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Prevalentie in Vlaanderen 

Een Pilootstudie 

Een piloot prevalentiestudie in 
België 

Een beperkt onderzoek in België in 
rusthuizen en ziekenhuizen naar het 
aantal wonden en het aantal 
beenulcera. 
Het onderzoek was gerandomiseerd, de 
instellingen werden willekeurig gekozen. 
Uitgevoerd door de studenten 
postgraduaat wondzorg. 

resultaten 

3 ziekenhuizen 
5 rusthuizen/RVT 
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aantal 

ptn LFT VK ENVZ 

WON
DE
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Veneu
s 
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CE
RA 
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AANWE
ZIG 

%WON
DEN 

%ULC
ER
A 

rvt 1 92 19 63 4 1 X 4,35 1,09 

rvt 2 141 18 64 3 3 X 2,13 2,13 

rvt 3 68 19 65 3 0 X 4,41 0,00 

rvt 4 152 20 60 19 0 X 12,50 0,00 

rvt 5 103 23 62 4 0 X 3,88 0,00 

                  

totaal  556 18 65 33 4 X 5,45 0,64 

  
aantal 

ptn LFT VK ENVZ 
WOND

EN 

veneus
UL
CE
RA 

WR 
AANWE
ZIG 

%WOND
EN 

%ULC
ER
A 

zh1 115 21 60   1 X   0,87 

zh2 179 21 60 53 1 X 29,61 0,56 

zh3 295 21 68   2 X   0,68 

                  

  589 21 68 ? 4 X ? 0,70 

Misvattingen 

Het verband veroorzaakt de druk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  

misvattingen 

Het verband veroorzaakt de druk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  
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Dermatol Surg 2008;34:600–609 

Compressie verbanden 

Pressure  

LAyers  

Components 

Elastic property of material 
 

Partsch H et al. Classification of  compression bandages: 
 Practical Aspects. 
 Dermatol Surg. 2008;34:600-09 

Classificatie van verbanden 
mild moderate strong 

Consensus 
Proposal 

<20 20-40 40-60 

belangrijk:  
• Aanbevolen druk ‚range‘ voor de ruglig 
• Waaren moeten gelden voor elastisch en inelastisch materiaal 
 

Sub-verband druk hangt af van de 
diameter van het been en de 

uitgeoefende druk 

kousen:     verbanden: 
      

Gegeven door de fabrikant                Gegeven door de   
                                                         zorgverstrekker 
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misvattingen 

Het verband veroorzaakt de druk 

Het zorgverstrekker veroorzaakt dedruk 

Niet de piano maakt de muziek 

Wel de pianist! misvattingen 

Het verband veroorzaakt dedruk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  
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Uitrekbaarheid van verbanden 
 (% stretch) getest in vitro 
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Long stretch e.g. stockings 

Zinc paste, CircAid 

Moderate working  druk 
Easy to apply by patient 

“verband gives way” 

          Short stretch 

 High working druk 
Difficult trained staff 

  “leg gives way”  

Extensibility % „No 
stretch“ 

INelastisch 

elastisch 

Om dezelfde druk te 
bereiken (*) heeft een 

elastisch verband 
nood aan meer 
uitrekbaarheid 

Twee elastische lagen 
bovenop elkaar 

maken het  verband 
inelastisch  

Partsch H, Rabe E, Stemmer R: compressie 
Hetrapy van Het Extremities. Paris 1999 

1 layer 

2 layers 

*---------------------------------------- 

elastisch inelastisch 

elastische eigenschappen 
wijzigen 

 toeveoegen van lagen op elkaar  
combineren van verschillende materialen 
polsteren 
Gebnruik maken van verschillende 
oppervlakken (adhesive, cohesive) 

Het elastisch gedrag van het finale 
verband kan niet voorspeld worden op 
basis van in vitro data  

Stiffness 

Low                                               High  

Round knitted 
stocking 

Flat knitted 
stocking , 
 
Superposition 
of stockings 

Short stretch 
bandage 
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17.10.2004 Dr.Ro

Rosidal sys
Druckverlauf bei verschiedenen Bewegungsabläufen
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17.10.2004 Dr.Ro

Perfekta fein
Druckverlauf bei verschiedenen Bewegungsabläufen
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Sitting   Standing                   Sitting  Standing 

50 

72 

50 
58 

Korte rek                               lange rek 
„Inelastisch“                       „ elastisch“ 

30 
6 

Kikuhime large / Date-logger 

rust vs werk druk 

+22 +8 

10 

elastisch  „one layer“ 

Lying          Standing 

Lying          Standing 
 

elastisch  „multi layer“ 
 

30 
 

misvattingen 

Multilayer verbanden zijn elastisch 

Toevoegen van meerdere lagen 
veroorzaakt een stijfheid in het verband 
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misvattingen 

Het verband veroorzaakt dedruk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  

druk van een „stevig verband“ 
onmiddellijk na aanbrengen 
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druk verlies 

Inelastic bandage
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Inelastische verbanden  
„lage rust druk/hoge werk druk“ 

Moeten aangebracht worden met een 
hoge start druk 
– Als de arteriele circulatie normaal is 

Zal onmiddellijk druk  verliezen 
Behoudt een hoge sta en werk druk  
Oefent een lage, draaglijke rust druk uit 
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misvattingen 

Het verband veroorzaakt de druk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  

                                      Rest                                        Exercise                                                                                          

elastisch 
compressie 

Inelastisch „contention“ 

druk 
 

„Inelastisch heeft a lage rust druk“ 

„werkt alleen bij mobiele patiënten“ 

MISCONCEPTION ! 

