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Wondverbanden kiezen:
evident(ie) of niet?

Wondverbanden kiezen
• Traumatische wonde linker scheenbeen na
stoot tegen trapper van fiets
• Reumatopatiënte, chronisch corticoïdgebruik

WCS congres 2018

• Verbandkeuze na
repositioneren
huidflap?

Wondverbanden kiezen

Wondverbanden kiezen

• Verbandkeuze na repositioneren huidflap?

• Keuze in silicone contactlaag?

– Silicone contactlaag (vb. Mepitel®)
– Niet-inklevende contactlaag, type Adaptic®
– Schuimverband (bv. Mepilex®)
– Vetgaasverband
(vb. Jelonet®)

– Kliniderm® silicone wound contact layer
– Mepitel®
– Cuticell® Contact
– Lomatuell® Pro
• Polyestervezel, geen
silicone
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Wondverbanden kiezen

Wondverbanden kiezen

• Traumatische wonde li
onderbeen

• Traumatische wonde li. onderbeen, na
debridement
• Welke lokale therapie?

– Therapie idem vorige
casus
– Echter na 1 week wordt
huidflap necrotisch en
chirurgisch debridement

– Honingverband
– Flaminal® Forte
– Flaminal® Hydro
– Hydrovezelverband
(vb. Aquacel®)

Wondverbanden kiezen

Wondverbanden kiezen

• Kan je op basis van de foto al een keuze
maken?

• Na wondbeoordeling, Welke lokale therapie?

– Nood aan wondbeoordelingsinstrumenten, bv.
TIME, om verbandkeuze te faciliteren

• TIME:
– T: Beperkte (vet)necrose,
granulatieweefsel
– I: Geen infectie
– M: vochtige wonde, matig exsudaat
– E: Geen ondermijning, fragiele
wondranden / wondomgeving

– Honingverband
– Flaminal® Forte
– Flaminal® Hydro
– Hydrovezelverband
(vb. Aquacel®)
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Wondverbanden kiezen

Inleiding
•

• Welke keuze in wondverband maak je, en
waarom?!

•

Hippocrates beschreef vochtige wondheling in 400 BC, nadien zeer lang
geen aandacht meer voor
Ontwikkeling van discipline wondzorg na WO II
– 1950 – 1960
• Blaren genezen sneller indien ze gesloten blijven
• Experimenten van Winter: Wonden bij varkens, bedekt met polyethyleenfilm,
genezen sneller
• Meerdere onderzoeken die 45% snellere epithelialisatie aantonen

– Toegenomen belang door ontwikkeling van antibiotica

•
•

Opstart van onderzoek naar
fysiologie van wondheling
Ontwikkeling van
geavanceerde verbanden
om optimaal wondmilieu te
simuleren

Inleiding

Wondverbanden kiezen

• Lange tijd weinig medische aandacht voor de keuze in
wondverbanden

• Welke keuze in wondverband maak je, en
waarom?!

– Wondzorg wordt een typisch verpleegkundige discipline
– Beperkte funding voor verpleegkundig onderzoek in wondverbanden

• Eind jaren 90 toegenomen belang door medische disciplines
(dermatologie, plastische heelkunde, etc.)
• Naar ontwikkeling van
multidisciplinaire teams
en multidisciplinaire
wondbeoordeling

– Beschikbaarheid van product
– Terugbetaling
– Ervaringen met product
•
•
•
•

Snellere wondheling
Comfort voor patiënt
Eenvoud in gebruik
…

– Evidentie
• Wat is evidentie?
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Evidentie in de
wondzorg
• Voorbeeld: negatieve
druktherapie
– 3287 publicaties in 685
wetenschappelijke tijdschriften tussen 1990 en
2015
• 85% van de publicaties zijn case reports of case series
• 76 van de 3287 zijn Randomized Controlled Trials

Evidentie in de wondzorg
• Waarom is er zo weinig evidentie in de wondzorg?
– Wondverbanden zijn medical devices, geen geneesmiddelen
• CE markering (= veilig gebruik van het product voor een bepaalde
indicatie) is voldoende voor distributie op de markt
• Aantonen van een beperkte evidentie en effectiviteit is voldoende voor
klinisch gebruik, geen RCT’s zijn vereist
– Effectiviteit: het levert een voordeel op voor de studiepopulatie in een
realistische omgeving
– ?Kost-effectiviteit: Effectiviteit in combinatie met de kost dat dit genereert na
implementatie?

