
Wondzorg is meer dan 
“een pleister op de 

wonde leggen”

Patricia Lutken – van Mierlo, huisarts





Wonden in de 
huisartsenzorg



Plekjes, vlekjes, bultjes, wondjes….



maar ook……..



Vroeger?
Granugeen pasta

+ +

De wijkzuster

+  antibiotica

zwachtelen



Langdurige ziekenhuis opname



Vroeger?

schapenvacht

Zinkzalf en zoete olie

“Kaasplakken”

+

ijsblokjes en föhnen



Weer terug uit de oude tijd

Medicinale honing Maden therapie



Nascholingen en wondenboek



In de loop der tijden is er in de wondzorg 
heel veel veranderd ?

of



In vergelijking met sommige tijden…. Zeker!



Griekse tijd  
(rond geboorte van Chr - 500 na Chr)

Hippocrates
460-377 v Chr

- Droge wondtherapie
- Laudibel pus



In de loop der tijden is er in de wondzorg 
heel veel veranderd ?

of



Gaan we nog verder in de tijd?

Nee…….



Egyptische Beschaving  
(3000 v Chr – rond geboorte van Chr) 

- occlusie
- streven naar een vochtig wondmilieu
- hechten van wond 
- of secundaire wondsluiting bij 

“zieke wonden”



Behandeling van wond 
op oud-Egyptische manier

vijgen

Wijn, azijn en warm water

Droge metaalpoeders

Strips van linnen , gedrenkt in vet, honing en olie

Planten



Is er in de laatste tijd in de wondzorg heel 
veel veranderd ?

of



Wondzorg is gelukkig professioneler 
geworden



Basis gelukkig niet………..  



Materialen gelukkig wel





Wondzorg anno:



Thuiszorg

huisarts

Uit het 
ziekenhuis

Thuis ontstane 
wonden door 

bv vallen / 
stoten

Drukplekken 
en 

doorligplekken



Thuiszorg

• Wond expert

• Wond assessment

• Fotograferen

• Evalueren

• Consultatie:
• Huisarts

• Doorverwijzing:
• ECW

• “papieren visite”
• visite aan huis / op centrum zelf



Huisarts

• afhankelijk van de expertise in de praktijk:

• huisarts

• praktijkondersteuner (POH)

• begeleiding  op praktijk of thuis

• behandelplan

• doorverwijzing: 

• Thuiszorg

• ECW  (bijna altijd volledige overname)

• terugkoppeling / tussen evaluatie 



Minpuntje



Expertisecentrum Wondzorg

• specialist in de wondzorg

• professionele zorg

• goed toegankelijk voor overleg

• minpuntje ICT

• vraagbaak

• FTO

• formularium



Er is meer en betere aandacht 

voor de wondzorg

meer dan


