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Het proces van wondgenezing
In vorige delen van deze TIME reeks is er veel aandacht 
geweest over hoe een wond geneest 2,3. We hebben gecon-
stateerd dat het een complex proces is waarbij verschil-
lende celtypen, matrixcomponenten en biologische 
stoffen zoals groeifactoren, proteïnasen en cytokinen, 
samenkomen en interacteren 4. 
Maar wondgenezing draait niet alleen om genoemde 
factoren. De kennis van vochtige wondbehandeling en 
het succesvol controleren en beïnvloeden van het exsu-
daat met daarbij een juist evenwicht in de wond is mede 
een belangrijk onderdeel van wondzorg 5. Vandaar dat 
we hier eerst nog even teruggaan naar de belangrijke 
vinding van George Winter in de 60-er jaren van de 
vorige eeuw.

Vochtige wondbehandeling
Het is aangetoond dat natte of vochtige behandeling  
van wonden de re-epithelialisatie beter bevordert en 
minder littekenvorming geeft, dan behandeling in een 
droge omgeving. 
Het idee van een vochtige omgeving voor de behande-
ling van wonden werd wetenschappelijk onderbouwd 
door George Winter in 1962 6. Hij constateerde dat de 
epithelialisatie na verwonding bijna twee keer sneller 
was met een vochtig verband in vergelijking met droge 
omstandigheden en dat de ontstekingsreactie vermin-
derde in een natte omgeving. Winter’s werk was gedaan 
in het diermodel (varkens). Een jaar later, in 1963, publi-
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In deel 1 is vanuit het weefsel (De T van Tissue  
in het TIME model) beschreven hoe de genezing 
van een wond door verschillende oorzaken kan 
worden gecompliceerd. Hoewel een veelheid aan 
factoren de wondgenezing kunnen verstoren, 
voeren ze allemaal terug naar slechts één van de 
twee categorieën: microben of schade. 
Wondinfectie en de vorming van biofilm horen 
tot de eerste; directe schade aan het wondbed  
en onderliggend lijden tot de tweede.  
Exsudaat of wondvocht is onontkoombaar in het 
wond genezingsproces, het is namelijk een product 
van ontsteking (inflammatie) 1. Wondvocht is de 
manier waarop het lichaam cellen en andere 
belangrijke stoffen naar de plaats des onheils  
(de wond) stuurt. Zowel de hoeveelheid als de 
samenstelling van het wondvocht zijn belangrijk 
voor wondgenezing en variëren in de tijd dat het 
wondgenezingsproces zich voltrekt. Overmatige 
exsudatie kan leiden tot verweking (maceratie), 
en dus schade in de wond zelf en van de huid 
rondom de wond. (hier komen we op terug in  
het vierde en laatste deel van deze vierluik over 
TIME). Verder zijn er verschillende patiënt-
gebonden factoren en een aantal factoren van 
bio-fysiologische aard die van invloed kunnen 
zijn. Wanneer een wond niet tijdig de opeenvol-
gende fasen van het wondgenezingsproces (hemo-
stase, inflammatie, proliferatie en maturatie) 2 
doorloopt ontstaat een gecompliceerde wond. 
Omdat de ontstekingsfase maar zeer kort is, zal 
de hoeveelheid en vooral samenstelling van het 
wondvocht in langer bestaande wonden anders 
zijn. Dat bespreken we in dit derde deel van het 
vierluik rond het model TIME. De M van Moisture, 
waarmee de gewenste vochtigheid in de wond 
wordt aangeduid, wordt besproken als kernbegrip. 
Ook komt het wondvocht zelf als biologisch 
materiaal aan bod; het concept van absorptie  
en donatie om het evenwicht in vochtigheid te 
behouden en te controleren. 

