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Inleiding

Uw arts heeft u vacuümtherapie voorgeschreven om de genezing van uw wonde te bevorderen. In deze brochure vindt u nuttige informatie over de werking en het gebruik van dit systeem.

Va c u ü m th e r ap i e
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WAT IS VACUÜMTHERAPIE?

Vacuümtherapie, ook negatieve druktherapie genoemd, is een
systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van een vacuüm of gecontroleerde onderdruk om de wondgenezing te bevorderen.
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HOE WERKT VACUÜMTHERAPIE?
Het vacuümtherapiesysteem bestaat uit een therapie-unit die door
een computer wordt bestuurd, een opvangbeker, een steriele plastic
slang, een foamverband en doorzichtig folieverband. Het foamverband,
dat eruit ziet als een zwarte spons, wordt op of in de wonde aangebracht en afgesloten met een doorzichtige folie. Via een aanzuigpoort
wordt de slang in verbinding gebracht met de spons. Het wondvocht
wordt uit de wonde gezogen en opgevangen in de opvangbeker.

Het vacuümsysteem zuigt wondvocht 1 met eventuele bacteriën 2 uit de wonde en vangt deze op in de opvangbeker.
Bovendien bevordert het vacuümsysteem de bloedcirculatie 3
en kan het de zwelling verminderen 4 , waardoor de wonde
sneller geneest 5 .
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HOE WORDT EEN VACUÜMVERBAND
AANGELEGD?
De volgende afbeeldingen laten stap voor stap zien hoe de plaatsing
van het verband gebeurt.

1 Na de reiniging van de wonde wordt
het foamverband op maat van de wonde
geknipt en in de wonde aangebracht.

Het foamverband en de omgeving rond de
wonde worden afgesloten met een doorzichtig
folieverband. Op deze manier wordt de wonde
luchtdicht afgesloten.
2

In de folie wordt een
kleine opening gemaakt (zo
groot als een muntstuk van
twee euro) om het foamverband met de aanzuigpoort te
kunnen verbinden.
3

De vacuümunit wordt ingesteld en aangezet.
Het verband zal zich geleidelijk luchtledig zuigen.
U kunt dit merken doordat het verband hard gaat
aanvoelen.
4
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Wanneer het vacuümsysteem wordt aangezet, kunt u een licht trekkend
gevoel ervaren dat meestal verdwijnt na 10 tot 15 minuten. In sommige
gevallen kunt u een licht pijngevoel hebben. Als dit het geval is, kunt u aan
uw behandelende arts vragen om de nodige pijnmedicatie voor te schrijven. Hoe u de behandeling ervaart, hangt af van patiënt tot patiënt.
Soms wordt de wonde gevoelig of ontstaat er jeuk tijdens het genezingsproces. Gewoonlijk is dit een goed teken. Neem contact op met
uw arts of zorgverlener als de jeuk of het ongemak blijft bestaan.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Hoe lang heb ik vacuümtherapie nodig?
De duur van de vacuümtherapie hangt af van het type en de
ernst van uw wonde, van het genezingsvermogen van uw lichaam
en van het gewenste resultaat. Uw arts beslist of uw wonde helemaal gesloten moet worden of moet worden voorbereid voor
een huidflap of huident. Om uw wondgenezing niet te belemmeren, is het belangrijk dat u het advies van uw arts goed opvolgt.

Hoeveel uur per dag moet het vacuümsysteem
ingeschakeld zijn?
De vacuümtherapie moet 24 uur per dag ingeschakeld zijn.
Anders proﬁteert de wonde niet van de optimale werking en
bestaat er een groter risico op complicaties. Als u het systeem
langer dan twee uur moet uitschakelen, raadpleegt u best zo
snel mogelijk uw arts of zorgverlener.
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Als het systeem langer dan vijftien minuten is uitgeschakeld,
klinkt er een alarm. Druk op de knop om het alarm uit te schakelen als u meer tijd nodig hebt, maar beperk dit tot een minimum.
Hoe vaak moet het vacuümverband vervangen worden?
Het vacuümverband wordt best tweemaal per week vervangen. Dit is afhankelijk van het type, de grootte en de plaats
van uw wonde. Uw arts of zorgverlener zal met u het juiste
schema voor de verbandwissels bepalen.
Is het vervangen van het verband pijnlijk?
Sommige mensen ervaren ongemak tijdens de verbandwissel,
afhankelijk van het type wonde, de plaats ervan en uw gezondheidstoestand. Uw arts of zorgverlener kan u advies geven
over pijnverlichting.

