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Inleiding
Deze brochure biedt u de nodige informatie over veneus ulcus. Aarzel 
niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  

Gelieve deze brochure te bewaren zodat ook uw verpleegkundige zo 
nodig iets kan noteren.

Wat is een veneus ulcus?
Een veneus ulcus is een wonde die ontstaat door een verstoorde 
terugvloei van het bloed van de onderste ledematen naar het hart. 

Redenen hiervoor kunnen zijn:

- Slechtwerkende kleppen
- Een trombose
- Verminderde spierwerking

Dit zal leiden tot overdruk in de aders.  Er kan een wonde en/of oedeem 
ontstaan. 

Belangrijk is dat eerst de diagnose door de vaatspecialist wordt 
gesteld.  
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Hoe ziet een veneus ulcus eruit? 
De wonde bevindt zicht meestal rond de enkels, Met name het gebied 
tussen de enkel en de kuit.   Op het onderbeen zijn er vaak spataders, 
bruine vlekken, verharde huid, eczeem, droge huid, … 

De wonde zelf geeft vaak erg veel vocht en kan rood of geel zijn.   

Men kan last hebben van vermoeide benen en pijn hebben die 
vermindert bij het hoog leggen van de benen. 

Hoe wordt de wonde behandeld?  
De belangrijkste factor voor genezing van de wonde is het ondersteunen 
van de bloedstroom vanuit de ledematen naar het hart en het 
terugdringen van oedeem door druktherapie. Indien men dit niet toepast 
zal de wonde niet kunnen helen, ook al gebruikt men de meest optimale 
verbanden. 

Druktherapie mag enkel gebeuren op voorschrift van de vaatspecialist:

 De juiste keuze van druktherapie is essentieel voor de behandeling 
van de wonde. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.  Uw 
vaatspecialist zal voor u de meest geschikte drukkousen of 
drukwindels voorschrijven. 

 Ook na heling van de wonde is het belangrijk dat de druktherapie 
wordt verdergezet door middel van steunkousen op voorschrift van 
de vaatspecialist. 

 Belangrijk is dat de drukkous/windel ’s morgens direct bij het 
opstaan wordt aangedaan. 

Een niet correcte druktherapie kan ernstige gevolgen hebben.  Indien de 
bloedtoevoer van het hart naar de ledematen niet voldoende is, mag er 
geen druktherapie worden toegepast.  Het is dan ook van groot belang 
dat de vaatspecialist u eerst onderzoekt. 
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Huid

 Bij het opstarten van de drukwindels/kousen zal de wonde veel 
vocht produceren. Gebruik daarom zo nodig een spray die de huid 
beschermt tegen wondvocht bv. Cavilon spray om verweking te 
voorkomen. 

 Bij droge schilferige huid is het belangrijk om deze voldoende te 
hydrateren om irritaties en letsels te voorkomen. Gebruik daarom 
een niet geparfumeerde hydraterende crème, uw arts of 
verpleegkundige kan hierover advies geven.  

 Ook eczeem komt vaak voor. Bij aanhoudende klachten, kan een 
bezoek aan de dermatoloog aangeraden worden. 

 Gebruik geen occlusieve verbanden zoals folies, niet inklevende 
verbanden,… deze kunnen het wondvocht onvoldoende opnemen.

 Bij gebruik van windels is het aan te raden om eerst wattenwindels 
of een buisverband aan te brengen om de huid extra te 
beschermen.

Wonde

Geen enkele wonde en geen enkele persoon is hetzelfde en daarom is 
een individuele wondbehandeling nodig.   Omdat de wonde vaak veel 
vocht produceert, wordt er meestal gekozen voor een alginaatverband of 
een schuimverband.  De arts zal beslissen welk verband bij u het meest 
aangewezen is.  In verloop van de heling kan de wonde veranderen, het 
is dan ook soms nodig om het verband aan te passen.  

Wat kunt u zelf doen? 
Om de wonde goed te doen helen en nieuwe wonden te voorkomen is 
het belangrijk dat u: 

 Stopt met roken
 Voldoende beweegt
 Evenwichtige voeding eet
 Uw benen hoger legt in rust
 Uw steunkousen/windels steeds draagt
 Aandacht hebt voor een goede huidhygiëne
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Mogelijke problemen
 Infectie: de arts zal bekijken of een wondwisser nodig is en/of er 

antibiotica moet gestart worden. 
 Oedeem: indien de windels niet correct vanaf de teenbasis werden 

aangebracht kunnen deze het been afsnoeren. Leg de windels 
opnieuw aan. 

 Blaren: bescherm de huid 
 Afzakkende windels: dit kan voorkomen wanneer het oedeem snel 

verdwijnt. Leg de windel opnieuw aan. 
 Blauwe/witte tenen: staak onmiddellijk de druktherapie en 

contacteer uw arts
 Toenemende pijn: contacteer uw arts

Gebruik liever geen metalen windelhaakjes om de windels te fixeren.  
Deze veroorzaken immers vaak bijkomende wondjes.

Wie contacteren bij vragen 
Bij vragen kunt u steeds terecht bij uw vaatspecialist op het nummer: 

- Secretariaat vaatheelkunde 014/406170

Persoonlijke notities / vragen
Indien u of de thuisverpleegkundige vragen of opmerkingen hebt, kunt u 
die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand als u op controle komt.
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=99b09849-e542-488d-834b-c4c311635145
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