Samenvatting

Er zijn duidelijke verschillen in de samen
stelling van wondvocht van genezende (acute) 
en niet genezende (gecompliceerde) wonden 
en daar moet de behandelwijze op worden 
afgestemd. Het wondvocht van het laatst
genoemde type is onweerlegbaar schadelijk 
voor weefsel 50.
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ceerden Hinman en Maibach hun bevindingen in 
een gelijkaardige studie bij mensen, met precies 
hetzelfde resultaat 7. Daarna zijn er nog vergelij-
kingen gemaakt in verschillende studies en werd 
natte, vochtige en droge genezing met elkaar 
vergeleken. Een natte of vochtige micro-omgeving 
zorgt voor de snelste genezing met de minste afwij-
kingen en littekenvorming. Sinds die tijd is vochtige 
wondbehandeling de standaard geworden bij 
gecompliceerde wonden 8,9. Hoewel deze omstan-
digheden ook bij kleinere verwondingen dezelfde 
voordelen bieden; minder kans op infectie; betere 
kwaliteit van het litteken en minder pijn 10,11, lijkt 
de methode in de huis- tuin- en keukensfeer zijn 
intrede nog niet te hebben gedaan. (het ‘kusje-er-
op-en-drogen-aan-de-lucht-fenomeen’) Het is nu 
een vast gegeven dat wonden sneller genezen 
maar ook in kwaliteit beter genezen. Er wordt 
uitdroging voorkómen, de aanmaak van nieuwe 
bloedvaten (angioneogenese) en nieuw weefsel 
(collageensynthese) wordt bevorderd en het is 
voor het lichaam gemakkelijker om beschadigd 
en dood weefsel op te lossen (autolyse). 

Door al deze deelprocessen verbetert de situatie 
in de wond en is er - door het afdekken van vrij-
liggende zenuwuiteinden - ook minder pijn.  
De vrees die men in die tijd had, dat een natte 
omgeving zou leiden tot een hogere kans op infectie 
ten opzichte van traditionele therapieën 12 bleek in 
diverse studies ongegrond 8,13 Ook ten aanzien van 
het verband veranderde veel. Singh et al (2004) 
analyseerden 12 gerandomiseerde onderzoeken 
met 693 patiënten met 819 ulcera en constateerden 
72% meer volledige wondgenezing bij gebruik  
van hydrocolloïden dan die met traditioneel  
gaas verband werden behandeld. Dit was zowel 
klinisch als statistisch een opvallend resultaat 14.

Het belang van een vochtige omgeving
Verbeterde wondgenezing in een vochtige omge-
ving en gecontroleerd toevoegen van vocht kan 
worden toegeschreven aan verschillende mecha-
nismen. De migratie van epidermale cellen op een 
vochtig oppervlak wordt vergemakkelijkt 15, waar-
door een snellere epithelialisatie 16, maar ook een 

veel langere aanwezigheid van proteïnasen en groeifactoren 
wordt hiermee bevorderd 17. Steeds duidelijker werd dat veel 
van de deelprocessen die noodzakelijk zijn voor een ongestoorde 
wondgenezing, zoals de afbraak van beschadigd weefsel, de 
groei van het steunweefsel voor bloedvaten (granulatieweefsel) 
en de migratie en proliferatie van keratinocyten en fibro  blasten 
door vochtige omstandigheden wordt gestimuleerd. Het ‘profiel’ 
van het wondvocht, vroeg (lees tijdig, op tijd) in de inflammatie-
fase, bleek gunstig te zijn voor het genezingsproces 18-21.  
Het fundamentele belang van een vochtig wondmilieu wordt 
dus vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw al als standaard 
gezien. De kliniek volgde qua bewijsvoering daarna met een 
piek aan onderzoeken in de jaren 80 en 90 van diezelfde eeuw. 
Aanvankelijk aangetoond in termen van snelheid van re-epithe-
lialisatie 6,7, en later in termen van beter verlopende inflammatie- 
en proliferatiefase van het wondgenezingsproces 22,24. In deze 
werken werden met name de vroege ontwikkelde typen wond-
verband onderzocht, zoals transparante wondfolies van poly-
urethaan en hydrocolloïden. Naast de verbeteringen in tijd 
(snelheid) en kwaliteit (afbraak en opbouw weefsel) werd  
ook gezien dat minder necrose ontstond en reeds bestaande 
necrose wordt opgelost. Alle opgebouwde kennis maakt dat 
voor nieuwere verbandsoorten, zoals het moderne en compo-
siet schuimverband, alginaten, hydrogels en hydrofibers, dat 
fundamentele onderzoek niet steeds hoeft te worden herhaald. 
De vele publicaties hebben decennia lang telkens weer het 
belang van een vochtig milieu verder onderbouwd zodat nieuwe 
ontwikkelingen vrijwel altijd gebaseerd zijn op dit reeds lang 
bestaande inzicht. Eindeloos herhalen zou wetenschappelijk 
gezien niet alleen weinig zinvol zijn 10,25; humanistisch kan 
dergelijk onderzoek zelfs als onethisch worden gezien 26.

