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Nieuwe richtlijn 
Wondzorg 
NVvH op komst

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde start dit jaar de 
voorbereidingen voor een herziene richtlijn Wondzorg. De 
projectleiding is in handen van Dr. M.A. Schreve. Volgens 
een ‘Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling’ op de website 
van de NVvH wordt oplevering verwacht in 2023.  

Zoomverkenning en werkgroep
Allereerst is er een zoomvergadering gepland voor vertegen-
woordigers van de verschillende belanghebbende partijen. 
In november van dit jaar zal dan een ‘invitational conferen-
ce’ plaatsvinden, waarna een werkgroep gaat inventariseren 
welke modules nog geldig zijn en welke aan herziening toe. In 
de werkgroep is onder meer V&VN Wondexpertise vertegen-
woordigd. Begin van deze maand maakte V&VN Wondexpertise 
melding van een nieuwe richtlijn voor de decubituszorg. Deze is 
ontwikkeld door onder meer het Radboud universitair medisch 
centrum in samenwerking met V&VN en werd gefinancierd door 
ZonMw. De nieuwe richtlijn vervangt de ‘Landelijke multidiscipli-
naire richtlijn Decubitus preventie en behandeling (V&VN)’ uit 
2011. De nieuwe richtlijn is eveneens multidisciplinair van opzet 
en primair bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. 

Bronnen: heelkunde.nl, venv.nl, wcs.nl

Totaalconcept in Actief Wond Management
BiologiQ biedt een uniek totaalconcept in wondmanagement,

gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de
(complexe) wond. Met innovatieve Bio-Actieve

productoplossingen die elkaar onderling aanvullen en gericht
zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen

regeneratief vermogen van het menselijk lichaam.
Zo dragen wij bij aan kortere behandeltijden en een betere

kwaliteit van leven voor de patiënt.

Product niet meer 
leverbaar? 
Wondregie helpt 
alternatieven vinden

Het komt regelmatig voor. Na lang zoeken en proberen 
komen behandelaar en patiënt uit bij een bepaalde pro-
ductoplossing, die voor de indicatie en persoon in kwestie 
precies goed is. Maar dan verdwijnt het product opeens 
uit het assortiment van de gebruikelijke leverancier. Lees verder op de volgende pagina  >

Wat dan? Speciaal voor dit soort vragen heeft groothandel 
in medische hulpmiddelen Mediq Wondregie in het leven 
geroepen.

Wondregiecontract
Wat het Wondregieprogramma inhoudt illustreert deze casus uit 
de praktijk van Mediq wondconsulent Emmy Berghuis. Het ging 
om een mannelijke patiënt met een complexe decubituswond 
bij de stuit. Tot voor kort werd de wond afgeplakt met een folie 
die het verband goed op zijn plek hield en waterafstotend maak-
te. De fabrikant is echter opgehouden met de productie van 
deze folie. In overleg met o.a. de wondverpleegkundige heeft de 
patiënt diverse alternatieven uitgeprobeerd, maar geen daarvan 
kon hij verdragen. Gelukkig heeft zijn thuiszorgorganisatie een 
Wondregiecontract met Mediq. Emmy legt uit: “Hiermee kan hij 
in de thuissituatie extra worden begeleid, waarbij in dit geval de 
wondconsulent van de thuiszorg de regiefunctie houdt. Mediq 
ondersteunt, denkt mee en adviseert over de doelmatigheid van 
wondmateriaal. Met de kennis die beschikbaar is binnen Wond-
regie werken de zorgprofessionals samen naar een oplossing. 
Zij volgen geprotocolleerde werkmethodes waarmee een wond 
in de regel 4 tot 6 weken sneller geneest.”

