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Diverse chronische wonden – Behandeling met Iodozyme leidt in 86% van 

gevallen tot heling of verbetering 
Internationaal case study programma 

In de periode 200/09 voerde Archimed (producent van Oxyzyme en Iodozyme) een serie case studies uit verspreid 

over 26 klinische centra in Groot-Brittannië. Bij aanvang werden 43 patiënten met in totaal 51 geïnfecteerde wonden 

van verschillende etiologie aangemeld voor de studie. Daarvan vielen er om uiteenlopende redenen 12 wonden af, 

zodat de studie werd afgesloten met 43 voltooide cases: 10 arteriële ulcera cruris, 10 diabetische voet, 6 gemengde 

ulcera, 3 decubituswonden, 5 chirurgische wonden en 9 veneuze beenulcera. Bij aanvang van de behandeling en 

vervolgens wekelijks werden de volgende parameters geïnventariseerd: wondoppervlak, wonddiepte, conditie van 

de wondranden, soort en hoeveelheid exsudaat, pijnbeleving en tevredenheid van de patiënt over  het comfort van 

de Iodozyme dressing. Na 6 weken vond de eindevaluatie plaats, waarbij de wonden werden ingedeeld in 4 

categorieën: geheeld (volledige epithelialisatie);  verbeterd, statisch of verslechterd. 

 

Resultaten 

Wondheling:  Van de 51met Iodozyme behandelde wonden die aanvankelijk werden gevolgd waren er na 6 weken 6 

geheeld, 37 verbeterd, 7 statisch en 1verslechterd. Het gemiddelde wondoppervlak was met 19,8% gereduceerd van 

13,1cm² tot 10,5cm². 

Pijn- en patiëntbeleving:  Aan het eind van de 6 weken omschreven 21patiënten de Iodozyme wonddressing als 

‘comfortabel’ of  ‘zeer comfortabel’; 22 personen hadden geen mening en 8 gaven aan pijn ervaren te hebben tijdens 

de behandeling met Iodozyme, al werden de pijnklachten gaande de behandeling minder. Aan het einde van de 6 

weken was het merendeel van de ondervraagde patiënten ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ over de behandeling met 

Iodozyme.  

Oordeel behandelaars:  In totaal gaven 51 behandelaars hun mening over het product. Van hen vonden er 4 (8%) 

Iodozyme ‘veel beter’ dan eerder gebruikte wonddressings; 35 (69%) vond Oxyzyme ‘beter’, 9 behandelaars (18%) 

vonden het ‘even goed’. Geen enkele behandeling vond Iodozyme ‘minder goed’.  

Bron: Wood L. et al. Clinical experience with an antimicrobial hydrogel dressing on recalcitrant wounds. Journal of Wound 

Care, 287-293, Vol 19, No 7, July 2010. 

 

Volledig (Engelstalig) artikel: www.BiologiQ.nl > Kenniscentrum > Iodozyme > Art. 003 

Engelstalige samenvatting testresultaten: www.BiologiQ.nl > Kenniscentrum > Oxyzyme/Iodozyme  > Art. 004 

 

 

Iodozyme en Oxyzyme bij ulcera cruris – Potentiële kostenbesparing van 59% 

per jaar in relatie tot standaard wonddressings 
Pilot study, Engeland 

Deze ‘pilot study’ werd uitgevoerd in de White City Leg Ulcer Clinic in Londen om te achterhalen of 

Iodozyme/Oxyzyme betere resultaten zou geven dan standaard wonddressings. Ook werd gekeken naar langere 

termijn effect op de totale zorgkosten. De kliniek behandelt veel ‘probleempatiënten’ met niet of slecht genezende 

veneuze en gemengde etiologie ulcera, vrijwel altijd met complicerende onderliggende medische condities.  

Voorafgaand aan de studie werd gedurende zes maanden de effectiviteit van het standaard behandelregime 

gemeten. In deze periode heelden slechts 2 van de 26 behandelde ulcera, een successcore van 8%. Bij aanvang van de 

pilot werd een groep van 20 patiënten met 26 ulcera geëvalueerd. Van de 26 wonden toonden er 8 vooruitgang, 

stagneerden er 13 (50%) en gingen er 5 achteruit onder de standaard behandeling. Uiteindelijk werden 11 patiënten 

met 13 wonden behandeld met Iodozyme  (als de wonden waren geïnfecteerd) of met Oxyzyme.  De 8 wonden die 

vooruitgang toonden hielden de standaard behandeling. Gedurende de eerste zes weken van het onderzoek werden 

alle wonden wekelijks beoordeeld en vervolgens weer na 12, 16 en 20 weken. Na 6 weken waren 2 wonden uit de 
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Iodozyme/Oxyzyme-groep geheeld, terwijl het totale wondoppervlak met 52,2% was verminderd. Na 12 weken 

bleken nogmaals 2 wonden geheeld en was het totale wondoppervlak gemiddeld 78,9% kleiner geworden. Na 20 

weken waren in totaal 6 van de 10 behandelde wonden geheeld en was het totale wondoppervlak met 88,4% 

verminderd. Statistisch is de genezingsscore van 60% (tegenover slechts 8% onder het standaard behandelregime) 

hoog genoeg om toeval uit te sluiten (p = 0,0263).  

 

Kosten-batenanalyse 

Hoewel het hier om een relatief kleine groep gaat, is de pilot toch interessant door de vergelijking van de 

behandelkosten die de onderzoekers hebben gemaakt. Voor Iodozyme/Oxyzyme kwamen die op gemiddeld £ 85,40 

per week, tegenover £ 76,80 voor de standaardbehandeling (een verschil van ruim 11%).  Projectie van deze bedragen 

op basis van de respectievelijke helingsscores levert echter een heel ander beeld op voor de kosten over een heel jaar. 

Dan blijkt de behandeling met Iodozyme/Oxyzyme een potentiële besparing op te leveren van 59%. Naast een hogere 

levenskwaliteit voor de patiënten maakte de behandeling met Iodozyme/Oxyzyme  tijd vrij die de behandelaars voor 

andere zorgtaken konden gebruiken. De conclusies in het kort: 

 

* van 8% volledig geheelde ulcera cruris naar 60% 

* een potentiële besparing op wonddressingkosten van 59% per jaar 

* kortere wachtlijsten door minder beslag op de tijd van behandelaars  

 

Bron: Lafferty et al. Improved care and reduced costs with advanced wound dressings, Wounds UK, 2011, Vol 7, No 1.  

 

Volledig (Engelstalig) artikel: www.BiologiQ.nl > Kenniscentrum > Oxyzyme/Iodozyme  > Art. 002 