Het behandelen van wonden in een natte omgeving
Vrijwel iedere wondbehandelaar kent zo langzamerhand het 
aangehaalde onderzoek van Winter naar vochtige wondbehan-
deling, maar was dat wel zo nieuw?  
Het succes van natte wondgenezing 
werd eigenlijk al gezien in 1861, in een 
rapport dat werd gepubliceerd door 
Ferdinand von Hebra, de grondlegger 
van de dermatologie, die behandeling 
van brandwonden beschreef met behulp  
van ''continue baden’’ 27,28. Patiënten met 
ernstige open brandwonden werden 
behandeld door onderdompeling van 
hun verwondingen in badkuipen.  

Ferdinand von Hebra  
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_

Ritter_von_Hebra

Focus



N E D E R L A N D S  T I J D S C H R I F T  V O O R  W O N D Z O R G10

De behandeling werd destijds gedurende langere 
tijd uitgevoerd en bleek pijn en gewichtsverlies te 
verminderen. De patiënten overleefden totdat de 
behandeling in water werd stopgezet. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog behandelde Bunyan, een 
medisch officier en luitenant bij de Britse marine, 
gewonde soldaten met behulp van de zogenoemde 
‘envelop’-methode, waarbij ledematen met ernstige 
brandwonden in permanente ‘natte’ omstandig-
heden werden gebracht 29. In een Amerikaanse 
oorlogssituatie raakte de chirurg door de voor-
raad verbandmiddelen heen en gebruikte ‘dan 
maar’ de cellofaan waarin sloffen sigaretten 
waren verpakt. De gunstige effecten op de wond-
genezing waren zo bijzonder dat ook die in de  
literatuur zijn gerapporteerd 30. 

Het doorgronden van wondexsudaat
Nu weer even terug van vochtige wondzorg naar 
wondvocht. Exsudaat speelt een belangrijke rol  
in het genezingsproces van ieder wondtype en 
etiologie. Een beter begrip van wondexsudaat, 
samenstelling, functies, hoeveelheid en de 
controle erop kan leiden tot snellere wondgene-
zing en minder pijn bij patiënten. Studies en  
ervaringen hebben uitgewezen dat pijn, geur en 
exsudaat de drie belangrijkste elementen zijn van 
een gecompliceerde wond en dat het een directe 
invloed heeft op de kwaliteit van leven van een 
patiënt 31,32. Deze zaken zijn dus van zeer groot 
belang. Het beheersen (‘managen’) van exsudaat 
zorgt er voor dat pijn en geur verdwijnen en niet 
nóg meer schade wordt toegebracht aan de wond 

en diens omgeving. Dat is voor de oudere patiënt belangrijk 
maar ook voor bijvoorbeeld kinderen met brandwonden of 
volwassenen met problemen variërend van kleine verwon-
dingen tot aan ulcererende carcinomen.

De bestanddelen in exsudaat
Exsudaat bevat weinig rode bloedcellen, maar wel heel veel witte 
bloedcellen. Aanvankelijk zijn dat vooral de polymorfonucleaire 
leucocyten (PMN’s) en later de monocyten die zich in het wond-
bed omvormen tot macrofagen. Dit is nodig omdat de cellen  
in het exsudaat moeten kunnen bewegen en de wond moeten 
ontdoen van verontreinigingen, het autolytisch debridement 33. 
Nu is het zo dat cellen niet kunnen ‘zwemmen of springen’; er 
moet een matrix worden gevormd (door fibrine en later colla-
geen) die de cellen gebruiken om zich over te bewegen. Daar-
naast zijn, afhankelijk van de plaats waar de wond zich bevindt 
op de tijdschaal van het wondgenezingsproces 34, verschillende 
groeifactoren en ander cytokines aanwezig om het proces te 
begeleiden van celtype naar celtype en van de ene fase naar  
de volgende. Matrixmetalloproteïnasen (MMP’s) zijn enzymen 
(eiwitten) die andere eiwitten kunnen ‘opknippen’ in kleinere 
stukjes. Verschillende MMP’s zijn van belang om verschillende 
typen eiwit kleiner te maken, zó klein dat die stukjes weer door 
cellen gebruikt kunnen worden om nieuwe eiwitten (zoals colla-
geen of elastine) te maken. Van belang is hier te melden dat ook 
bacteriën MMP’s maken en die gebruiken om eiwitten te kunnen 
oplossen en daarna in te zetten voor hun vermeer dering. Er zijn 
ook tegenhangers van MMP’s, de Tissue Inhibitors of Matrix 
Proteases (TIMP’s). Het ‘profiel’ van het wondvocht, dat in de tijd 
varieert, bepaalt dus of er ‘netto’ sprake is van afbraak of juist 
van opbouw. Bij langer bestaande (gecompliceerde) wonden is  
er een forse onbalans in de hoeveelheid MMP’s en TIMP’s. Dat is 
terug te vinden in de samenstelling van het wondvocht 37,38,39,40,41.

