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Wat zie je hier? 

 

  



Arterieel ulcus 

Ulcus als gevolg van arteriële insufficiëntie. 

 

Verschijnselen arteriële insufficiëntie:  

• Claudicatio klachten. 

• Rustpijn. 

• Slecht genezende pijnlijke ulcera. 

• Koude blauw/witte voeten. 

• Weinig of geen beharing.  

• Pulsaties zwak of afwezig.  

• Afwijkende enkel-/ armindex.  

 

  



  



Arteriële insufficiëntie 

  



Stadia volgens Fontaine 

• I   Asymptomatisch 

• II  Claudicatioklachten 
IIa: niet invaliderend 

IIb: invaliderend 

• III  Rustpijn 

• IV  Kritische ischemie / necrose 
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Behandeling arterieel ulcus 

• Verwijzing vaatchirurg voor verdere diagnostiek en eventueel behandeling 
(dotteren, bypass). 

• Indien mogelijk looptraining. 

• Aanpassing levensstijl. 

• Stoppen met roken. 

• Regulering hypertensie en hypercholesterolemie. 

• Afvallen. 

• Wondzorg. 

  



Dotteren = percutane transluminale angioplastiek (PTA) +/- stent 

  



Bypass 

  



Wat zie je hier? 

  



Diabetische voet ulcus 

• Wond aan een voet als gevolg van complicaties bij 
diabetes mellitus. 

• Ontstaat vaak door druk en gestoorde 
microcirculatie. 

 

  



Diabetische voet ulcus 

Bij diabetes kunnen de volgende complicaties 
voorkomen: 

• Angiopathie (bloedvaten) 

• Neuropathie (zenuwen) 

• Nefropathie (nieren) 

• Retinopathie (ogen) 

 

  



Behandeling diabetische voetulcus 

• Goede regulatie bloedsuikers. 

• Infectie bestrijden. 

• Wondzorg. 

• Druk ontlasten, bijvoorbeeld door polstering (total contact 
cast), aangepaste schoenen.  

• Goede voetverzorging door pedicure met 
diabetesaantekening.  

 

  



Wat zie je hier? 

  



Ulcus van Martorell 

• Voorkomend bij patiënten met langdurige, ernstige 
en meestal suboptimaal ingestelde hypertensie. 

• Oorzaak: ischemie ten gevolge van een verhoogde 
vaatweerstand. 

• In begin meestal zwart-necrotisch en zeer pijnlijk. 

 

 

  



Behandeling ulcus van Martorell 

• Goede regulering van de bloeddruk. 

• Eventuele bètablokker vervangen door andere 
medicatie. 

• Antistolling (acenocoumarol). 

• Pijnbestrijding (lopen!). 

• Reguliere wondzorg, eventueel met negatieve 
druktherapie en punchgrafts. 

 

  



Wat zie je hier? 

  



Vasculitis 

Ontsteking van de bloedvaten van de huid. 

 

Oorzaken: 

• Infecties. 

• Geneesmiddelen. 

• Auto-immuunziekten. 

• Kanker. 

• Onbekende oorzaak. 

 

 

  



Behandeling vasculitis 

• Rust. 

• Indien mogelijk behandeling onderliggende oorzaak. 

• Bescherming van de huid (zwachtelen). 

• Eventueel prednison. 

• Eventueel wondverzorging. 

 

  



Wat zie je hier? 

  



Pyoderma gangrenosum 

• Ontstaat vrij plotseling, met donkere verkleuring. 

• Onbehandeld snelle verergering en ulceratie. 

• Opgeworpen wondranden en ondermijning. 

• Zeer pijnlijk. 

• Bij onderliggend lijden: M. Crohn, colitis ulcerosa, 
RA. 

 

  



Behandeling pyoderma 
gangrenosum 

• Necrose verwijderen. 
• Lokale corticosteroïden (dermovate/zink). 
• Adequate pijnstilling. 
• Indien geen vooruitgang prednison. 
• Ambulante compressietherapie of verbandkniekous. 
• Geen punchgrafts. 
• Behandeling onderliggend lijden. 
• Eventueel een biological. 

 

 

  



Wat zie je hier? 

  



Necrobiosis lipoïdica 

• Chronische goedaardige huidaandoening met 
huidatrofie. 

• Duidelijk verband met diabetes mellitus. 

• Wonden ontstaan spontaan of traumatisch.  

• Meestal op het scheenbeen. 

• Relatief weinig (pijn)klachten. 

 

 
 
 

 

  



Behandeling necrobiosis lipoïdica 

 

• Eventueel wondbehandeling. 

• Corticosteroïden (dermovate/zink). 

• Lokale immunosupressiva, zoals Protopic. 
  



Wat zie je hier? 

  



Erysipelas 

• Acute ontsteking van de huid, veroorzaakt door 
streptokokken. 

• Port d’entree vaak tussen de tenen 
(schimmelinfectie). 

• Plotseling gevoel van ziek zijn, misselijkheid, braken, 
hoge koorts. 

• Pijnlijk, zich snel uitbreidend erytheem, scherp 
begrensd en iets verheven. 

• Soms met blaarvorming (bulleus). 

 

  



Behandeling erysipelas 

• Antibiotica, eventueel intraveneus. 

• Koude kompressen in de acute fase. 

• Eventueel wondzorg. 

• Ambulante compressie therapie om lymfeoedeem te 
voorkomen. 

• Later aanmeten therapeutisch elastische kous. 

• Goede voethygiëne. 

  



Wat zie je hier? 

  



Basaalcelcarcinoom 

• Meest voorkomende vorm van huidkanker. 

• Meestal op veelvuldig aan de zon blootgestelde 
delen van de huid. 

• Zaait vrijwel nooit uit, groeit wel door en kan 
ulcereren.  

• Diagnose wordt gesteld aan de hand van klinisch 
beeld of een biopt.  

 

  



Behandeling basaalcelcarcinoom 

• Excisie. 

• Photodynamische therapie. 

   



Wat zie je hier? 

  



Plaveiselcelcarcinoom 

• Komt voor op veel aan de zon blootgestelde delen 
van de huid. 

• Kan via lymfebanen uitzaaien naar  inwendige 
organen.  

• Begint meestal met een verdikte schilferige plek.  

• Diagnose door middel van een biopt.  

 

  



Behandeling plaveiselcelcarcinoom 

• Excisie eventueel met transplantaat. 

• Soms bestraling en bij metastasen chemotherapie. 

   



Bedankt voor de aandacht! 

 

  