                                      Rest                                         Exercise 

elastisch 

Inelastisch  
 

druk 
 

rust druk van een inelastisch verband moet gegeven worden door de 
zorgverstrekker 

INELASTISCH moet met 
een hogere druk 
aangebracht worden 

                                      Rest                                Exercise                                                                                          

elastisch 

Inelastisch 

druk 
 

Met dezelfde rust druk heeft inelastisch materiaal een hogere werk druk 

Inelastisch wordt beter verdragen dan  elastisch welke een constante 
constrictie uitoefent 

RIGHT  ! 
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                                      Rest                                        Exercise                                                                                          

elastisch 
 

Inelastisch 

druk 
 

Het verband veroorzaakt de druk niet 

- Wel de zorgverstrekker 

Hogere rust druk  
door strakker te bandageren 
  

IMMOBIELE 
patiënten 

     Teen 
bewegingen 

Inelastisch 

elastisch 

misvattingen 

Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 

Inelastisch materiaal is meer effectief! 

misvattingen 

ELASTO compressie 
 

er is tevens een INELASTO compressie 
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misvattingen 

Het verband veroorzaakt de druk 
Multilayer verbanden zijn elastisch 
Inelastisch materiaal heeft een lage rust 
druk 
Immobiele patiënten hebben nood aan 
elastisch  materiaal 
‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  

Invloed van compressie op de 
arteriele circulatie 

Langdurige compressie:  
  -lichte druk bevordert arteriele doorbloeding 

-hoge druk vermindert arteriele doorbloeding 
Intermittente compressie 
– bevordert arteriele doorbloeding 

Delis KT et al. Ann Surg 2005;241:431 
Labropoulos N et al. Vasc Med 2002;7:141 
Mayrovitz HN et al. Adv Skin Wound Czijn 2003;16198 
Dai G et al. AJP-heart and Circ Physiol2002;282:2066 

                                      Rust                                        activiteit 

elastisch 
 

Inelastisch 

druk 
 

Inelastisch voor arteriele en mixed patiënten (ABI <0,8) 

lage blijvende druk 

ARTERIAL AND 
MIXED patiënten 

lage RESTIG druk  
BY LIGHT BANDAGING  
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Intermittente compressie 
bevordert de arteriele 
doorbloeding 

–  Daling van de ambulante veneuze 
hypertensie  
 (stijging van de druk gradient) 

–  Reduction van oedema 
–  Vrijzetting van vasoactieve stoffen (NO) 

door de endotheliale cellen 
 
 
 
 
 

Misvattingen 

‚Arterial occlusive disease‘ is een 
contraindicatie voor elke vorm van 
compressie  

Intermittente compressie bevordert de 
arteriele doorbloeding 

Lying                       Dorsiflexions                                       Standing up 

SSI DSI 
 

Amplitudes 
 



29/10/14 

12 

Inelastische verbanden: 
massage effect vergelijkbaar 
met IPC 

n  „Intelligent“ design: 
n  lage rust druk, wordt goed verdragen 
n  stappen: bij elke spier contractie is er 

een rythmische stijging van druk 
n  De resultaat druk piekt: „massage 

effect“ 

St 
Peregrin 

Misconception: 
Amputation solves 
 Het ulcer problem 

oplossing: 
Goede compressie  
Geneest het ulcus 
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bevoore compressie volunteer x 

pulsatile blood flage  
 measured by 

nuclear magnetic 
resonance flagemetry 

(NMRF). 

modified from: 
Mayrovitz HN, Larsen PB. 

Effects van compressie bandaging on leg pulsatile blood flage.  
Clin Physiol 1997; 17: 105–117. 

bevoore compressie during compressie 

malleolus                                   knee 

70 ml/min-1 

60 

50 

40 

30 

20 

compressie effect op de 
pulsaties van het bloed op elke 
zone onder de knie 

(n=14) 

modified from: 
Mayrovitz HN, Larsen PB. 

Effects ofcompression bandaging on leg pulsatile blood flage.  
Clin Physiol 1997; 17: 105–117. 

ICC Consensus:  
Partsch H, Clark M et  al.  
Dermatol Surg 2006;32:229-238 

44         60     90                              32                                      

44          47     54                                40 

INelastisch 

elastisch 

Lying   Stand  Kneebends                 Lying 

„Massaging 
effect“ 
 
druk amplitude: 
90-50 = 40 mm Hg 

druk  
amplitude: 
55-45 = 10 mm Hg 



29/10/14 

14 

Arterieën  

n  Langdurige compressie druk                 
mag nooit de  intra-arteriele druk 
overtreffen (enkel druk) 

 

Inelastisch verband 
met lage druk aangebracht 
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Elastic
Inelastic

Partsch H.  
EJVES 2005;30:415-21 

Contact? 

n  HUBrussel 
n  WOUND-EX 
n  02/2211219 
n  luc.gryson@hubrussel.be 

Dank voor uw 
aandacht! 