Kleeflagen
Tot zover de theorie. Helaas kan de praktijk voor onvoorziene 
situaties zorgen. Emmy: “Deze meneer ondervindt problemen 
bij de meest voorkomende acrylaat- en siliconenkleeflagen. In 
combinatie met de gewenste vergoeding door de zorgverze-
kering bestaat de puzzel inmiddels uit 18 verschillende folies 
en zeven andere soorten pleisters die hier toepasbaar zijn. 
Daarnaast hebben we bij vier verschillende leveranciers vragen 
uitgezet […] Ik ben inmiddels een expert in kleeflagen”. Emmy 
vertrouwt erop dat er snel een passende oplossing komt voor 
de patiënt met de decubituswond: “We komen steeds dichterbij 
een oplossing.” Naast dergelijke incidentele speurtochten bouwt 
Wondregie ook systematisch kennis op in de vorm van een digi-
taal registratiesysteem. Met foto’s wordt hierin het verloop van 
allerlei behandelingen vastgelegd, van anamnese tot evaluatie. 
Emmy: “Zo’n registratiesysteem geeft patiënten moed als je bij 
slecht herstellende wonden toch voortgang kunt tonen. Tegelij-
kertijd creëer je een geweldige database met effectieve toepas-
singen, waarmee we als team volgens protocol kunnen werken. 
En waarmee we naar zorgverzekeraars het belang van vergoe-
ding voor bepaalde behandelingen kunnen onderbouwen.”

Bron: mediq.nl
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Knoopcelbatterij 
ingeslikt? Honing 
en opereren!

Zelfs als je, zoals BiologiQ, al jaren distributeur bent van 
Revamil producten op basis van medicinale honing, kan 
sommig nieuws over dit natuurproduct je nog verbazen. 
Zoals een recent bericht over een nieuwe Europese richtlijn 
van het Erasmus MC over hoe te handelen als een kind 
een knoopcelbatterij heeft ingeslikt. Opvallend advies: 
in afwachting van een spoedoperatie het kind frequent 
lepels honing voeren!

Bijtend zuur
De onderzoeksgroep die de richtlijn ontwikkelde bestond uit 
(kinder)artsen maag-, darm- en leverziekten, onder leiding van 
Dr. Lissy de Ridder. Het komt wereldwijd steeds vaker voor dat 
kinderen een knoopcelbatterij inslikken. Dit is zeer gevaarlijk 
en kan blijvende schade of overlijden tot gevolg hebben. 
Het gevaar zit hem in de elektrische stroom die het batterijtje 
afgeeft en lekkage van bijtend zuur. Alleen al in het Erasmus MC 
gaat het om vijf tot tien gevallen per jaar. Omdat het zuur in een 
ingeslikte knoopbatterij al binnen een uur onherstelbare schade 
kan aanrichten is een snelle diagnose geboden. De richtlijn 
vertelt artsen op welke symptomen ze alert moeten zijn: braken, 
kwijlen, slikproblemen, niet willen eten en kortademigheid. 
Een röntgenfoto moet zo snel mogelijk bevestigen dat het om 
een knoopcelbatterij gaat en waar deze precies zit. Aansluitend 
moet het kind met spoed worden geopereerd om het object te 
verwijderen. 

Voorlichting en regelgeving
In afwachting van medische hulp kunnen ouders of verzorgers 
het beste frequent lepels honing voeren aan het kind. Honing is 
een zwak zuur, wat kan helpen de schade in het kinderlijf te be-
perken. Deze ‘honingtherapie’ mag echter in geen geval leiden 
tot uitstel van de operatie. De nieuwe richtlijn benadrukt ook 
het belang van preventieve informatievoorziening, niet alleen 
aan artsen maar zeker ook aan ouders: voorkomen is in dit geval 
écht beter dan genezen. Daarom komt er een grootschalige 
mediacampagne en wordt er met fabrikanten overlegd over 
aanvullende wet- en regelgeving.

Bron: amazingerasmusmc.nl

Lees verder op de volgende pagina  >

Corona blijft wereldwijd agenda’s in de war sturen. Zo 
zag WCS zich genoodzaakt om het voor dit jaar geplande 
18e WCS Wondcongres maar liefst een jaar uit te stellen.

