
EAI

> 0,9

Ja

Diabetes Mellitus

Perifeer arterieel vaatlijden

Onduidelijk

≤ 0,9

Nee

Ja

Ja

Diabetische voet

ICPC S97

Arterieel of 

gecombineerd ulcus

ICPC S97

Veneus ulcus

ICPC S97.01

Ulcus aan onderbeen of voet > 2 weken
Stroomschema voor de huisartsenpraktijk 

niet geschikt voor oncologische wonden

Spoedplek wondpoli 
<24h

Nee

Wondpoli <7 dgn én 

podotherapeut <24h

Diep ulcus

Of (verdenking) ischemie

Of systemische infectie

Of Charcot voet

Plantair

(voetzool)

1ste lijn 2de lijn

Aanvullend onderzoek + team samenstellen

(bv HA, ass, wijkvpl, podoth, diëtist, fysio)

Communicatie binnen het team

Behandelplan + ACT
TIME/ALTIS

Formularium

Evaluatie genezing 

elke 2 wkn

- Grootte wond

- Pijn / conditie pt

- TIME/ALTIS

Goed: 

Blijft bij de 

huisarts

Stagnatie: 

Verwijzing 

naar WC 

Huisarts
Huisarts

HA/assistente/wijkverpleging

Wondconsulent (WC)
Huisarts

WC/assistente/wijkverpleging

Aanvullend onderzoek (bv wondkweek, EAI, 

teendruk) + team samenstellen

Communicatie binnen het team

Behandelplan

TIME/ALTIS

Formularium

Evaluatie genezing 

elke 2 wkn

- Grootte wond

- Pijn / conditie pt

- TIME/ALTIS

Stagnatie: 

2de lijn

Goed:

Blijft bij WC

Specialist
Specialist

WC/Wijkverpleging/poli

Aanvullend onderzoek + team samenstellen

Behandelplan

Evaluatie genezing + 

beslissen waar zorg 

wordt geleverd

Regie
Medisch eindverantwoordelijk

Uitvoering

Ja

Eerste lijn Tweede lijn

Eerste 

lijn

Tweede 

lijn

Aanvullende informatie
1 Casefinding, diagnose, team samenstellen, 

begrippen 

2 Communicatie binnen het zorgteam

3 Behandelplan, behandeling, evaluatie genezing

4 Aanvullend onderzoek

5 TIME- en ALTIS-methode

6 Formularium

Nee

Nee

https://docs.google.com/document/d/1i7e4FpR6aCjp4YXg_381jr5dCcHpeYMw1rWj0AsqLG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ffRRwhn7hW9PAcmCANXYT041v-osL9ELJK01NRX0NUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1T68xqIhRjEHRKBUbjM0ZwHOGIscD6kV-SCegwgz2k90/edit
https://docs.google.com/document/d/1ffRRwhn7hW9PAcmCANXYT041v-osL9ELJK01NRX0NUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1bb276UGUR9yZqSPJZ7cZyjUlaGQv3hLXm_jdpv8JJ_M/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1jwdDekKZKRQjRi_9-1lCpOhwXXWxfk9r
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bb276UGUR9yZqSPJZ7cZyjUlaGQv3hLXm_jdpv8JJ_M/edit
https://docs.google.com/document/d/1i7e4FpR6aCjp4YXg_381jr5dCcHpeYMw1rWj0AsqLG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ffRRwhn7hW9PAcmCANXYT041v-osL9ELJK01NRX0NUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1T68xqIhRjEHRKBUbjM0ZwHOGIscD6kV-SCegwgz2k90/edit
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bb276UGUR9yZqSPJZ7cZyjUlaGQv3hLXm_jdpv8JJ_M/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1jwdDekKZKRQjRi_9-1lCpOhwXXWxfk9r
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bb276UGUR9yZqSPJZ7cZyjUlaGQv3hLXm_jdpv8JJ_M/edit
https://docs.google.com/document/d/1i7e4FpR6aCjp4YXg_381jr5dCcHpeYMw1rWj0AsqLG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ffRRwhn7hW9PAcmCANXYT041v-osL9ELJK01NRX0NUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1n7PlkxElrtApOFTlsZRn_TDCNIQ-2zfUHgUUKi-IB7Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1ffRRwhn7hW9PAcmCANXYT041v-osL9ELJK01NRX0NUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1T68xqIhRjEHRKBUbjM0ZwHOGIscD6kV-SCegwgz2k90/edit
https://docs.google.com/document/d/1ecE0RJ9bEZoPHIIY5P74a44chJIAHpF9SgFgH9TuN-0/edit
https://docs.google.com/document/d/1i7e4FpR6aCjp4YXg_381jr5dCcHpeYMw1rWj0AsqLG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bb276UGUR9yZqSPJZ7cZyjUlaGQv3hLXm_jdpv8JJ_M/edit
https://docs.google.com/document/d/1qJkY-Z2UUMj__KxnsKev_ERgciLVkI1GIs_jN8u12W8/edit


