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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling van uw 
wonde met vacuümtherapie. Aarzel niet om indien nodig bijkomende 
vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.   
 
Gelieve deze brochure te bewaren zodat ook de thuisverpleegkundige 
indien nodig iets kan noteren. 

Doel 

V.A.C. is de afkorting van Vacuüm Assisted Closure®. Dit systeem zorgt 
ervoor dat de wonde onder een vacuüm (luchtledigheid) wordt 
gehouden, er wordt een zuigkracht uitgeoefend op de wonde. Dit 
bevordert de wondgenezing, het vermindert de kans op infectie en het 
wondvocht wordt uit de wonde gezogen. V.A.C.®-Therapie kan plaatselijk 
de bloeddoorstroming verbeteren en zwelling verminderen, waardoor de 
wonde sneller kan genezen. 

Verloop  

Bestelling en levering V.A.C. materiaal 
 
In het ziekenhuis wordt met u de thuisbehandeling uitgelegd en de 
kostprijs van deze behandeling besproken. In de prijs wordt ook een 
verzekering voor de pomp aangerekend. Indien u akkoord bent,  
ondertekenen u en de arts het contract. De materialen (van de firma 
Wameda) worden bij u thuis door B-post geleverd op de afgesproken 
datum in onderstaande koffer (afbeelding 1). In deze koffer zitten de 
bestelde verbanden en opvangbekers, alsook het toestel zelf die in een 
zwarte koffer (zie afbeelding 2) is voorzien. 
 
               Afbeelding 1                      Afbeelding 2 
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In de koffer zit tevens de factuur, alsook de documenten om bij het 
stoppen van de behandeling de koffer terug te sluiten en terug te sturen 
met B-post. 
 
U brengt bij de eerste plaatsing best de volledige koffer mee. 

Hoe werkt V.A.C.
®
 -Therapie? 

Het V.A.C.®-Therapiesysteem bestaat uit een toestel + schuimverband        
+ opvangbeker met slang. 
  
De spons wordt in of op de wonde gelegd. Vervolgens 
wordt alles afgeplakt met doorzichtige folie. Men knipt een 
opening in de folie en men kleeft er een zuigslang op die 
wordt verbonden met de opvangbeker aan het 
vacuümtoestel. Hiernaast zie je hoe het verband er dan 
uitziet. 
 
Tijdens het opstarten van de behandeling drukt het verband samen en 
zuigt het zich toe. 
 
Op deze manier wordt het vocht uit de wonde verwijderd. 
 
Het toestel kan meegedragen worden in een draagzakje en ziet er als 
volgt uit:  
 

 
 
Gelieve het toestel niet plat neer te leggen, hierdoor kan de filter 
geblokkeerd geraken en het toestel in alarm gaan. Dit kan men 
vermijden door het toestel aan een stoel te hangen met de draagzak of 
rechtop te zetten in een gepaste doos tijdens het slapen. Overdag wordt 
het toestel meestal met de draagriem gedragen, waardoor het reeds 
rechtop hangt. 
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Wie betaalt deze therapie? 

Vraag vooraf aan uw verzekeraar of dit verband kan vergoed worden via 
de hospitalisatieverzekering. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten 
voor uzelf. Betaling dient te gebeuren binnen de 8 dagen na levering van 
de verbanden.  Bij stopzetten van de therapie dient u de materialen zelf 
terug te bezorgen aan de firma volgens de afgesproken voorwaarden.  
Aangekochte verbanden worden niet teruggenomen omwille van 
hygiënische redenen. 
 

Hoe lang duurt een V.A.C.
®
-Therapie? 

De duur van de V.A.C.®- Therapie is niet te voorspellen.  Dit hangt af van 
de wonde, van het genezingsvermogen van uw lichaam en van het 
gewenste resultaat. Wel wordt steeds een behandelingsduur van min. 1 
week vooropgesteld. De arts en verpleegkundige zullen regelmatig de 
wonde beoordelen.  
 