– Slechts 27 RCT’s hebben ’relevante’ outcomes (helingstijd,
postoperatieve wondinfecties, mortaliteit, …)

• Er zijn meer reviews beschikbaar die zoeken naar
evidentie dan dat er RCT’s beschikbaar zijn!

Evidentie in de wondzorg

Evidentie in de wondzorg

• Waarom is er zo weinig evidentie in de wondzorg?

• “Why oh why” is het voor firma’s belangrijk dat
wondverbanden als medical devices worden
omschreven?

– Het is moeilijk om te blinderen bij een studie met een medical device
– Evidentie loopt teveel achter op de innovatie van de producten

– Voorbeeld: gebruik van pasta bloemsuiker en Iso-betadine®
dermicum of Iso-betadine® Gel
• Weinig wetenschappelijke evidentie beschikbaar want …
Isobetadine® is een geneesmiddel
• Alle onderzoek moet via het federaal geneesmiddelen agentschap
verlopen
• Nood aan licenties, verschillende
level-studies
• -> Nood aan véél geld voor onderzoek
én om een geregistreerd product op de
markt te kunnen brengen
– Alternatief: pasta bloemsuiker met ….
– Alternatief: honingproducten … als medical device
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Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

•

• Voorbeeld: behandeling van Incontinence Associated
Dermatitis

Wat?
– Ontwikkeld door Evidence-based Medicine Working Group in 1992
– Klinische expertise combineren met … sterkste wetenschappelijke evidentie
op basis van systematisch onderzoek, bij voorkeur RCT … ten voordele van de
patiënt

•

JA! … maar:
–
–
–
–
–

Gebrekkige financiën voor sterk wetenschappelijk onderzoek
In vitro onderzoek haalbaar, in vivo niet
Blindering van onderzoek vaak moeilijk tot onmogelijk
Vergelijkend onderzoek moeilijk te organiseren
Ontbreken van “core outcome sets”

– 1852 outcomes (≈ uitkomstparameters) uit 244 artikels
– Experts gaven 56 uitkomstdomeinen aan, patiënten 32
uitkomstdomeinen
– 57 panelleden uit 17 landen: 58 outcome domeinen
– Na verfijning:
• Erythema, erosion, maceration, IAD-related pain and patient satisfaction
als Core outcome domains voor verder onderzoek!

Van Den Bussche et al. Core outcome domains in incontinence-associated dermatitis Research.
Journal of Advanced Nursing. 2018; 74: 1605-1617

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

• Voorbeeld core outcome set tinnitus

• Voorbeeld: behandeling van Incontinence Associated
Dermatitis
– Opmaak van studieprotocol voor evaluatie van een
nieuwe behandeling
• Inclusiecriteria?
– Incontinentie nu en/of in verleden?
– Wat beïnvloedt nog de huidconditie?
– Reinigingsprotocol?
– Wat bij infectie? Hoe stel je een infectie vast?
-> Veel mogelijke verstorende factoren om vergelijking mogelijk te maken!

• Blindering? Is dit mogelijk?
• Outcomes? Erytheem, droge huid, schilfering, doorbroken
huidbarrière, etc.
• Hoelang gaan we opvolgen?
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Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

• Is het gebrek aan wetenschappelijke evidentie een probleem?

• Is het gebrek aan wetenschappelijke evidentie een probleem?

– JA!
• Beslissingen in het gezondheidszorgbeleid en de terugbetaling zijn sterk
gebaseerd op basis van de aanwezige evidentie
• Verschillende kijk op innovaties in de gezondheidszorg

– JA!
• Doelstelling van de gezondheidszorg:
“To maximize the health of the population within the limits of the
available resources, and within an ethical framework built on equity and
solidarity principles”

Report of the Belgian EU Presidency, adopted by the EU
Council of Ministers of Health in Dec 2010

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

Evidence based practice als gouden
standaard in de gezondheidszorg

• Innovatieve nieuwe behandelingen in de gezondheidszorg:

• Kosteneffectiviteit
• QALY: Quality Adjusted Life Years = extra levensjaren in goede
gezondheid

– Bieden een voordeel voor de patiënt en de gezondheidszorg
– Bieden een antwoord op een gezondheidszorgprobleem waar nog
geen oplossing voor bestaat
– Zijn kosteneffectief
– Zijn betaalbaar voor patiënt en maatschappij

– Geen bewijs van meerwaarde: rode zone!
– Enkel bij bewijs van evidentie is
men bereid geld te investeren in
terugbetaling
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Beslissingen in de gezondheidszorg

Is er evidentie in de wondzorg?