SOEP-registratie
Subjectief / anamnese:
Eerste contact: 
A aard van de wond (wat voor soort wond, hoe 
ontstaan)
L Lokalisatie van de wond
T Tijd en tijdsbeloop ontstaan van de wond
I intensiteit/afmeting wond
S Samenhang (roken, medicatie, pijn, mobiliteit, 
onderliggend lijden, voedingstoestand, 
voorgeschiedenis, psychologische en sociale toestand) 
Volgende contacten: 
• hoeveelste contact is het
• hoe staat het met de pijn
• nagaan hoe het gaat met therapietrouw

Objectief / lichamelijk onderzoek
T tissue: zwart / geel / rood
I infection: sprake van infectie, riekend of niet
M moisture: natte / vochtige / droge wond
E edge: wondranden: intact / begrensd / 
ondermijnd / nattend
Overig: 
• Afmetingen wond (in mm) 
• Oedeem ja / nee
• Uitslagen aanvullend onderzoek (bv 

temperatuur, EAI, wondkweek)
Overige wondinformatie
Maak een foto en voeg deze toe aan het dossier

Evaluatie / diagnose
S97.01 Veneus Ulcus 
S97 Arterieel of Gecombineerd Ulcus
S97 Diabetische Voet
Vermelden wie de regie heeft: HA, WC of specialist 

Plan / Beleid
• Indicatie aanvullend onderzoek
• Indicatie verwijzing bv WC / podo / diëtist / spec 
• Behandelplan  
• Wie voert de wondzorg uit
• Wanneer is de volgende controle

Wondbehandeling

Wondfase Rood 
(granulatie/epithelisatie)

Geel (debris) Zwart (necrose)

Actie Beschermen en vochtig 
houden

Verwijder exsudaat en reinig Vochtige wond: verwijder 
necrose
Droge wond: necrose laten 
zitten

Sterk nattend Reinigen met vochtig gaasje 
of Debrisoft pad 
Suprasorb Liquacel en/of
Vliwasorb Pro

Reinigen met vochtig gaasje of 
Debrisoft Pad
Suprasorb A
Vliwasorb Pro

Reinigen met vochtig gaasje 
of Debrisoft Pad
Suprasorb Liquacel en/of
Vliwasorb Pro

Vochtig Reinigen met vochtig gaasje 
of Debrisoft Pad
Suprasorb P silicone border

Reinigen met vochtig gaasje of 
Debrisoft Pad
Suprasorb A
Vliwasorb

Reinigen met vochtig gaasje 
of Debrisoft Pad
Suprasorb A
Vliwasorb

Droog Reinigen met vochtig gaasje 
of Debrisoft Pad
Suprasorb P silicone border

Suprasorb G
Suprasorb P silicone border

Droog houden 
Curapor (transparent)


