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Inhoud presentatie

• Verschil oncologische wond - oncologische ulcus 

(in een notendop)

• Wat te doen bij; Geur

Bloeding

Pijn

Vocht

Jeuk



Verschil (in een notendop)

Oncologische wond t.g.v. de behandeling van kanker

Oncologisch ulcus t.g.v. tumorgroei of metastasen



Behandeling

Tumorgericht

• Chirurgie

• RT

• Medicinaal 

• Combinatie

Symptoomgericht

• Geur

• Bloeding

• Pijn

• Exsudaat

• Jeuk

NB;
Geen natuurlijke genezingstendens
Rode weefsel is geen granulatieweefsel (WCS)



Geur

Oorzaak

• Anaerobe bacterie

• Necrose

• Pseudomonas

• Defeacatie | Urine



Interventies bij Geur

• Spoelen; H2O of NACL

• Metronidazol | Flagyl lokaal toedienen 

• Gerichte antibiotica na kweek

• Geurabsorberend verband

• Verkoelende verbanden

• Verfrisser toepassen in behandelruimte

(oliën, spray, etc.)



Bloedingsneiging

Oorzaak:

• Verhoogde bloedingsneiging door beschadiging 

haarvaatjes

• Grotere bloedingen, doorgroei tumor in bloedvat



Interventies bij Bloedingsneiging

• Bloeding stelpen !!!!

d.m.v. bloedstelpende compressen 

Soms RT…

Verder;

• Niet verklevende verbandmaterialen gebruiken

• Geen etsende of bijtende stoffen gebruiken

• Geen necrotomie toepassen!!

• Protocol bij bloeding

• Antistolling?



Pijn

Oorzaak

• De tumor zelf

• Uitdroging van het wondbed

• De wondbedekker

• Wijze van wondverzorging

• RT schade

• Neuropatische pijn (na chemo)

• Herstel na operatie

• Draagkracht ↔ Draaglast 



Interventies bij Pijn

Oorzaak; de tumor zelf

• Pijn anamnese en pijncijfer afnemen

• Systemisch pijnmedicatie geven

• Pijnteam inschakelen



Interventies bij Pijn

Oorzaak; uitdroging van het wondbed

• Vochtig wondmilieu

• Foam verband

• Silicone verbanden



Interventies bij Pijn

Oorzaak; RT schade

• Crème, gel

• Lokale pijnmedicatie 

(lidocaine/morfine gel)



Exsudaat

Oorzaak

• De tumor zelf

• Behandeling

• Locatie van de wond;

Lieswond/ lymfocele

Primair gesloten wond/ lekkage seroom

Fistel



Interventies bij Exsudaat

• Juiste productkeuze | absorberend vermogen !!

• Voldoende vocht intake

• Eiwitrijke voeding



Jeuk

Oorzaak

• Door aantasting van de huid door de tumor of 

metastasen

• Door andere oorzaken o.a. allergie, medicijnen, infectie 

huid

• Multiple-organ-failure



Interventies bij Jeuk

Oorzaak; aantasting huid door tumor of metastasen

• Mentholpoeder/gel

• Natte compressen/koude 

• Gel verbandmaterialen



Andere interventies bij jeuk

• Anamnese afnemen

• Mogelijke allergieën nagaan

• Luchtige, niet knellende kleding, natuurlijke materialen

• Omgevingstemperatuur aanpassen

• Overleg specialist bij Multiple-organ-failure



Criteria verbandmiddelen

• Patiënt vriendelijk

• Dient effectief te zijn

• Geen weefselbeschadigende werking 

• Hoe eenvoudiger, hoe beter toe te passen

• Kostenaspect



Psychosociaal aspect

• Overleven 

• Gevoelens rond lichaamsbeleving

• Intimiteit en seksualiteit



Tips & Trics

• Bij een oncologisch ulcus is het rode weefsel geen 

granulatie weefsel 

• Een ulcus heeft geen natuurlijke genezingstendens

• Gebruik je zintuigen bij het afnemen van een 

wondanamnese

• Klachten kun je niet volledig weg nemen

• Let op je non verbale communicatie tijdens verzorging 

wond | ulcus

• Materiaal keuze weloverwogen inzetten


