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Abstract 

De ontdekking dat vochtige wondbehandeling de kern is van moderne wondgenezing heeft 

geleid tot de ontwikkeling van wondmateriaal met een optimale absorptiecapaciteit om het 

natuurlijke genezingsproces beter na te bootsen. De laatste jaren is de industrie zich aan het 

buigen over materiaal dat naast optimale absorptiecapaciteit tevens de wondgenezing direct 

kan stimuleren. Een nieuwe uitdaging voor de industrie en het wondbehandelingsteam. 

 

In samenwerking met professionals uit de zorg heeft B. Braun producten ontwikkeld welke de 

wondgenezing positief beïnvloeden. Van Psyllium Husk, een natuurlijk bestanddeel, is 

bekend dat het een aantal unieke eigenschappen heeft welke gedurende wondgenezing zeer 

wenselijk zijn. Samen is uitgezocht in wat voor een soort ´jasje´ dit poeder gegoten moest 

worden om het wenselijke resultaat te verkrijgen. Psyllium Husk poeder is toegevoegd aan 

een hydrocolloïd verband hiermee is een nieuwe generatie hydrocolloïd ontstaan, Askinaâ 

Hydro. Daarnaast is een sachet gevuld met Psyllium Husk poeder waardoor een hydrofiele 

wondopvuller is ontstaan, Askinaâ Cavity. Zo zijn er twee soorten verbanden ontwikkeld 

welke beide positief bijdragen aan de wondgenezing zowel voor de patiënt als voor de 

behandelaar. De wond geneest sneller en de patiënt heeft nauwelijks of geen pijn met 

verbandwisselingen. Daarnaast hoeven er minder verbandwisselingen plaats te vinden zodat 

het zowel voor de patiënt als voor de verpleegkundige minder belastend is.  

B. Braun is hiermee een partner voor uw team zowel tijdens als na de ontwikkeling van 

wondverzorgingsproducten voor moderne wondverzorging door samen te werken aan die 

dingen die het beste zijn voor de patiënt. 
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