Tweejaarlijks
De 18e editie van het WCS Wondcongres stond eigenlijk in de 
agenda voor 22 en 23 november van dit jaar, maar zal nu plaats-
vinden op 23 en 24 november 2022. Het Wondcongres wordt 
om de twee jaar gehouden. De laatste editie (no. 17) vond 
plaats in november 2019. De locatie blijft ongewijzigd: 
Jaarbeurs Utrecht.

Bron: wcs.nl

Wetenschappers aan de Ohio State University (VS) vermoe-
den dat bloedvaten die elektrisch worden gestimuleerd be-
ter en sneller in staat zijn witte bloedcellen en zuurstof naar 
een wond te transporteren. Dit zou de natuurlijke wond-
genezing kunnen versnellen. 

Transportfunctie bloedvaten
Volgens de recent door hen gepubliceerde studie in Lab on a 
Chip, een uitgave van de Royal Society of Chemistry, zorgen 
elektrische prikkels voor een verhoogde doorlaatbaarheid van 
bloedvaten. Dit is belangrijk, omdat bloedvaten een cruciale rol 
spelen in de wondheling. Door het hele lichaam zorgen ze voor 
de aanvoer van voedingsstoffen, zuurstof, cellen en chemische 
stoffen die bijdragen aan het beheersen van ontstekingsre-
acties als gevolg van een verwonding. Naast zuurstof spelen 
met name witte bloedcellen (leukocyten) een sleutelrol in de 
wondgenezing, omdat zij bescherming bieden tegen lichaams-
vreemde stoffen als bacteriën, virussen en schimmels. Een wond 
gaat echter vaak gepaard met een tijdelijke verstoring van de 
‘bloedvatarchitectuur’, waardoor de toevoer van deze belang-
rijke genezingsfactoren wordt onderbroken. Bloedvaten groeien 
vanzelf weer aan, wat resulteert in herstel van de huid door 
nieuwe celgroei. 

Snellere wondgene-
zing door elektri-
sche prikkels

18e WCS Wond-
congres nu 
pas in november 2022
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Doorlaatbaarheid
Omdat dit natuurlijke proces tijd kost, wilden de onderzoekers 
achterhalen ‘of het sneller kon’. Ze ontdekten dat het elektrisch 
stimuleren van bloedvaten leidde tot een significant hogere 
doorlaatbaarheid, een fysieke indicator voor mogelijke nieuwe 
vaatgroei. Co-auteur Shaurya Prakash legt uit: “…de celrespons 
in onze bloedvatmodellen is veelbelovend voor de aanname 
dat de doorlaatbaarheid van bloedvaten beïnvloedbaar is, wat 
positieve uitkomsten kan hebben voor toepassingen in de wond-
genezing.” De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat verhoging van 
de doorlaatbaarheid door elektrische prikkels ertoe kan leiden 
dat via het bloed getransporteerde cellen sneller wondsites 
bereiken. Verder onderzoek is nodig, bijvoorbeeld naar de vraag 
waarom dit zo is. Een mogelijke voorlopige verklaring is dat 
de elektrische stroom inwerkt op de proteïnen die bloedvaten 
bijeen houden. 

Bronnen: sciencedaily.com, sanquin.nl. Artikel: Sundaram PM 
et al, Direct current electric field regulates endothelial permea-
bility under physiologically relevant fluid forces in a microfluidic 
vessel bifurcation model, Lab on a Chip, 2021.

Vermoeden 
groeit dat
Covid-19 
diabetes kan 
veroorzaken

Een steeds grotere groep wetenschappers is van mening dat 
Covid-19 bij bepaalde patiënten kan leiden tot diabetes type 
1 of 2 en mogelijk zelfs tot een nieuw type diabetes. Inmid-
dels is er een registratiesysteem opgezet om meldingen bij 
te houden en te analyseren.   

