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Disclosure sheet 

 Vereniging Medische Staf 
(Disclosure slide voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten GAIA[i]) 

 

Disclosure belangen spreker:  Annemarie Okkerse, Pascale kim- van Cleef 

Presentatie:     Wec Wake up call 

 

 Geen potentiële belangenverstrengeling 

 

 Nvt 

 

 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1 

 

Nvt 

 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk…. 

 

• Nvt 

•    

•    

•    

•    

 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm 
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Agenda 

Pre-toets 

Wond Expertisecentrum  

Introductie 

Transmuraal wondprotocol 

Zorgpad ulcus cruris 

Ulcus cruris venosum 

· Pathofysiologie 

· Differentiaal diagnose 

· Behandeling 

Post-toets 

 



Pre- toets 

Ulcus cruris dient altijd te worden behandeld met ambulante compressie therapie  

 

                                                       Ja   /     Nee 

 



Pre- toets 

Voorkeurslocatie van een ulcus cruris venosum is aan de laterale zijde van de enkel en is 
grillig van vorm ? 

 

                                                      Ja  /   Nee 

 



Kerntaak WEC  YSL 2018 

De diagnostiek en behandeling van medisch onderliggend lijden  

Regie rondom de wondzorg en expertisecentrum  

 Transmuraal wondprotocol  (TOP overleg) 

 Wetenschappelijk onderzoek  

Participatie in onderwijs en deskundigheidsbevordering 

 



Doelstellingen WEC 

 Snelle en accurate diagnose van het medisch onderliggend lijden en lokaal 
verstorende factoren in de wondheling. 

 

 Met een behandeladvies worden de  patiënten weer terug verwezen naar de 
eerste lijn als de situatie dit toelaat. 

 



Een korte kennismaking 

Medisch specialisten  

· Chirurgen 

· Dermatologen 

· Plastisch chirurgen 

· Orthopeden 

· Internisten 

· Revalidatieartsen 

Verpleegkundig specialist 

Gespecialiseerde wondverpleegkundigen 

Gespecialiseerd doktersassistenten  

Overige disciplines  
 



Teamfoto 



Wonden/aandoeningen 

Complexe wonden (wonden die niet binnen 14 -21 dagen genezen) zoals:  

Decubitus wonden  

Diabetische voet (MDVS) 

Ulcus cruris  

Fontaine 4 vaatlijden  

Follow up ernstige brandwonden 

Oncologische wonden 

Overige wonden 

Acute zaken lopen vooralsnog via SEH of poli hoofdbehandelaar 

Post operatief wond infecties 

Erysipelas 

Traumatische en acute wonden  
 



Behandelingen 

Veneus of arterieel interventies 

Moderne wondverbandmaterialen 

VAC therapie 

Maden therapie 

Punchgrafts en splitskin graft 

Uitgebreid scherp debridement 
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Samenwerking  



 

 

En knip en plak witte logo daarna  

uit de volgende(blauwe) slide 

 

Gebruik deze dia om een afbeelding bij te snijden. Het 
logo moet dan wel boven op de afbeelding worden 
geplaatst. Kopieer het van de voorbeelddia of master.  
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Ontwikkelingen  

Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg (concept) 

›  regiebehandelaar 

 

Ksyoss 

› Teleconsult wondzorg (intekenlijst)  

› Advies of verwijzing 

 

Regionaal Wond Netwerk Rotterdam (RWNR) 

· 20 organisaties regio Rijnmond  ZH en thuiszorg 

1 regionaal wondprotocol 

· Symposium “DM Voet” 31 mei 2018 Dordrecht    



Contactgegevens WEC 
 

 

 

Verwijzers 010 258 54 96 

Aanmelden via Zorgdomein: 

Dermatologie (veneus) 

Chirurgie        (arterieel)   

 

 

 



Ulcus cruris venosum 

Annemarie Okkerse, dermatoloog 



Ulcus cruris eindstadium van CI 

Incidentie van een veneus ulcus in de huisartsenpraktijk bedraagt 1,0 per 1000 patiëntjaren 
voor vrouwen en 0,3 per 1000 patiëntjaren voor mannen. 

Incidentie in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar bedraagt 8,3 per 1000 patiëntjaren voor 
vrouwen en 2,2 per 1000 patiëntjaren. 

Recidiefkans bij patiënten, behandeld met ambulante compressietherapie ruim 10%. 
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Chronisch veneuze insufficiëntie 
CVI  
Afwijkingen in het systeem /verhoogde weerstand 

verlies klepfunctie 
obstructie veneuze flow 
dysfunctie van veneuze spierpomp 
 

Veranderingen in veneuze druk 
 
Veneuze hypertensie 
                       Ulcus  
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Anatomie 
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Klinisch beeld veneuze 
insufficiëntie 

 

● Kenmerken van veneuze insufficiëntie. 

● Oedeem 

● Varices 

● Corona flebectatica 

● Hyperpigmentatie (hemosiderine pigment) 

● Hyperkeratose 

● Atrofie blanche 

● Lipodermatosclerose 

● Ulcus 

 













Ulcera bij veneuze insufficiëntie en dependency 

● Posttrombotisch syndroom 

● Stamvarices 

● Insufficiente venae perforantes 

● Hypoplasie/ aplasie van de kleppen 

● Zwakte van de vaatwand 

● Aterioveneuze fistels 

● Angio-dysplasieën 

● Compressie / obstructie in het kleine bekken. 

● Gebrekkige spierpompwerking 

● Ulcus na tromboflebitis/trauma 

 



Verschillen veneus en arteriële ulcera 

e 



Uitgebreide anamnese 

 

Enkel-Arm Index 

 

Duplex onderzoek 

 

Fotografische vastlegging, meting, 

beschrijving 

 

Eventueel kweek, biopt, 

laboratoriumonderzoek 

Analyse 



Interventie: 
 
Opheffen drukprobleem/behandelen varices:  
Laser 
Stripping  
Foam/sclerotherapie 
Wond debridement 
Moderne wondbedekker 
Oedeem reductie door compressie  
 



Differentiaal diagnose 
● Hematologisch 

● Stollingsafwijkingen 

● Neuropathie 

● Systeemziekten 

● Infectie 

● Maligniteiten 

● Trauma/beschadigingen 

● Medicamenteus 

● Overig 

 



Andere oorzaken van ulcera 
crures 



Arteriel ulcus 















 





POSTTOETS: 



Hoe wordt deze hyperpigmentatie veroorzaakt? (patiënt is bekend met CVI) 

 

A.  Postinflammatoir? 

B.  Erytrocyten lekken uit de capillairen? 

 



Ulcus cruris 



Wat is uw beleid? 

 

A. ambulante compressietherapie. 

B. verwijzen naar WEC 
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