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Wondzorg in de palliatieve fase 
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Leerdoelen parallelsessie 

• U kent de doelstellingen van palliatieve wondzorg 

• U weet hoe een wondanamnese kunt afnemen 

• U weet op welke aspecten u een wond kunt beoordelen 

• U weet het verschil tussen een oncologische wond en een 
oncologisch ulcus 

• U weet hoe u bijkomende problemen van oncologische 
ulcera kunt behandelen 

 

 



Doelstellingen palliatieve wondzorg 

- Comfort  

- Symptoommanagement 

- Beperken van de uitgebreidheid of de impact van de 
wond, zonder genezingstendens te verwachten 

- Behoud / verhogen van kwaliteit van leven 

- Overeenkomstig de doelen en wensen van de zorgvrager 
en zijn/haar familie 



Streven naar preventie nieuwe wonden 

• Zorgdoelen opstellen met patiënt (shared decision 
making) 

• Comorbiditeit, combinaties van problemen 

• Medicatie 

• Voedingsstatus  

• Risicofactoren (incontinentie, immobiliteit) 

• Middelen: matras, stoel, kussens, verbandmaterialen 

• Psychosociaal 

• Wensen cliënt en familie 



Preventie van decubitus en incontinentie dermatitis 

• Huid orgaan dat ook falen ondergaat 

• Wisselhouding: let op pijn/ongemak 

• Pijn medicatie voor zorg moment toedienen 

• Drukverdeling: AD-matras en zitkussen 

• NB. Geen alternerend matras bij botpijnen 

 

 



Aard 

Lokalisatie 

Tijdsduur 

Intensiteit   

Samenhang 

 

Wondanamnese 



Classificatie wond beoordelen 



Tissue 



 

 

 

 

 

 

• Bros en brokkelig helder rood  

 granulatieweefsel 

• Overvloedige granulatievorming 

• Toenemende afscheiding /  

 exsudaat 

• Minder, verslechterend weefsel  

 (slijmerig debris) 
Cutting and Harding J Wound Care ‘94 

• Pijn 

 

 

• Toenemende wondomvang 

• Nieuwe gebieden met afstervend 

weefsel 

• Geur 

Gardner/Frantz/Doebbeling WWR 2001 

• Doordringen tot bot 

Grayson JAMA 94 

Infection 



Moisture 

• Droog 

• Vochtig 

• Nat 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6MXsybbaAhXGWxQKHd8WDYIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.rtlnieuws.nl/nederland/doodsbang-voor-de-zee-hartkloppingen-als-ik-niet-weet-wat-er-onder-me-zit&psig=AOvVaw1cZ9Pan5b1URLJ3MU2LOVc&ust=1523685718461686


Edge 

Conditie wondranden 

• Vitaal 

• Niet sluitend (atoon) 

• Gemacereerd 

• Ondermijning aanwezig 

 
 

 



Keuze bepalen wondmateriaal 

- Kenmerken van het ulcus  

- Gebruik maken van ALTIS en TIME 

 



Oncologisch ulcus      VS      Oncologische wond 

• Ontstaat door het 
tumorproces  

• Tumorweefsel 

• Een oncologisch ulcus 
geneest alleen door een 
tumorgerichte 
behandeling 

• Ontstaat ten gevolge van de 
behandeling van kanker 
(radiotherapie of chirurgie) 

• Normale genezingstendens, 
onderliggende weefsel is benigne 

• Wondgenezing kan wel vertraagd 
worden door eerdere 
behandelingen 

 

   Doel is anders 

WCS, 2012 



Woo, 2011 



Behandeling van bijkomende problemen 
oncologische ulcera  

• Geurproblemen en infecties 

• Bloedingsneiging 

• Jeuk 

• Pijn 

• Vochtafscheiding 

• Slechte voedingstoestand en/of dehydratie 



Geurproblemen en infecties 

Oorzaak achterhalen (weefselversterf en/of infectie?) 