Exsudaat speelt een belangrijke rol  
in het genezingsproces van ieder 

wondtype en etiologie

Focus
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Kleuren
Exsudaat is normaal gesproken bleek amber van kleur, maar besmetting 
door bacteriën of een productieve fistel kan dit veranderen, waardoor groen 
(Pseudomonas aeruginosa-infectie), geel tot bruin exsudaat in het wondbed 
ontstaat. Typische beschrijvende termen die worden gebruikt om exsudaat 
te categoriseren zijn 42,43,44:
› Sereus. Helder waterachtig vocht. Amberkleurig, exsudaat van dit type 

kan wijzen op de aanwezigheid van bacteriën het produceren van een 
fibrinolysine, zoals sommige stammen van Staphylococcus aureus, Beta-
hemolytische groep A streptokokken. 

› Sanguineus/bloederig. Bloed/waterachtig. Roodkleurig, rode bloedcellen 
zijn een belangrijke bestanddeel van het exsudaat.

› Serosanguineus. Waterig. Lichtroze tot rozekleurig. Capillaire schade in de 
dermis, die leidt tot de aanwezigheid van rode bloedcellen in het exsudaat.

› Fibrineus. Dun troebel. Geel bruinkleurig. Bevat strengen van fibrine-eiwit.
› Seropurulent. Troebel. Geel bruinkleurig. Kan een eerste teken van 

infectie zijn.
› Purulent. Pus dik. Geel bruinkleurig zeer veel bacteriën en ontstekings-

cellen. (zie figuur 1)

 

Effectief beheer, manage-
ment van het exsudaat
Omdat wondvocht een product is 
van het - fysiologische - proces van 
ontsteking, komt wondexsudaat 
vooral voor in de inflammatiefase 
van wondgenezing. Daar functio-
neert het als energiebron voor de 
biochemische processen van cellen 
en het vochtgehalte in de wond.  
Het is echter niet een vaststaand  
feit dat een teveel aan vloeistof alléén 
de oorzaak is van een vertraagde 
wondgenezing. In eerste instantie 
zijn de eigenschappen van het exsu-
daat van belang, wat we al enkele 
keren aanduidden met ‘profiel’ 1,4. 
Een effectief beheer van exsudaat is 
gericht op het verwijderen van over-
tollig vocht, vuil en dood of bescha-
digd weefsel (debris, detritus) van 
het wondoppervlak, maar daarbij 
moet wel de ideale mate van voch-
tigheid behouden blijven om de 
celmigratie en daarmee uiteindelijk 
wondgenezing mogelijk te maken. 

Er is een verschil van samenstelling 
(het profiel) van het exsudaat tussen 
acute en gecompliceerde wonden, 
vooral in proteïnasen (MMP’s), 
proteïnaseremmers (TIMP’s) en 
cytokinen. Het profiel van het wond-
vocht in acute wonden is rijk aan 
stoffen die celdeling stimuleren;  
arm aan cytokines die de ontsteking 
aanjagen; bevat weinig proteïnasen 
en is rijk aan cellen die goed in staat 
zijn tot deling. Bij gecompliceerde 
wonden is dit precies omgekeerd. 
Weinig activiteit die aanzet tot cel-
deling; rijk aan cytokines die de 
ontsteking aanjagen; veel proteï-
nasen en veel cellen die ‘senescent’ 
zijn (in slaap gesukkeld, moege-
streden, gefrustreerd) 45.  

