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Epidemiologie en Socio-economische factoren. 

 

Het percentage van de totale bevolking dat ooit wel eens een open been heeft gehad, wisselt in 

diverse onderzoeken van 1 tot 3,6 ("overall prevalence"). Het aantal ulcera binnen een 

bepaalde, korte onderzoeksperiode (“point prevalence “) varieert van 0,11 – 0,54 %. Van al de 

ulcera blijken 57 – 80 % veneus, terwijl in 10 – 25 % een arteriële oorzaak aanwezig is en 

theumatoïde artritis en diabetes mellitus in 10 – 15 %, respectievelijk 5 – 12 % een rol spelen. 

 

Het open been is duur, niet alleen door opnames en ambulante behandeling maar ook door 

arbeidsongeschiktheid, vroegtijdige werkuittreding, extra transportkosten e.d. 

De kwaliteit van het leven, gedefinieerd in de mate van voldoening in iemands fysieke, 

geestelijke en sociale leven, is volgens de weinige onderzoeken die zich hiermee 

bezighouden, duidelijk verminderd bij mensen met een open been. 

In het volgende beperken we ons tot het veneuze ulcus cruris. 

Afwijkingen in de veneuze macrocirculatie. 

 

Het veneuze ulcus cruris is de mest ernstige uiting van chronisch veneuze insuffiëntie 

(C.V.I.). Een te hoge veneuze druk ligt aan dit pathologisch proces ten grondslag. In een 

normaal veneus systeem met intacte kleppen persen e beenspieren, tijdens bewegen, het bloed 

tegen de zwaartekracht in de richting van het hart en verlagen de druk binnen de aderen weer 

tot + 20 mmHg. Als door onvoldoende werking van de kleppen (posttrombotisch syndroom, 

wanddegeneratie, varices) reflux optreedt of als door obstructie (trombose) het bloed 

onvoldoende kan worden afgevoerd, zal het bloedvolume aan het onderbeen toenemen en de 

veneuze druk onvoldoende dalen. 

De hoge veneuze druk heeft ernstige gevolgen door de microcirculatie, tot uiting komend in 

de symptomen van C.V.I.: corona phlebectatica oedeem, pigmentverschuivingen, 

dermatosclerose, atrofie blanche, acroangiodermatitis en ulcus cruis. 
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Afwijkingen in de microcirculatie. 

 

In gebieden met dermatosclerose en “atrofie blanche” is mocroangiopathie aanwezig, het 

meest uitgesproken in de omgeving van insufficiënte venae perforantes. Het aantal capillairen 

is afgenomen, de overgebleven capillairen zijn verwijd en lopen meer geslingerd. Ze zijn 

omgeven door een “halo” van micro-oedeem. Ook bestaat er een lymphopathie met soms 

uitgebreide destructie van lymfvaten. 

Over de pathosfysiologische veranderingen en de oorzaken daarvan, is nog veel onzeker. 

Verschillende theorieën gaan uit van barrières in de stofwisseling en/of ontstekingsprocessen, 

opgewekt door de verhoogde druk in de capillairen. 

Preventie en Behandeling. 

 

Het voorkomen van het ulcus cruris begint bij het voorkómen en vroegtijdig herkennen en 

behandelen van veneuze insufficiëntie. Diep veneuze trombose (D.V.T.) moet daarom niet 

alleen ter voorkoming van longemboliën snel worden herkend en efficiënt behandeld. Ook 

varices die haemodynamische gevolgen blijken te hebben, moeten in een vroeg stadium 

worden uitgeschakeld. De laatste jaren zijn nogal wat onderzoekmethoden en behandelingen 

geïntroduceerd die op langere termijn het aantal C.V.I. zeker zullen doen afnemen. 

De centrale pijler bij de behandeling van C.V.I. en ulcus cruris is voorlopig nog ambulante 

compressie. Het werkt naarmate de door de afwijkende veneuze macrocirculatie ontstane 

nadelige gevolgen voor de microcirculatie worden opgeheven. Dit is alleen het geval als 

tevens de spierpomp wordt gebruikt, zodat goede enkelbewegingen – lopen, fietsen- zeer 

belangrijk zijn. 

Het verband c.q. elastische kous moet aan een aantal voorwaarden voldoen t.a.v. hoogte en 

verdeling van de toegepaste druk. 

Voor de lokale behandeling geldt in de eerste plaats; vermijdt middelen die het natuurlijk 

genezingsproces tegengaan, dus gebruik geen middelen die cytotoxisch zijn of snel allergie 

opwekken. 

 

Necrose moet zo snel mogelijk mechanisch worden verwijderd, zonodig na lokale 

behandeling met enzympreparaten. 

Occlusieven wondverbanden helpen mee het voor een optimale wondgenezing noodzakelijke 

vochtige milieu te scheppen. 

Transplantatie komt in aanmerking als compressiebehandeling onvoldoende resultaat afwerpt. 

Voor systemische toediening van medicamenten zijn tot nu toe weinig overtuigende 

argumenten. 
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