• Metronidazol (lokaal of systemisch) of Clindamycine 

• Spoelen met kraanwater of Metronidazol 

• Andere mogelijkheden: azijnzuur 0,5-1%, Prontosan, 
Dermacyn 

• Geurneutraliserend verband 

• Kamer goed ventileren  

• Geur verspreidende of geur neutraliserende sprays niet 
altijd effectief 



Bloedingsneiging 

Kan ook ontstaan door verkleven van verband, door 
schuifkrachten of verbandmaterialen die voorzien zijn van 
een te harde onderlaag of stug zijn van structuur 

• Verband met hemostatische werking 

• Lokale druk gedurende 10-15 minuten met ijsklontjes 

     gewikkeld in kompressen in een plastic zakje 

• Vasoconstrictie: Xylometazoline of Adrenaline (1:1000) 

• Antistolling zn staken 

• Radiotherapie 

 



Tissue oncologisch ulcus 

WCS, 2012 

- Tumorweefsel  

- Grillige vorm 

- Contra-indicatie: 

necrotectomie  risico op 

bloeding 

- Snel bloeden 

 



Jeuk 

Door directe aantasting van de huid door de tumor of 
metastasen (bij intacte huid) 

• Carbomeer water gel 1% menthol 

• Droogheid voorkomen:  

     vaseline – lanettecrème FNA 



Pijn 

Door de tumor (ulceratie) zelf 
• Systemische pijnbehandeling 
• Bij ulcus: lokale toepassing (morfinegel 0,5%) 

 
Door infectie van de wond 
 
Door keuze wondbedekker (o.a. uitdroging wondbed) en wijze van 
wondzorg 
• Vochtige wondbehandeling met bv. hydrogel  voorkomen 

verkleving 
• Sterk absorberende wondbedekker (indrogen wondexsudaat) 
• Goede fixatie van het verband  voorkomen verschuiving 
• Geen stugge materialen, bv. siliconen verband 
 



Optimale behandeling van pijn 

Systemische pijnbestrijding icm juiste wondverzorging 

Voorafgaande aan wondverzorging extra pijnmedicatie: 
Snelwerkende morfinomimetica (Oxycodon of Fentanyl 
neusspray) 



Exsudaatmanagement 

• Reductie van onwelriekende geur 

• Voorkomen van maceratie van de wondranden 

• Voorkomen van lekkage van exsudaat op bijvoorbeeld 
kleding 

• Verhogen van het comfort van de patiënt 

• Voorkomen van verlies van voedingsstoffen 

• Voorkomen van dehydratie 



Behandeling bij exsudaatmanagement 

Juiste keuze van de wondbedekker op basis van tissue: 
• Rode wond: Absorberend verband, hydroactief verband en/of een 

schuimverband 
• Gele of zwarte wond: alginaat of een hydrofiber icm secundair 

verband 
• NDT 
 
Maligne ulcera met enterocutane fistels scheiden fecaal verontreinigd 
exsudaat af 
• Medicatie (somatostatine) kan toegepast worden om de secretie te 

verminderen. 
• Stoma opvangmateriaal (fistelzakken) 

 
Maceratie omliggende huid voorkomen  huidbeschermer 



Slechte voedingstoestand en/of dehydratie 

• Voldoende vochtinname (1,5-2 liter vocht per dag + 
hoeveelheid vocht die via de wond verloren wordt) 

• Zn diëtist inschakelen 

• Eetpatroon is het uitgangspunt van de behandeling: 
kiezen voor voedingsmiddelen die de patiënt gewend is 

• Niet toereikend  energie- en eiwitrijke maaltijden, 
snacks en eventueel drinkvoeding 

• Sondevoeding overwegen 



Psychosociaal 

Psychosociale ondersteuning, zn professioneel  

Beoordeel: 

• Verstoord lichaamsbeeld 

• Toenemende afhankelijkheid 

• Sociaal isolement 

• Overbelasting mantelzorg 

• Financiële problematiek 
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