WATERACHTIG VOCHT
AMBERKLEURIG

Over het algemeen dun, helder of amberkleurig en 
wordt in een wond vaak als normaal beschouwd

BLOED/WATERACHTIG
ROODKLEURIG

Ziet er bloederig uit met 
weefselschade aan de wond

PUS WATERIG
GEELBRUINKLEURIG

Dun, troebel geel tot geelbruin 
van kleur

WATERIG
LICHTROZE TOT ROZEKLEURIG

Gevolg van rode bloedcellen 
vermengd met plasma als 

gevolg van kleine capillaire 
schade

PUS DIK
GEELBRUINKLEURIG

Stroperig, geelbruin, bruin of groen van 
kleur

 Figuur 1

VIJF SOORTEN

WONDEXSUDAAT
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In een experimentele situatie is aangetoond  
dat wondvocht uit acute wonden een heilzaam 
effect heeft op wondgenezing. Het stimuleert de 
productie van fibroblasten en endotheelcellen 18. 
Dit in tegenstelling tot het effect van wondexsu-
daat bij een gecompliceerde wond, dat duidelijk 
een nadelig effect heeft op de wondgenezing 24,46,47. 
Het zal duidelijk zijn dat de schadelijke invloed 
van exsudaat op het weefsel in en rondom langer 
(té lang !) bestaande, gecompliceerde, wonden  
de kans op verdere achteruitgang van de wond  
in de hand werkt en ook de kans op wondinfectie 
aanzienlijk vergroot.
Van exsudaat uit gecompliceerde wonden is ook 
aangetoond dat het de proliferatie van belang-
rijke cellen in het wondgenezingsproces (zoals 
keratinocyten, fibroblasten en endotheelcellen) 
vertraagt of blokkeert, de beschikbaarheid van 
groeifactoren verstoort en essentieel matrix-
materiaal inactiveert, kapot maakt 48,49.  
Drinkwater et al 50 hebben aangetoond dat exsu-
daat van veneuze ulcera een remmend effect 
heeft op de angioneogenese. Dit kan te maken 

hebben met verhoogde proteolytische enzymactiviteit in plaats 
van een, waardoor de verhoogd expressie van vasculaire endo-
theliale groeifactor (VEGF) teniet wordt gedaan 51. Een ander 
terugkerend probleem bij alle gecompliceerde wonden is de 
aanhoudende (persistente) ontstekingsfase 52 waardoor het 
destructieve profiel van het wondvocht de mix van cellen en 
cytokines meer weefselschade veroorzaakt en de kans op 
infectie vergroot 53. De aanhoudende ontsteking leidt tot verwij-
ding van de kleine bloedvaten en daarmee een verhoogde door-
laatbaarheid (permeabiliteit). Nóg meer cellen en eiwitten 
komen in het weefsel terecht waardoor nóg meer exsudaat het 
idee van een ‘vicieuze’ cirkel (tussen aanhalingstekens, want 
dat is het beslist niet) lijkt te rechtvaardigen. (zie figuur 2)

Focus

Het goed omgaan  
met exsudaat is een 
belangrijk gedeelte  

van het concept 
wondvoorbereiding

 Figuur 2
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necrotisch weefsel; en vlotter te kunnen inspelen op en corrigeren van een 
biochemische onbalans. 

Exsudaat management heeft tot doel:
› Het verbeteren van de wondomgeving
› Bestrijding van infectie
› Het beschermen van de huid
› De kwaliteit van het leven van de patiënt verbeteren

Als hulpmiddel bij het management van exsudaat ontwikkelde Vowden et al 57 
het volgende overzicht, gebaseerd op ‘de zes C’s’: Cause, Control, Components, 
Containment, Correction en Complications. (zie figuur 3).
 
 Figuur 3

Het beoordelen van exsudaat
Bij het beoordelen van exsudaat als onderdeel van wondzorg volgens het 
TIME model speelt een aantal factoren een rol. Het type, de hoeveelheid en de 
viscositeit van exsudaat moeten worden vastgesteld. De keuze voor het juiste 
verband moet worden gemaakt op basis van de kenmerken van het exsudaat. 