Suikermetabolisme
Eén van de wetenschappers betrokken bij het opzetten van het 
systeem is prof. Francesco Rubino van King’s College in Londen. 
Na uitwisseling van ‘anekdotische’ ervaringen met meer dan 
350 collega’s over de hele wereld, raakte hij er steeds meer 
van overtuigd dat er een link is tussen het Covid-19 virus en de 
menselijke suikerhuishouding. Eén hypothese is gebaseerd op de 
manier waarop het Sars-CoV0-2 virus inwerkt op ACE-2 recepto-
ren om cellen in diverse organen binnen te dringen, waaronder 

Vervolg: Snellere wondgenezing...

de alvleesklier. Dit zou dan het suikermetabolisme kunnen ver-
storen. Een andere mogelijke verklaring is dat een overreactie 
van het menselijke afweersysteem ontaardt in een aanval op de 
organen die het glucoseniveau reguleren. Om meer zekerheid te 
krijgen is het aanleggen van een zo volledig mogelijke database 
onmisbaar. 

Two way link
Wat er inmiddels al aan studies over het onderwerp bestaat lijkt 
de link tussen Covid-19 en diabetes te bevestigen. Een verge-
lijkend onderzoek van de Canadese McMaster University van 
acht veldstudies uit de eerste vijf maanden van de pandemie 
concludeerde dat bij 492 van in totaal 3.711 gehospitaliseerde 
covidpatiënten diabetes voor het eerst werd vastgesteld, wat 
neerkomt op 14,4%. Min of meer vergelijkbare studies in China 
en het VK leverden percentages op van 2,35% en 4,9%. Een 
probleem bij deze uitslagen is echter dat veel patiënten vaak 
al lijden aan het meest voorkomende diabetestype 2, zonder 
zich dat bewust te zijn. Omdat de symptomen slechts geleidelijk 
verergeren, blijft een diagnose vaak lang uit. Het is belangrijk dit 
voor ogen te houden, omdat zich al tijdens de eerste coronagolf 
een onmiskenbare omgekeerde link tussen diabetes en het virus 
manifesteerde. Van de 22.332 mensen die tussen 31 maart en 
12 mei 2020 in Engelse ziekenhuizen overleden aan corona, was 
26% (5.873 mensen) al diabetespatiënt (beide types) bij opna-
me. Diabetes was daarmee de meest voorkomende risicofactor 
voor coronapatiënten, gevolgd door dementie (18% in deze 
populatie) en luchtwegaandoeningen (15%).

Bron: theguardian.com  

Begin deze maand publiceerde het Amerikaanse weekblad 
Newsweek voor het derde achtereenvolgende jaar een lijst 
van de ‘World’s Best Hospitals’. In deze top-200 van beste 
ziekenhuizen en klinieken ter wereld staan 7 Nederlandse 
ziekenhuizen. De hoogste notering (op 22, twee plaatsen 
lager dan vorig jaar) is voor het UMC Utrecht.

Drie keer NL in top-100
Het onderzoek werd in opdracht van Newsweek uitgevoerd door 
Statistica, een gerenommeerd Amerikaans marktonderzoeksbu-
reau. De scores zijn gebaseerd op beoordelingen door medische 

Newsweek 
wereldtop-
200 telt
7 Nederlandse ziekenhuizen
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Een team van Nederlandse wetenschappers publiceerde 
vorige maand online een artikel in Journal of Tissue Viability  
over afhaakmotieven van patiënten met wonden die 
negatieve druktherapie (NPWT) volgen. Rond de 20% van 
alle patiënten stopt voortijdig, omdat de therapie hen 
teveel beperkt in hun dagelijkse activiteiten.

Therapietrouw beter voorspellen
De studie beoogt meer inzicht te bieden in de omvang en ach-
tergrond van het afhaakgedrag. Behalve het genoemde motief 
(te grote ingreep in dagelijkse routine) werden in 22 studies nog 
22 redenen gevonden om voortijds met de therapie te stoppen. 
De auteurs concluderen dat behandelaars die NPWT willen 
indiceren beter moeten communiceren met hun patiënten en 
méér moeten doen aan verwachtingsmanagement. Verdere 
studie moet zorgen voor betere prognoses ten aanzien vande 
therapietrouw.