Hoe ziet het vacuümverband eruit tijdens de
vacuümtherapie?
Het vacuümverband of foamverband wordt samengedrukt tijdens de therapie. U zult zien dat het foamverband ‘kreukt’ en
hard aanvoelt als de therapie is ingeschakeld. Als u vaststelt
dat het verband soepel en zacht wordt, is er iets fout met de
therapie (zie ‘alarmsignalen’).

Kan ik rondlopen tijdens de vacuümtherapie?
Dit is afhankelijk van de plaats van de wonde en de behandeling die
uw arts heeft voorgeschreven. Maar in de meeste gevallen kunt u in
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dezelfde mate bewegen als voor de therapie. U moet er wel voor
zorgen dat de batterij van uw toestel altijd voldoende is opgeladen.
Moet het vacuümtoestel altijd rechtop staan?
Het is aangeraden de vacuümpomp altijd rechtop of verticaal te
houden. Dit kan door het toestel met de ophanghaak te bevestigen aan een stoel of bed. Ook met een draagbaar systeem moet u
de vacuümpomp altijd verticaal houden om te voorkomen dat de
gecollecteerde vloeistof niet in de ﬁlter van de opvangbeker komt.
Mag ik mij wassen met het vacuümverband?
De doorzichtige folie is waterdicht. U kunt zich wassen of
douchen met het verband op de wonde en de slang dichtgeklemd, als u ervoor zorgt dat het verband er niet afweekt.
Hou het toestel zo ver mogelijk van de waterbron. Sluit wel
zo snel mogelijk de vacuümpomp terug aan.
Als de folie vuil wordt, kunt u deze voorzichtig wassen met
water en een zachte zeep.
Zolang het vacuümverband aanwezig is, kunt u geen bad nemen.
Is vacuümtherapie veilig?
Ja. Hospithera, de ﬁrma waarmee samengewerkt wordt voor vacuümtherapie, heeft dit systeem geleverd aan duizenden patiënten met
acute en chronische wonden. Vacuümtherapie is een uitstekende
methode om wondgenezing te bevorderen. Met de innovatieve
TRAC-technologie (therapeutic regulated accurate care) kan de
arts of zorgverlener de vacuümtherapie, die op uw wonde wordt
toegepast, zo regelen dat een gecontroleerde, consistente en
daardoor veilige therapie wordt gegarandeerd.
Va c u ü m th e r ap i e
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ALARMSIGNALEN
Het vacuümsysteem heeft hoorbare en
zichtbare alarmsignalen die de aard van het
probleem beschrijven. De meeste problemen kunnen gemakkelijk worden opgelost.
Als u in het ziekenhuis verblijft, verwittigt u
best zo snel mogelijk uw zorgverlener. Als
deze problemen zich thuis voordoen, kunt u
aan de hand van de volgende richtlijnen eerst
zelf proberen het probleem op te lossen.

✗ Opvangbeker is vol
Dit hoorbare alarm wordt gegeven zodra de opvangbeker
vol is, of de slang geknikt of verstopt is. Vervang de opvangbeker als deze vol is.
✗ Lekkage
U kunt een fluitend geluid horen wanneer er lucht vanonder
de folie komt. De lekkage treedt vaak rond de slang op. Repareer het lek in de folie met een nieuw stuk folie.
✗ Batterij is bijna leeg
Laad de lege batterij op door de stekker in het stopcontact
te steken.
✗ De therapie is niet geactiveerd. De stroom staat
aan, maar de therapie niet.
Druk op de aan-/uitknop van de therapie.
Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de service-
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centrale van Hospithera. Zij staan 24 uur per dag en 7 dagen
per week klaar voor telefonische ondersteuning. U kan hen
bereiken op het telefoonnummer 02 535 03 95.
Als het probleem dan nog niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw behandelende arts in het ziekenhuis.
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VACUÜMTHERAPIE THUIS
Samen met de arts, hoofdverpleegkundige en sociaal werker kijken
we of u uw vacuümtherapie eventueel thuis kan verderzetten. Volgende criteria moeten positief beantwoord worden:
12