Bij onjuist beheer van het exsudaat:
› zal de wond minder snel en goed 

genezen 
› is er meer risico op infectie
› is er meer verpleegtijd nodig en 

zijn er hogere materiaalkosten
› wordt meer schade berokkend 

aan de wond
› ontstaat peri-wond letsel
› is geen goede aanpak van geur 

mogelijk
› wordt de kwaliteit van leven 

negatief beïnvloed: door slecht 
absorberend wondverband, 
lekkage exsudaat, teveel 
verbanden of onjuiste verband-
wisselingen en door pijn

Wondvoorbereiding TIME
Als we de systemische en lokale 
omstandigheden die van invloed  
zijn op het ontstaan en de samen-
stelling van exsudaat goed begrijpen 
en ons bewust zijn van de schade-
lijke bestanddelen van exsudaat,  
zijn we in staat om een betere wond-
behandeling uit te voeren. Het goed 
omgaan met exsudaat is een belang-
rijk gedeelte van het concept wond-
voorbereiding dat door Falanga en 
anderen is ontwikkeld 54,55,56.  

Wondexsudaat is een belangrijk 
element in het proces van wond-
genezing en is direct beschikbaar 
om zich te laten beoordelen door  
de professional. Het is daarom dat 
exsudaat in de M van Moisture  
een belangrijke plaats heeft in het 
denken langs het TIME model 2,3.  
Het op waarde schatten van het 
belang van observeren en contro-
leren van het wondvocht maakt  
het mogelijk om lokale infectie te 
voorkómen en controleren; beter  
om te gaan met (het oplossen van) 

Focus
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Zolang een gebruiksvriendelijk en gevalideerd hulpmiddel, specifiek voor  
het beoordelen van exsudaat, niet beschikbaar is, zal de professional het 
inschatten van de betekenis en potentiële gevolgen van de aard en samen-
stelling van exsudaat monitoren. De auteurs van dit artikel hebben vertrouwen 
dat de diverse literatuurbronnen die in dit artikel zijn gebruikt de lezer een 
beeld geven om deze inschatting te kunnen maken 58,59,60.

Effectief exsudaat beheer moet gericht zijn op:
› Behandeling van de onderliggende factoren om schadelijke invloeden  

te elimineren; 
› De zorgen van de patiënt inventariseren, om de kwaliteit van leven te 

verbeteren; 
› Optimaliseren van het wondbed; 
› Verwijderen (absorptie), behoud of toevoegen (doneren) van vocht met 

behulp van verbanden of hulpmiddelen, afhankelijk van de hoeveelheid, 
samenstelling, en viscositeit van het exsudaat; 

› Voorkomen en behandelen van problemen veroorzaakt door het exsudaat 2. 
(zie figuur 4)

 
Wondverbanden
Het doel van het gebruik van het verband is daarom niet alleen om het  
exsudaat te absorberen, maar om het exsudaat zodanig te beïnvloeden of 
managen dat de wond én diens omgeving wordt verbeterd om genezing te 
bevorderen. Er is een breed scala aan wondverbanden die kunnen worden 

gebruikt om, afzonderlijk of in 
combinatie, overmatige exsudatie 
niveaus onder controle te krijgen 
van de wondzorgprofessional.

De keuze van een individueel 
product voor een bepaalde wond 
hangt af van een aantal factoren:
› De hoeveelheid van het exsudaat 

en de absorberende eigen-
schappen van het verband

› Of wondvocht moet worden  
vastgehouden of moet worden 
verwijderd

› De plaats en grootte van de wond
› De microbiële belasting: is er 

sprake van een hoge bacteriële 
last of necrotisch weefsel

› De toestand van de huid rondom 
de wond

› Of het wondverband als primair 
of als secundair verband wordt 
gebruikt

› Of het verband wordt gebruikt  
in combinatie met compressie-
therapie of andere interventies.

Verbanden 
Hieronder enkele voorbeelden  
van verbanden die kleine tot grote 
hoeveel aan exsudaat kunnen 
opnemen. Het liefst zou je willen  
dat een verband ‘smart’ is; dat de 
omstandigheden in en om de wond 
bepalen hoe het verband zich 
gedraagt. Welnu, dat is niet zo.  
Je kunt nu eenmaal niet verwachten 
dat in een proces dat zó complex is 
als wondgenezing en dat bovendien 
voortdurend verandert in de tijd, 
één product kan worden gebruikt 
dat zich telkens aan de verande-
ringen kan aanpassen. Een heel 
simpel voorbeeld: als je een super-
absorberend materiaal gebruikt in 
de wond die enorm veel exsudaat 
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produceert (zoals bij sommige infecties wel gebeurt) dan is de 
keuze een goede. Maar nadat de infectie succesvol is behandeld 
doet zich een snelle afname voor van de hoeveelheid exsudaat. 
Niet veranderen van productkeuze houdt nu het risico in dat 
het milieu van de inmiddels schone(re) wond volstrekt wordt 
ingedroogd. Dat is niet de schuld van het product, maar van de 
professional die geen rekening heeft gehouden met de dynamiek 
van wondgenezing. Voor ieder denkbaar doel dat de wondpro-
fessional beoogt, zijn meerdere, en soms vele mogelijkheden om 
dat te bereiken 61-66. 

