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Ulcus cruris  behandelrichtlijn                                                      

 
Inleiding 
Het ulcus cruris venosum is een defect in de huid in pathologisch veranderd weefsel aan het onderbeen op basis van chronische veneuze insufficiëntie 

 

Anamnese 
- Algemene anamnese (duur en beloop, andere klachten)pijnklachten; 

- Voorgeschiedenis: eerder ulcus, DM, varices, hartfalen, paresen, ulcus cruris, trombose, tromboflebitis, claudicatioklachten, lymfeoedeem, trauma aan onderbenen, overgewicht, 
reumatoïde artritis, immobiliteit knie/enkel, longembolie 

- Familieanamnese: ( varices , DVT, longembolie , vaatlijden)  
- Medicatie; 
- Risicofactoren: Intoxicaties: roken, alcohol, drugs; 

- Allergieën; 

 

Lichamelijk onderzoek 
Systemische beschrijving ulcus ( TIME) 
Tekenen van veneuze insufficiëntie, varices, corona flebatica, pigmentaties, pitting oedeem, atrofie blanche, dermatoliposclerosis 

Tekenen van perifeer arterieel vaatlijden: huidtemp. Capillair refill, pulsaties ADP en ATP, links/rechts verschil been  
Tekenen van hartfalen 
Tekenen van infectie 

Aanvullend onderzoek 
Enkel/arm index : < 0.6  Consult vaatchirurg 
Duplex onderzoek (via WEC) 

Zn kweek, histologisch onderzoek of contact allergologisch onderzoek bij vertraagde wondgenezing (via WEC) 

 

Diagnose 
Ulcus  t.g.v. veneus vaatlijden Enkel/arm index 0,9 – 1,3 

Compressietherapie  
Wondbehandeling             
Advies/instructie/voorlichting folder 

Behandelen onderliggend lijden 
Ulcus  t.g.v. arterieel vaatlijden Enkel/arm index is <0,6 

Verwijzing naar vaatchirurg 

Wec geeft terugkoppeling naar 1e verwijzer 
 

Ulcus  t.g.v. gecombineerd vaatlijden Enkel/arm index is >0,6 – <0,89 

Verwijzing naar dermatoloog 
Starten milde compressie 
WEC geeft terugkoppeling naar 1e verwijzer 

Overige aandoeningen 
Handelen naar aandoening en/ of verwijzen. 
Bij oedeem starten compressie op geleide van E/A index 

 

Behandelplan 

Compressietherapie ( indien geen contra-indicatie) 
Lokale wondbehandeling ( chirurgische debridement, reiniging, wondbedekking) 

Pijnmedicatie (zonodig) 
Voorlichting en leefstijladviezen 

Lange duur genezingsproces 

Belang ACT  
Vermijden immobiliteit 
Stimuleren gebruik kuitpompspier (lopen, oefeningen, adequaat schoeisel) 

Stimuleren adequate voeding 
Roken ontraden 
Aandacht voor therapietrouw 

Vermijden van overgewicht 
Aandacht voor nagel en huidverzorging 

WEC: evt. chirurgisch debridement, chirurgische of dermatologische interventie , huidtransplantaat   

 

Verwijscriteria naar WEC IJssellandziekenhuis 

Ulcus >3  maanden  
Indien diagnose daartoe aanleiding geeft 
Onbehandelbare pijn 

Geen afname omvang ulcus na 1 maand, of beperkte genezingstendens 
Niet in staat compressie vol te houden 

Frequent recidief ulcus 
Allergische reactie op (onderdeel) behandeling Cellulitis reageert niet op behandeling 
Onduidelijk onderliggend lijden, aanvullende diagnostiek 

Vermoeden maligniteit 
Ernstige varicosis 
Grote diepe ulcera die mogelijk chirurgisch moet worden gesloten. 

 

Controle  

Wekelijks consult door wondverpleegkundige, tevens regieverpleegkundige  door  de thuiszorg  
1x per 3 consulten op het WEC  met hoofdbehandelaar 
Indien ulcus kleiner wordt: doorgaan met huidig beleid 

Onvoldoende resultaat 
Heroverweeg diagnose en behandeling,  verwijzing WEC 
Sprake van infectie lokaal of regionaal  (kweek, AB) 

Inadequaat ACT 

 

Nazorg  
 TEK kous en voorlichting 
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Evaluatie 

 

Huisarts behandeling in 
samenwerking  met thuiszorg 
Genezing in maximaal 3 maanden 
anders alsnog verwijzing WEC of eerder 
n.a.v. de  verwijscriteria 

Patiënt met verdenking ulcus 

Huisarts schakelt thuiszorg 
wondverpleegkundige in. 

  
                                                         

 

 

Consult   
Thuiszorg wondverpleegkundige < 2 
werkdagen 

Anamnese  
Lichamelijk  onderzoek 
Aanvullend onderzoek (EAI) 
Diagnosestelling 

Wondbehandelplan 
Wondverpleegkundige   

- Rapportage   
- Voorlichting/ info leefregels 
- Terugkoppeling naar huisarts  
- Verbandmateriaal bestellen 

Combicare 

- Regie /casemanager 

Ulcus is genezen 
- Nabehandeling met therapeutisch elastische kous (TEK) indien EAI dit toelaat. 
- Advies, instructie en voorlichting dragen TEK, huidverzorging, mobiliteit en preventie 

Verwijzing  WEC* ( zie verwijscriteria) in 
overleg met huisarts 

Ulcus cruris routing 

   WEC behandeling in samenwerking  
met thuiszorg.  

Zodra situatie het toelaat overname 
 1e lijn  