• Bij ontbreken van wetenschappelijke evidentie:

• Traumatische wonde linker scheenbeen na
stoot tegen trapper van fiets
• Reumatopatiënte

– Keuze van wondverband voornamelijk op basis van
prijs
EN/OF
– Beleid wordt gebaseerd op erkende guidelines
institutes:
• Cochrane database of systematic reviews, National Institute
for Health and Care Excellence (NICE), National Institute for
Health Research (NIHR)

• Verbandkeuze na
repositioneren
huidflap?

Is er evidentie in de wondzorg?
• Verbandkeuze na repositioneren huidflap?
– Silicone contactlaag (vb. Mepitel®)
– Niet-inklevende contactlaag, type Adaptic®
– Schuimverband (bv. Mepilex)
– Vetgaasverband
(vb. Jelonet®)

Is er evidentie in de wondzorg?
• Is er literatuur? Zijn er guidelines?
– Weinig wetenschappelijke literatuur, veel casestudies, consensus statements, GEEN RCT’s noch
guidelines
– Ontwikkeling van “Best Practice
Recommendations for the prevention and
management of skin tears in aged skin” door
Internation Skin Tear Advisory Panel
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Is er evidentie in de wondzorg?

Is er evidentie in de wondzorg?

• Type 2 skin tear: Partieel weefselverlies na
repositionering van de flap
•
•

Vele mogelijkheden…
Honing?
– Johnson C, Katzman M. Managing skin
tears with MediHoney. Ostomy / wound
management. 2015; 61(6): 8-9
– ”All 60 skin tears progressed or healed
completely before patient discharge. The
staff reported that after applying
MEDIHONEY®, patients noted a decrease
in pain. Dressing changes were
nontraumatic, and often the
MEDIHONEY® dressings could be left in
place for days, reducing frequency of
dressing changes. Damage to surrounding
skin was minimized if not totally
eliminated by the staff following the
algorithm and dressing protocol.”
•
•

Is er evidentie in de wondzorg?
• Verbandkeuze na repositioneren huidflap?
–
–
–
–

Silicone contactlaag (vb. Mepitel®)
Niet-inklevende contactlaag, type Adaptic®
Schuimverband (bv. Mepilex)
Vetgaasverband
(vb. Jelonet®)

-> Alle opties zijn mogelijk, rekening houdend met de kenmerken
van de patiënt en de wonde … en de kostprijs.

Geen controlegroep, geen randomisatie
Onduidelijke outcomes…

Is er evidentie in de wondzorg?
• Verbandkeuze na repositioneren huidflap
– Er wordt gekozen voor een schuimverband….
• Terugbetaling door RIZIV (lijst van actieve wondverbanden?)
• Aanbestedingen in gezondheidszorginstellingen?

– Keuze in schuimverband ook baseren op vergelijkende
studies/onderzoek op basis van andere outcomes (pijn, atraumatisch
verwijderen, vochtabsorptie, etc.)
– Prijs <-> kwaliteit
<-> kleinere
studieprojecten
<-> …
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Is er evidentie in de
wondzorg?
•

Elektrostimulatie bij decubitus
– Beshoy G et al. High Voltage Monophasic Pulsed
Current (HVMPC) for stage II-IV pressure ulcer
healing. A systematic review and meta-analysis.
Journal of Tissue Viability. 2018:
https://doi.org/10.1016/j.jtv.2018.08.003

Is er evidentie in de
wondzorg?
• Elektrostimulatie in de chronische
wondzorg?
– Cochrane 2008: Electrical stimulation
of chronic wounds

Level 1, 2 and 4 evidence studies have consistently
indicated that High Voltage Current Monophasic
Current plus standard wound care were more
effective than standard wound care alone
• Level 1 studies confirm the wound surface area
reduction after HVMPC and the improved healing of
PU
•

Is er evidentie in de
wondzorg?

