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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over V.A.C.
®
-

Therapie, een manier om bepaalde wonden te verzorgen. U 
leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg 
van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle 
details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om 
zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het 
ziekenhuis komt. 

Omschrijving en doel van de procedure / 
behandeling 

V.A.C. is de afkorting van Vacuüm Assisted Closure
®
. Het is 

een systeem om bepaalde wonden te verzorgen. De wonde 
wordt onder een vacuüm (luchtledigheid) gehouden, er wordt 
een zuigkracht uitgeoefend op de wonde. Dit bevordert de 
wondgenezing, het houdt ook infectie tegen en wondvocht 
wordt verwijderd. V.A.C.

 ®
-Therapie kan plaatselijk de 

bloeddoorstroming verbeteren en zwelling verminderen, 
waardoor de wonde sneller kan genezen. 
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Verloop van de procedure / behandeling 

Hoe werkt V.A.C.
®
 -Therapie? 

Het V.A.C.
®
-Therapiesysteem bestaat uit: 

 

 Een vacuümtoestel dat door een computer wordt bestuurd. 
Er bestaan 2 soorten pompen, met- of zonder spoeling. 

 
 
 

 Een opvangbeker met slang  
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 Een schuimverband (lijkt op een spons) en wordt af 
gekleefd met doorzichtige folie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schuimverband 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. Op deze manier wordt het vocht uit 
de wonde verwijderd. 

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. De arts en de 
wondzorgverpleegkundige zullen regelmatig de wonde 
beoordelen.  

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

zijn ingeschakeld? 

Het beste resultaat verkrijgt men door 24 uur per dag de 
therapie ingeschakeld te houden. Een tijdelijke uitschakeling 
van de zuigkracht is mogelijk voor maximum 1 uur (b.v. voor 
een onderzoek). Bij langer dan 2 uur uitschakelen bestaat er 
een groter risico op nevenwerkingen zoals pijn, infectiekans of 
achteruitgang. 
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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. Soms wordt de wonde gevoelig of ontstaat er 
jeuk tijdens het genezingsproces. Zo nodig schrijft de arts 
pijnmedicatie voor. 

Hoe vaak wordt het verband vervangen? 

Het verband wordt meestal twee keer per week vervangen (niet 
op zon- en feestdagen). Starten we bijvoorbeeld het verband op 
maandag, dan zal op donderdag het verband worden 
gewisseld. Indien een verband loskomt, kan het nodig zijn een 
nieuw verband aan te leggen of wat folie bij te kleven.  

Hoe ziet het verband eruit tijdens de behandeling? 

Het verband kan zwart (= Granufoam) of wit (= Whitefoam) zijn, 
soms ook een combinatie van de twee. Tijdens het opstarten 
van de behandeling drukt het verband samen en zuigt het zich 
toe, bij het witte verband ziet u dit minder.  
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Kan men rondlopen tijdens de therapie? 

Dit hangt af van de plaats van de wonde en 
de behandeling die uw arts heeft 
voorgeschreven. Meestal blijft men wel 
mobiel. Het toestel kan aan bed of op een 
rijdende staander worden geplaatst. 
 
Indien bij u een verband wordt gebruikt met 
spoeling, zal het toestel op vooraf ingestelde 
tijdstippen een spoelvloeistof in het verband 
brengen. Deze vloeistof werkt gedurende 
enkele tijd (meestal 15 min.) in, waarna het 
toestel de spoelvloeistof opnieuw wegzuigt. Het verband zelf 
blijft ondertussen ter plaatse.  
 
Tijdens deze spoelingen kunt u best in bed blijven omdat er 
anders kans op lekkage van het verband is. Is deze wonde 
gelokaliseerd ter hoogte van achterlichaam kunt u best op uw 
zij gaan liggen. Bij de verpleging kunt u informeren wanneer de 
spoelingen starten. 

  



 
8 

Is de therapie veilig? 

Deze therapie is een uitstekende methode om wondgenezing te 
bevorderen. 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, dan geeft het toestel een 
alarmsignaal en moet u de verpleegkundige verwittigen. Voor 
de eigen veiligheid mag u zelf niet aan het toestel komen! 

Mogelijke problemen bij de therapie 

Indien de wonde blijft bloeden na een ingreep, wordt de 
therapie niet opgestart. Ontstaat er een bloeding tijdens de 
therapie wordt de therapie voorlopig gestopt, een andere keuze 
van verband is dan nodig. Als het resultaat niet is zoals men 
had verwacht, zal een andere behandeling worden opgestart. 
Ook bij infectietekens kan er soms overwogen worden om een 
ander verband te gebruiken. 

Wie betaalt deze therapie? 

Tijdens de opname in het ziekenhuis zijn de verbanden 
opgenomen in de ligdagprijs. 
 
Indien het nodig is om ambulant deze therapie verder te zetten, 
zal de arts dit met u bespreken.  Vraag vooraf aan uw 
verzekeraar of dit verband ook kan vergoed worden via de 
hospitalisatieverzekering. Indien dit niet het geval is, zijn de 
kosten voor uzelf. De firma levert de verbanden bij u thuis nadat 
u het contract hebt getekend. De wonde wordt daarna via de 
wondzorgconsultatie opgevolgd. 
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Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u terecht bij het wondzorgteam. Wij 
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in 
het verloop van V.A.C.®-Therapie. 

Wie contacteren bij vragen/ problemen? 

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen of 
opmerkingen hebt, dan kan u hiervoor terecht bij uw 
behandelend arts. 
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Persoonlijke notities / vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. 
Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of 
verpleegkundige. 
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AZ Turnhout vzw 
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Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=29f9f8f6-c93a-4a85-863c-7d7920cd9ed0
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9e6365f3-393b-4ac8-8c11-199ee922d62f
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