Absorberende verbanden
Dat zijn eigenlijk alle verbandtypen die vocht kunnen opnemen. 
Daar valt dus ook het ouderwetse katoenen gaasverband onder, 
maar dat laten we hier liever buiten onze beschouwing.  
Het is obsoleet, brengt schade toe aan het wondoppervlak,  
laat deeltjes en vezels achter die zich als vreemd lichaam  
zullen gedragen, en leidt de cellen af van hun eigenlijke werk. 
Niet meer doen dus 26. Composiet schuimverbanden, al dan niet 
met een niet-verklevende laag (zoals bijvoorbeeld siliconen of 
een wondcontactlaag van polytheen of polyurethaan) passen 
meer in deze tijd van moderne wondbehandeling. De meeste 
bedrijven kiezen de producten in het portfolio zodanig dat de 
componenten van een composiet verband vaak ook als losse 
materialen te verkrijgen zijn. Zo kan een niet-verklevende 
wondcontactlaag zorgen dat zelfs een wond met minder  
exsudaat toch niet vast gaat zitten aan het wondoppervlak. 
Hydroactieve verbanden kunnen van schuim zijn, maar ook 
van andere materialen zoals bepaalde vormen van cellulose die 
zich als ‘superabsorbers’ gedragen (SAP’s, superabsorberende 
polymeren). Dat materiaal bevindt zich dan in de kern van het 
composiet verband en komt niet in aanraking met het wond-
oppervlak. Weer andere producten halen hun absorberend 
vermogen uit capillaire werking. Vezels zijn vaak hol en als ze 
geconfronteerd worden met vocht zuigen ze zich vol totdat de 
vezels (weliswaar alleen zichtbaar door microscopische obser-
vatie) rond en strak zijn. Veel van de genoemde typen producten 
bestaan dan ook nog in een variant met antimicrobiële werking. 
Het aanbod is te groot om hier volledig te kunnen zijn; de zojuist 
gedeelde informatie is slechts om de lezer te prikkelen zich zelf 
te verdiepen in de beschikbare informatie van de bedrijven 61-66. 

Gelerende verbanden
Hydrocolloïden, hydrogels, alginaten, hydrovezels, en hydro-
actieve verbanden zijn allen is staat tot het opnemen van 
matige tot zeer grote hoeveelheden vocht. De meeste soorten 

vormen daarbij een gel- of gelei-achtig materiaal. 
Dat maakt ze geschikt om in de wond het exsudaat 
op te nemen maar, door het principe van verticale 
absorptie, de omgevende huid (peri-wond) onge-
moeid te laten zodat geen maceratie kan ontstaan. 
Alginaat en hydrovezelverbanden zijn geschikt 
voor matige tot hoge hoeveelheden exsudaat met 
een matige tot hoge viscositeit. Het is aangetoond 
dat hydrovezels effectief zijn bij sterk exsuderende 
acute en gecompliceerde wonden. Het relatief 
pijnloze verwijderen is een bijkomend voordeel. 
Afhankelijk van de formulering van het product 
kunnen andere elementen in het exsudaat (zoals 
bacteriën, de zuurgraad of pH, of MMP's) worden 
geabsorbeerd of anderszins beïnvloed 61-66. 

Negatieve druktherapie (NPWT)
Deze technologie kan hier niet onvermeld blijven. 
Door het wegzuigen van overtollig wondvocht en 
het onderhouden van precies de gewenste mate 
van vochtigheid kan door negatieve druk (eigenlijk 
is het sub-atmosferische druk; net iets minder dan 
de luchtdruk) voor langere tijd een gewenst milieu 
in de wond worden onderhouden. Jaren geleden 
waren dit nog grote apparaten met lampjes, alarm-
signalen en bestond een behoefte aan verpleeg-
technische ondersteuning; tegenwoordig zijn het 
handzame en draagbare apparaatjes die zelfs de 
mobiliteit van de drager niet in de weg zitten 61-66. 
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inhoud van de vier publicaties. Daarbij hebben zij de 
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