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Wondbeoordeling 

— Op verwijzing huisarts en verpleging de wonden beoordeeld. 

Stuit: 

Vanuit de bilnaad richting beide billen meerdere oppervlakkige huiddefecten, en in de 

bovenkant van de bilnaad is de wond dieper. 

T: 100% rood 

1: geen infectieverschijnselen 

M: Vochtig 

E: wondranden verder intact 

Advies: 

2 â 3 x per week 

- Wonden goed uitspoelen 

- Drogen met een gaasje 

- Breng Nu Gel aan in de wond die zich bovenaan in de bilnaad bevindt (de diepere 

wond> 

- Breng een Mepilex Sacrum Border aan, zodanig dat de wonden die lager gelegen 

zijn vanuit de bilnaad ook bedekt zijn. 

Diverse wonden door vochtletsel (smetten), o.a. binnenzijde van linker bovenbeen: 

- Bij elke verschoningsmoment, minimaal 3 x per dag de huid van de liezen, 

binnenzijde bovenbenen, labia, billen etc reinigen met water (geen zeep gebruiken). 

Goed deppend drogen. 

- Breng een laag van 2 3 mm Proshield Plus aan op de huid van lezen, binennzijde 

bovenbenen etc. aan. 

En verder: 

- Er wordt een verwijzing ergotherapie gestuurd naar de ergotherapeuten van het 

Gulden Huis. graag advies voor: 

Zithouding 1 lighouding 

> Transfers, glijzeil? 

> Tillift naar bed, Mw komt niet hoog genoeg naar het bed 

- Om de huid van de benen van elkaar te houden kan aan familie gevraagd worden 

katoenen broekjes met pijpjes te kopen 

- Dochter heeft een brief voor mij achter gelaten met de vraag wat er nog 

geadviseerd wordt ten aanzien van vitaminen en mineralen. Ik heb overlegd met de 

huisarts en ik vraag of diëtist op korte termijn bij mw kan komen. 

Willen jullie dit aan dochter overdragen? 

Huisarts heeft het ZN formulier voor alle materialen naar Combi Care gestuurd, 

verbandmateriaal kan dan in het vervolg direct via Combi Care besteld worden. AUB 

verbandmateriaal dan niet meer via de reguliere apotheek, aangezien dit een 


