geboden 25. Hoewel de 
werkzaamheid van verbandmiddelen met anti-
septische eigenschappen nogal eens ter discussie 
wordt gesteld in meta-analyses of systematische 
reviews (vooral omdat gerandomiseerd onder-
zoek veelal ontbreekt) 26 is de consensus onder 
wonddeskundigen dat het afraden van het gebruik 
van lokale antiseptica in de wondbehandeling 
ronduit gevaarlijk is voor de kwetsbare wond-
patiënt 27,28,29. Dit eens temeer omdat toediening 
van systemische antibiotica bij gecompliceerde 
wonden door de persisterende inflammatie het 
wondweefsel onvoldoende kan bereiken 30.  
Niettemin zijn er rapporten dat er veelvuldig  
antibiotica wordt voorgeschreven bij mensen  
met gecompliceerde wonden 31. Het systemisch 
toedienen van antibiotica gebeurt op empirische 
basis 32 en kan variëren naar de setting waar het 
wordt toegepast.  
Duidelijke bewijzen bij gecompliceerde wonden 
ontbreken. Het gebruik van topicale antibiotica 
vergroot de kans op ontwikkeling van resistentie 
van micro-organismen tegen antibiotica. 
Vanwege de toename van de resistentie-problema-
tiek wordt in het kader van AMS (Anti Microbial 
Stewardship) dan ook geadviseerd om antimicro-
biële middelen te kiezen die niet tot de antibiotica 
behoren (NABTM’s) 33.

Wondkweek en wondbiopsie
Een wondkweek waarbij met een wattenstaafje 
materiaal uit de wond wordt genomen is de meest 
eenvoudige, handige en algemeen beschikbare 
niet-invasieve procedure. Er bestaat een lineaire 
correlatie tussen de uitslagen van een wondkweek 
en die van een biopsie. Hierdoor heeft de wond-
kweek de voorkeur omdat deze, in tegenstelling 
tot het afnemen van een biopsie, niet invasief is. 
Bij de diagnose van wondinfectie moet het oordeel 
van de wondprofessional worden gecombineerd 
met de klinische karakteristieken en evolutie van 
de wond. Een wondkweek geeft de eerste infor-
matie van organismen die de klinische tekenen 
van infectie veroorzaken - het bepaalt niet of er al 
dan niet een infectie aanwezig is. Routinematig 
afnemen van wondkweken bij afwezigheid van 
klinische aanwijzingen van infectie is niet nuttig. 

Focus
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De beslissing om een wondkweek (of 
biopsie) uit te voeren hangt af van 
de antwoorden op een aantal vragen:

› Is de huidige therapie passend  
en gebaseerd op de laatste resul-
taten?

› Heeft de therapie tijd gehad om  
te werken? (2-3 dagen)?

› Is er sprake van verslechtering?
› Zijn er tekenen van verspreiding 

of systemisch infectie?

De meest gebruikte methode voor 
het afnemen van een wondkweek  
is de zogenaamde Levine-techniek 34 
Hierbij wordt het wattenstaafje 
rondgedraaid terwijl het lichtjes 
over een gebied van 1 cm2 van de 
wond wordt gedrukt. Het micro-
biologisch laboratorium geeft de 
uitslag in het algemeen semi-kwan-
titatief weer door middel van een 
aantal plussen. Vier plussen (groei  
in alle vier kwadranten van de 
petrischaal) komt overeen met het 
beeld van een klinische infectie. 
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Redactie NTVW: 
In nr. 4 - april 2021 is in het NTVW verschenen het eerste deel van de serie ‘Helen de T,  
de I, de M alle wonden’ (T.I.M.E): Deel 1. De T – ‘wondvoorbereiding en TIME helpen de 
professional bij de keuze van de wond.
In nr. 5 - mei 2021 is nu verschenen: Deel 2. de I - Leg infectie aan de ketting.
In nr. 9 - september 2021 behandelen wij de M (vochtbalans) en  
in nummer 10 - oktober 2021 de E (wondrand).
Verder vindt u los in de laatste drie delen het model TIME – WONDVOORBEREIDING – 
WONDBEHANDELING. U bent vrij om dit op uw afdeling te gebruiken of op te hangen.
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