Bij huidtransplantatie wordt het verband in de operatiezaal geplaatst en 
blijft dit gedurende enkele dagen toe. Bij wondcontrole op raadpleging bij 
de arts, zal deze dit verwijderen en wordt het verband gestopt. 

Hoeveel uren per dag moet het V.A.C.
®
-Therapie systeem 

zijn ingeschakeld? 

De therapie dient 24 uur per dag ingeschakeld te blijven. Een tijdelijke 
uitschakeling van de zuigkracht is mogelijk voor maximum 1 uur (bv. 
voor een onderzoek). Bij langer dan 2 uur uitschakelen bestaat er een 
groter risico op nevenwerkingen zoals pijn, infectiekans of achteruitgang 
en moet het verband verwijderd worden!  

Hoe voelt V.A.C.
®
-Therapie aan? 

Wanneer het V.A.C.®-systeem wordt aangezet, ervaart u een licht 
trekkend gevoel, toch is het van groot belang dat de therapie 
ingeschakeld blijft. Meestal verdwijnt dit gevoel na een 10 à 15 minuten. 
Indien nodig schrijft de arts pijnmedicatie voor. 
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Hoe vaak wordt het verband vervangen? 

Bij start van het verband komt de thuisverpleegkundige in het ziekenhuis 
dit mee aanleggen.  De volgende verbandwissels worden afgesproken.  
Indien het verband loskomt, kan het nodig zijn wat folie bij te kleven door 
de thuisverpleegkundige. Het verband wordt 2x/week gewisseld, de 
opvangbeker min. 1x/week. 

Kan men rondlopen tijdens de therapie? 

Ja, het toestel is draagbaar met een daarvoor voorzien zakje met 
draagband. 

Kan men douchen met het vacuümverband?  

Wij raden dit niet aan. Voor een nieuwe plaatsing mag het verband 
verwijderd worden en kunt u douchen. Nadien de wonde steriel afdekken 
tot nieuwe plaatsing kan gebeuren.  
 
Baden/sauna is niet toegestaan.  

Is de therapie veilig? 

Het is een veilige therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
gecontroleerde druk. Het vacuümtoestel geeft al de gecontroleerde 
gegevens weer op het scherm. Indien er een lek is of de druk is niet juist, 
of de batterij is op, dan geeft het toestel een alarmsignaal en moet u de 
thuisverpleegkundige verwittigen. Voor uw eigen veiligheid mag u de 
instellingen van het toestel niet zelf wijzigen! 

Mogelijke problemen bij de therapie 

 Bloeding: therapie dient gestopt te worden 

 Lekkage verband: indien het niet mogelijk is om het geplaatste 
verband bij te kleven, dient dit verband verwijderd te worden en 
kan de thuisverpleegkundige een ander verband plaatsen (na 
overleg met behandelend arts) tot controle mogelijk is.  

 Alarm toestel : probleem wordt weergegeven op het scherm 

 Toenemende pijn, roodheid, warmte (infectietekens): bij infectie 
dient dit eerst behandeld te worden voor de therapie te herstarten. 
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 Als het resultaat niet is zoals men had verwacht, zal een andere 
behandeling worden opgestart. 

 
Verwittig bij problemen steeds de behandelend arts of 
thuisverpleegkundige.  Verdere contactgegevens kunt u terugvinden op 
het einde van deze brochure. 

Tot slot 

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het 
verloop van vacuümtherapie. 

Wie contacteren bij vragen/ problemen? 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen dan 
kunt u hiervoor terecht bij uw behandelend arts. 
 
Bij problemen met materiaal of pomp: 

 Firma Wameda : 03 369 94 30 
 
Bij alarmen of vragen kan de thuisverpleegkundige terecht bij: 
 

 Hospithera Servicedesk (24/24) : +32 (0) 2 535 03 95 

 Contactpersoon firma Hospithera: +32 (0) 471 68 11 13 
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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 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e855ca84-7bc4-45db-a8ad-e68e3cbea0e7
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=419fe282-8b32-44da-973b-42e7d4ade3cf
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