Valkuilen in de thuiszorg
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Indeling

•

Wie en wat hebben we nodig in de thuiszorg om een
patiënt met een beenulcus te verzorgen?

•

Wat zijn de beperkingen in de thuiszorg?

•

Besluit
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Factoren die een rol spelen

Diagnose
mantelzorger
Wondzorg/Pijn
Patiënt
met beenulcus

Compressietherapie

Leefstijl
Therapietrouw
Educatie

Valkuilen bij diagnose

•

Differentiële diagnose door huisarts
Thuisverpleegkundige werkt nauw samen met huisarts en geeft de observaties
–
Veneus ulcus
–
Arterieel ulcus
–
Gemengd ulcus

•

Aanwezige ‘andere’ onderliggende pathologie

•

Medicatiegebruik van de patiënt

•

Belangrijk:
–Wat ziet de thuisverpleegkundige
–Wat vertelt de patiënt, mantelzorger….
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Valkuilen bij de wondzorg

•

Wondzorg op voorschrift van arts:
– Verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, uitvoering en toezicht
ligt bij de thuisverpleegkundige

•

Beoordeel de wonde via een juist instrument
– TIME – MEASURE
– Aandacht voor pijn

Valkuilen bij de wondzorg

UITVOERING WONDZORG
•Keuze van het verbandmateriaal
Overaanbod aan verbandmateriaal
Afweging prijs /effectiviteit
Niet overal per stuk te verkrijgen
Aandacht voor financiële tussenkomst voor chronische wonden

•Beperking bij debrideren in de thuiszorg
–Wetgeving / veiligheid
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Valkuilen bij de wondzorg

WONDEVOLUTIE
•

Opvolging van de wonde:
Snelle regressie van het ulcus (uitbreiding, infectie)
Voortdurend pijn ter hoogte van het ulcus
Tekens van contactdermitis (meer jeuk, eczema)
Herhaalde recidieven
Vermoeden van kwaadaardigheid wat betreft het ulcus

àbij deze vaststellingen is het belangrijk te denken, in overleg
met de huisarts, aan een consult bij een specialist

Valkuilen bij compressietherapie

•

Toepassing van de juiste windel
– Korte rek/ lange rek

•

Effectiviteit van de windel
– Verlies van elasticiteit

•

Tijdig overschakelen naar therapeutische elastische kousen
– Principe:
• Overschakelen na verdwijnen van oedeem
• Bij genezing van de wonde
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Valkuilen bij compressietherapie

•

Juiste classificatie
– Vanaf Klasse 3 bij veneuze insufficiëntie is er terugbetaling
– Als de patiënt dit slecht verdraagt: de sterkste compressie toepassen die hij kan
verdragen

•

Compressietherapie op lange termijn volhouden

Valkuilen bij educatie / therapietrouw

•

Educatie is belangrijk in functie van de therapietrouw
– Wondzorg, compressietherapie,levensstijl,beweging….

•

Beperking in toezicht op de behandeling:
– Korte bezoeken door thuisverpleegkundige (1 à 2 maal per dag)

•

Aandacht hebben voor de zelfredzaamheid/zelfzorg van de pt

•

Kostprijs behandeling (wondzorgmateriaal en
compressietherapie)
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Valkuilen bij leefstijl /leefgewoonten

•Voeding
– Allertheid omtrent ondervoeding
– Allertheid omtrent éénzijdige voeding
– Tekorten aan essentiële voedingsstoffen

•Hygiënische omstandigheden
– Propere omgeving om de zorg te kunnen uitvoeren
– Huidverzorging: hydrateren van de huid

•Mobiliteit patiënt:
– Beweegt hij voldoende
– Veilige omgeving? à valpreventieà Trauma voorkomen

Valkuilen bij mantelzorger

•

Mantelzorger
–
–
–
–

Aanwezig?
Valide?
Draagkracht voldoende?
Zorgbehoevend?
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Besluit

Diagnose
mantelzorger
Wondzorg/Pijn

met beenulcus

Compressietherapie

Leefstijl
Therapietrouw
Educatie

Bedankt voor uw aandacht !
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