Is er evidentie in de
wondzorg?

•

• Elektrostimulatie in België, in
Europa?

Elektrostimulatie bij wonden thv.
onderste ledematen
– Ashrafi M et al. The efficacy of electrical
stimulation in lower extremity cutaneous
wound healing: A systematic review.
Experimental Dermatology. 2017; 26: 171178
• Monofasische gepulseerde elektrische
stimulatie is superieur tov. andere
elektrostimulatie
• Valide alternatief indien geen chirurgie meer
mogelijk
• Nog meer onderzoek nodig naar de optimale
instellingen van de devices en de duurtijd van
gebruik

•

Elektrostimulatie in de chronische
wondzorg
– Khouri C et al. Hierarchical evaluation of

electrical stimulation protocols for chronic
wound healing: An effect size meta-analysis.
Wound repair and regeneration. 2017; 25:
883-891
•

– Kosteneffectiviteit is nog minimaal
aangetoond…
– Taylor RR et al. Modelling the costeffectiveness of electric stimulation
therapy in non-healing venous leg ulcers.
Journal of Wound Care. 2011; 20(10): 464472
• Within the model’s limitations, use of ES therapy
potentially affords the NHS a cost-effective
treatment, compared with patients remaining on
their previous care plan in managing chronic,
non-healing VLUs of > 6 months’ duration.
However, this is dependant on the number of ES
therapy units per treatment, the unit cost of the
device, and the number of nurse visits required
to manage patients in clinical practice.

ES was more effective on pressure ulcers compared to
venous and diabetic ulcers
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Is er evidentie in de wondzorg?

Is er evidentie in de wondzorg?

• Hyperbare zuurstoftherapie

• Ultrasound?

– Cochrane 2015: Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds
• In people with foot ulcers due to diabetes, hyperbaric oxygen therapy (HBOT)
significantly improved the ulcers healed in the short term but not the long term
and the trials had various flaws in design and/or reporting that means we are not
confident in the results.
• More trials are needed to properly evaluate HBOT in people with chronic wounds;
these trials must be adequately powered and designed to minimise all kinds of bias

– Health Quality Ontario. Hyperbaric oxygen therapy for the treatment
of diabetic foot ulcers: a health technology assessment. Ont Health
Technol Assess Ser [Internet]. 2017 May;17(5):1-142. Available from:
http://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Journal-OntarioHealth-TechnologyAssessment-Series
• The evidence makes it difficult to draw any definitive conclusions on the clinical
and cost effectiveness of standard wound care plus HBOT versus standard wound
care alone for the treatment of diabetic foot ulcers

– Cochrane 2017: Te zwakke onderzoeksdesigns om een uitspraak te
doen of er een invloed is op de wondheling of verbetering van de
symptomen bij veneuze ulcera
– Cochrane 2007: Geen evidentie in meerwaarde ter behandeling van
decubitus
– “Further in vitro and clinical trials are needed to shed light on the
exact mechanisms of action and dose-response of US techniques for
different wounds.”
• Ultrasound Therapy for Wound
Healing: A Review of Current
Techniques and Mechanisms of
Action. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/267926830_Ultrasound_Thera
py_for_Wound_Healing_A_Review_of_Current_Techniques_and_Mechan
isms_of_Action [accessed Nov 16 2018].

Is er evidentie in de wondzorg?

Is er evidentie in de wondzorg?

• Gebruik van wondverbanden

• Gebruik van wondverbanden

– Vb. Cochrane: Foam dressings for treating
pressure ulcers

– Vb. Cochrane: Dressings and topical agents for
treating venous leg ulcers
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Is er evidentie in de wondzorg?
• Gebruik van wondverbanden
– Vb. Cochrane: Honey as a topical treatment for
wounds

Consider using…

CONSIDER using …
negatieve druktherapie op de chirurgische wondnaad

Wondverbanden kiezen:
Evident(ie) of niet?
…

Ik denk het niet…
World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical
incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016
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