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Time-model:
Tissues bij het beoordelen van de wond uitgaan van de slechtste kleur van de wond.
Met uitzondering van Brandwonden en Oncologische wonden (hiervoor gelden aparte protocollen).
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(Weefsel) vitaal of niet vitaal? Bevat de wond niet-levensvatbaar of necrotisch weefsel.
Is er sprake van infectie? (schakel altijd een arts of wondverpleegkundige in)
Is de wond nat, vochtig of juist droog?
(wondranden, zijn deze intact, is er ondermijning? Gebruik zo nodig wondrandbeschermers, zie aandachtspunten gebruik
verbandmiddelen). Bij avitale of onrustige wondranden, consulteer de arts of wondverpleegkundige.

Algemene aandachtspunten wondzorg:
- Spoelen van de wond:
Bij iedere verbandwissel spoelen, bij voorkeur onder de douche
met lauwwarm water, kraan 30 seconden door laten lopen.
- Secundair verband:
Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.
- Fixatie:
Afhankelijk van de conditie van de huid, hoe vaak en plaats van
de wond
- Hygiënisch werken volgens de richtlijnen van je eigen organisatie
• Verwijzing naar instelling protocol.
- Wijziging wondbeleid altijd in overleg met de behandelend arts
of wondverpleegkundige
- Decubitus (preventie & behandeling) zie: www.sameninzorg.nu
onder kop wondbehandeling of in de app van Synchroon onder
de kop wondbehandeling
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