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Diagnose?



Ulcus cruris!



‘Een ulcus cruris op basis van’



‘Treat the whole patient, not the 
hole in the patient’











Ulcus cruris

Veneus

Arterieel

‘Anders’





•Ongeveer 75% van alle ulcera

•Tekenen van veneuze insufficiëntie: varices, pigmentatie, 
corona phlebectatica, dermato- & liposclerose, atrophie

•50% van de veneuze ulcera door insufficiëntie van het 
oppervlakkige veneuze systeem

•Bij een patiënt met een ulcus altijd een duplex!

Ulcus cruris venosum





•Ongeveer 20% van alle ulcera

•Uitgeponst ulcus

•Pijnlijk

•Necrose

•Perifeer arterieel vaatlijden / EA-Index < 0,7

Arterieel ulcus





‘Andere’ ulcera





•Infectie

•Micro angiopathie

•Inflammatie

•Maligniteit

•Medicatie

‘Andere’ oorzaken voor ulcera
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•Micro angiopathie

•Inflammatie
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‘Andere’ oorzaken voor ulcera



•Vaker bij immunodeficiënte patiënten, patiënten met recente 
chirurgie, reizigers (tropische landen), na insektebeten

Ulcera door infectie



•Lancefield A ß-haemolytische 
streptococcen

•Soms door staphyloccus aureus of 
pseudomonas aeruginosa

•Begint als blaar, ontwikkelt zich tot 
een ulcus met necrose

Ecthyma



•Lancefield A ß-haemolytische streptococcen

•Na chirurgie of trauma

•Erg zieke patiënt, hoge koorts, extreme pijn

•Snelle uitbreiding van de infectie met uitgebreide, diepe necrose

Necrotiserende fasciitis













•Na klein trauma in de tropen

•Snel uitbreidend, pijnlijk

•Fusobacterium, bacillus fusiformis, 
treponema vincentii

Tropisch ulcus



•Tuberculose (M. tuberculosis)

•Lepra (M. leprae)

•Aquariumgranuloom (M. 
marinum)

•Buruli ulcus (M. ulcerans)

Mycobacteriële ulcera







•Infectie

•Micro angiopathie

•Inflammatie

•Maligniteit

•Medicatie

‘Andere’ oorzaken voor ulcera



•Obstructie van flow in arteriolen

•Verminderde weefselperfusie

•Hypoxaemie

•Necrose

Ulcera door micro angiopathie



Diabetische voet



•Patiënten met hypertensie

•Extreem pijnlijke ulcera

•‘Flame figures’ rond ulcera

•Diepe en snel uitbreidende necrose

Ulcus van Martorell







•Genetische ziekten

•Homozygote individuen

•Abnormale rode bloedcellen 
blokkeren flow in capillairen

•Sikkelcel anaemie bij 1:400 Afro-
Amerikanen

Sikkelcel anaemie / thalassaemie



•Extra X-chromosomen, vaak 47,XXY maar ook 48, XXXY en 49, XXXXY

•Ongeveer 1:600 mannen (meest voorkomende chromosomale 
afwijking)

•Lange mannen met overgewicht, lange armen en benen, steriliteit, 
gynaecomastie, afwezige gezichtsbeharing, dyslexie, normaal tot laag 
IQ

•Perifeer arterieel en veneus vaatlijden, inclusief CVI

•Verhoogde spiegels van plasminogeen activator inhibitor (PAI-1)

Klinefelter syndroom





•Infectie

•Micro angiopathie

•Inflammatie

•Maligniteit

•Medicatie

‘Andere’ oorzaken voor ulcera



•Plotseling begin, snelle progressie

•Begin met koorts, malaise, gewrichtspijn

•Diepe ulcera met ondermijnde, livide rand

•In ± 50% van de gevallen associatie met arthritis, inflammatory bowel 
disease en haematologische maligniteiten

•Histopathologie is niet specifiek. Biopten maken ziekte vaak erger!

Pyoderma gangrenosum

















85

75

65

55

45















Wound bed preparation





•Het verbeteren van de condities van een wondbed, in 
aanloop naar re-epithelialisatie of huidtransplantatie

•Wound bed preparation is niet hetzelfde als debridement!

Wound bed preparation



•Toename TNFα en IL-1ß

•Aantrekken neutrofielen
– cytotoxische enzymen & vrije radicalen

•Toename MMP’s, afname TIMP’s

•Wegvangen groeifactoren

Chronische wond





•Het verwijderen van necrotisch materiaal, crustae, 
ingedroogd serum, avitaal weefsel, geïnfecteerd weefsel, 
hyperkeratose, beslag, pus, haematomen, corpora aliena, 
botfragmenten, calcificaties en al het andere dat normale 
wondgenezing kan verstoren

Debridement



•Snel

•Zeer effectief

•Pijnlijk

•Ervaring vereist

Debridement - scherp
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•Snel

•Zeer effectief

•Pijnlijk
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•Zeer effectief

•Duur

•Angst bij patiënt en omgeving

Debridement - maden







•Hydrojets, ultrasound, VAC

•Effectief

•Duur

•Ervaring vereist

Debridement – hi tech systemen







•Kostbaar

•Wegvangen MMP’s, cytokines

•Proliferatie granulatieweefsel

•Ideaal in combinatie met graft

Debridement – VAC



•Microtraumata waardoor puntbloedinkjes

•Vrijkomen groeifactoren, o.a. PDGF

Wound bed preparation



•Mild te werk gaan

•Beschermen granulatieweefsel en 
nieuw epitheel aan de wondranden

Wound bed preparation



•Niet cyclisch: debridement

•Cyclisch: bij wondverzorging

•Chronisch
•Hypoxie

•Infectie / inflammatie

•Neuropatisch

Pijn bij ulcera





•Paracetamol

•NSAID’s

•Opiaatagonisten

•Opiaten

•Amitriptyline / nortriptyline

Pijn bij ulcera













•Ongeveer 2% van de ulcera is eigenlijk een maligniteit

•75% basaalcelcarcinoom, 20% plaveiselcelcarcinoom, 5% anders

•Klinisch soms niet te onderscheiden van een chronisch ulcus cruris

•Compressietherapie vermindert de bijkomende inflammatoire reactie 
en eventuele CVI en lijkt dus in eerste instantie succesvol

Ulcus cruris en maligniteit



•5 tot 10% van de patiënten met een maligniteit krijgt een ulcus

•Metastase

•Paraneoplastisch

•Bijwerkingen van therapie (immunosuppresief, chemotherapie)

Ulcus cruris en maligniteit



•Plaveiselcelcarcinoom dat zich 
ontwikkelt in ulcus

•Ongeveer 0,3% van alle ulcera

•Voor het eerst beschreven door 
Celsus rond 100 AD

Marjolin ulcus







Good or Evil



•‘Pulkus Cruris’

•Deels door jeuk en krabben

•Averechtse ‘behandeling’ door 
patiënt zelf

Ulcus cruris veroorzaakt door de patiënt



•Patiënt zoekt aandacht door zichzelf ziek te 
maken

•Ernstige psychische ziekte

•Automutilatie

•Geassocieerd met pathologisch liegen en 
zich voordoen als iemand anders

•Patiënt ontkent dat hij zelf betrokken is bij 
de ziekte

Munchausen syndroom