Bronnen: sciencedirect.com, erasmusmc.nl. Artikel: Janssen 
AHJ et al, Which determinants are considered to be important for 
adherence to Negative Pressure Wound Therapy: A multimethods 
study. Journal of Tissue Viability, 2021.

Wat is de meerwaarde van een 3-D wondcamera ten opzich-
te van de vertrouwde lineaal en sonde om de omvang van 
wonden te meten? Hoe betrouwbaar zijn beide methoden? 
Australische wetenschappers zochten het uit.

Voordelen afzetten tegen hogere kosten
In totaal werden er metingen verricht bij 63 diabetische voetulce-
ra van 38 patiënten, verspreid over 122 kliniekbezoeken. De eer-
ste meting werd steeds verricht met behulp van lineaal en sonde, 
de tweede met behulp van een 3D-camera. Vervolgens werden 
beide metingen nog eens herhaald. Voor de vaststelling van het 
wondoppervlak voldeden beide methodes uitstekend. In de helft 
van alle metingen kon de wonddiepte met de 3D-camera niet 
goed worden vastgesteld, en waren de sondemetingen ook ver-
der betrouwbaarder. De auteurs van de studie concluderen dat 
3D-wondcamera’s praktische voordelen bieden boven metingen 
met uitsluitend de lineaal, met name omdat er met de camera 
minder contact met de wond nodig is. Echter voor het meten van 
wondoppervlakken biedt de 3D-camera geen meerwaarde ten 
opzichte van de ouderwetse lineaal, terwijl de sonde voor diep-
temetingen het meest betrouwbare hulpmiddel blijft. De auteurs 
adviseren om daarnaast ook het kostenaspect mee te wegen.

Congresagenda
BiologiQ is betrokken bij en/of vertegenwoordigd op 
onderstaande congressen en symposia:

27 mei 2021
Het Wondcongres
Nursing. De mini-chirurgen; madentherapie. 
Locatie: De Reehorst, Ede.

25 juni 2021
Het Wondcongres
Nursing. Oncologische wond of oncologisch ulcus… wat zijn 
de verschillen en mogelijke behandelingen?
Locatie: De Reehorst, Ede.

Studie naar therapie-
trouw negatieve druktherapie

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing

en zorgsectorexperts (wegingsfactor 55%), patiëntbeoordelin-
gen (weging 15%) en performancemetingen (30%). Alleen voor 
de eerste 100 ziekenhuizen in de lijst is een rangorde opge-
steld op basis van deze gegevens. De tweede honderd worden 
genoemd zonder nadere ranking. Naast het UMC staan er nog 
twee Nederlandse ziekenhuizen in de top-100: het Amsterdam 
UMC (voorheen AMC) staat op 47 (vorig jaar 40) en het Leiden 
UMC op 74 (vorig jaar niet in de top-100). De vier Nederlandse 
ziekenhuizen bij de tweede honderd zijn het Radboud UMC, 
het Erasmus MC, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het 
UMC Groningen. De top-3 bestaat volledig uit Amerikaanse 
ziekenhuizen, met op 1 de Mayo Clinic (Rochester, VS), gevolgd 
door de Cleveland Clinic op 2 en het Massachussetts General 
Hospital (Boston, VS) op 3. Het hoogst genoteerde Europese 
ziekenhuis is het Charité/Universitätsmedizin in Berlijn (D), 
in zesde positie. Het best scorende Britse ziekenhuis vinden 
we pas op no. 44 (St. Thomas’ Hospital, Londen). 

Bronnen: beckershospitalreview.com, newsweek.com, skipr.nl

Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 
productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie over 
alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.

Het BiologiQ Kenniscentrum
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Vervolg: Newsweek wereldtop... 200

Bronnen: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, wcs.nl. Publicatie:
Lasschuit JWJ, Featherston J en Thuy Trang Tonks K, Reliability 
of a Three-Dimensional Wound Camera and Correlation with 
Routine Ruler Measurement in Diabetes-Related Foot Ulceration. 
J Diabetes Sci Technol., 2020.

Wonddiepte 
betrouwbaarder 
meten met 3D wondcamera?