• Wordt de vacuümtherapie momenteel met succes in het ziekenhuis toegepast?
• Moet u alleen voor de vacuümtherapie in het ziekenhuis blijven?
• Is de wonde niet te groot of complex om met vacuümtherapie
thuis te behandelen?
• Bent u bereid om met deze vacuümtherapie naar huis te gaan?
• Kunt u zelf of iemand in uw omgeving de therapie goed opvolgen
en ingrijpen bij eventuele alarmsignalen?
• Bent u in staat om de vacuümpomp op een verantwoorde en
zorgvuldige manier te gebruiken?
• Beschikt u over voldoende hulp voor ondersteuning en transport
naar het ziekenhuis voor de verbandwissels?
Als u volgens deze criteria in aanmerking komt voor vacuümtherapie
thuis, kan u een toestel van UZ Leuven voor maximum zes weken ter
beschikking krijgen. U ondertekent hiervoor een document met de
verklaring het toestel in goede staat terug in te leveren.
De vacuümunit moet immers met de juiste zorg en voorzichtigheid
gebruikt worden, zodat deze niet beschadigd wordt. Als er beschadigingen aan het toestel worden vastgesteld die te wijten zijn aan onzorgvuldig gedrag, kunnen deze kosten aan u verhaald worden. Na
het beëindigen van de behandeling brengt u de vacuümpomp (met bijhorende oplaadstekkers en koffer) zo snel mogelijk in een hygiënisch
propere toestand terug naar het wondzorg supportteam van UZ Leuven. Dit kan eventueel via de raadpleging.
Voor de verbandwissels komt u tweemaal per week naar het ziekenhuis.
De verbandwissels gebeuren op de raadpleging heelkunde door de behandelende arts. Deze geeft u hiervoor ook de nodige afspraken mee.
Va c u ü m th e r ap i e
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Per verbandwissel wordt buiten het remgeld voor de raadpleging een
kost van 40 euro aangerekend voor de gebruikte materialen en de pomp.
In sommige gevallen kunt u voor de verbandwissels ook een beroep
doen op een thuisverpleegkundige die gespecialiseerd is in vacuümtherapie. Het materiaal moet/kan besteld worden via Wameda. U
krijgt een lijst met het benodigde materiaal mee naar huis.
Om de vacuümtherapie bij u thuis vlot te laten verlopen, kan uw
thuisverpleegkundige volgende punten dagelijks mee opvolgen:
✓ Controleren of het verband nog onder vacuüm staat. Het
verband moet dan hard aanvoelen.
✓ Controleren van het verband op lucht- en vochtlekken of
overmatige bloeding onder de folie.
✓ Controleren van het vocht in de opvangbeker: verandert de
kleur en samenstelling van de vloeistof?
✓ Controleren of alle klemmen op de leidingen openstaan.
✓ Controleren van het toestel op volgende punten:
• Het schroefje moet altijd draaien. Dit wil zeggen dat het
toestel functioneert.
• De batterij moet zoveel mogelijk groen gekleurd zijn. Als
de batterij niet volledig groen gekleurd is, schakelt u het
toestel terug aan op de netstroom.
• De druk staat op de ingestelde waarde. Meestal is dit
‘125 mm/Hg’ en ‘continue druk’.
• Het toestel staat op vergrendeld, zodat het niet per
ongeluk kan uitschakelen. U kunt dit zien door ‘schermbeveiliging met cijfer 1 en 2’. Als het toestel niet geblokkeerd staat, klikt u best op het slotje rechts onderaan
om het toestel terug te vergrendelen.
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CONTACTGEGEVENS
Hospithera:

tel. 02 535 03 95
info.woundcare@hospithera.com

Eenheid UZ Leuven:
Wondzorg supportteam UZ Leuven:
Raadpleging heelkunde UZ Leuven:
Wameda (bestelling materiaal):

tel. 016 34 . . . .
tel. 016 34 11 27
tel. 016 34 48 50
tel. 03 369 94 30
fax 03 296 49 68
wameda@wameda.be

Thuisverpleging:
.............................................
Naam behandelende arts:
.............................................
Afspraken raadpleging heelkunde:
. . . . . . . . . . . . . . . dag
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door het wondzorg support team in samenwerking met
de dienst communicatie UZ Leuven.
Deze brochure kwam tot stand met de hulp van KCI Medical.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700512.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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