
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Negatieve druk 
therapie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
.4

0
0
2
4
.0

3
2
1
 

  



Pagina 2 van 4 
 

Inleiding 
Uw specialist heeft voorgesteld om te starten met negatieve 
druk therapie. Deze behandeling is nodig om ervoor te 
zorgen dat uw wond beter of sneller geneest. U heeft 
hiervoor een afspraak bij de wondverpleegkundige. In deze 
brochure kunt u lezen hoe de therapie werkt. 
 
Waarom wordt u behandeld? 
U bent door uw specialist naar de wondverpleegkundige 
verwezen omdat u een complexe wond heeft. De negatieve 
druk heeft als doel de wond te genezen. 
 
Hoe werkt negatieve druk therapie? 

• In de wond wordt een wondbedekker gelegd, op 
maat geknipt. Dit is sponsachtig materiaal dat goed 
vocht kan doorgeven. 

• Over de wond met de spons wordt folie geplakt. De 
wond is nu luchtdicht verpakt. 

• Aan de folie wordt een afvoerslang gekoppeld. De 
slang is verbonden met een (vacuüm)pomp. 

• De pomp wordt aangezet. De spons wordt vacuüm 
getrokken, tegen de wond aan. Het wondvocht wordt 
afgevoerd door de slang en verdwijnt in een 
opvangbeker. In de opvangbeker zit een zakje gel 
dat het wondvocht verdikt. 

 
Hoe lang duurt de negatieve druk therapie? 
U bent 24 uur per dag verbonden met de pomp gedurende 
een aantal dagen of zelfs weken. Tussendoor wordt de 
wondbedekker twee a drie keer per week vervangen, in het 
ziekenhuis of thuis. De specialist bepaalt wanneer de 
therapie kan worden beëindigd. 
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Functioneren met negatieve druk therapie 
De materialen en hulpmiddelen zijn zo gemaakt dat u goed 
kunt functioneren. 

• Het afvoeren van vocht door de slang kan een 
pruttelend geluid geven. Als u gaat slapen is er 
ruimte genoeg om de pomp een eind van het bed af 
te zetten zodat het geluid u niet of nauwelijks stoort. 
De afvoerslang is hier lang genoeg voor, de pomp 
dient rechtop te staan. 

• U krijgt voldoende materialen mee naar huis. 
• U mag douchen, maar de pomp mag niet nat 

worden. 
 

Belangrijke aandachtspunten tijdens de therapie 
Het is heel belangrijk dat de pomp constant aan blijft staan. 
De pomp mag maximaal 60 minuten uit staan. Als deze 
langere tijd uit staat (om wat voor reden dan ook) kunnen er 
bacteriën gaan groeien in de wond. Dan gaat de wond 
achteruit en de kans op infectie is dan groter. U kunt dan 
koorts krijgen. 
 
Het apparaat werkt op een accu die 12 tot 16 uur stroom 
levert voordat het opgeladen moet worden. Het opladen kunt 
u het beste ‘s nachts doen als u gaat slapen. Als er iets mis 
is geeft het apparaat een alarm signaal af. 
Bijvoorbeeld: 

• de opvangbeker is vol; 
• de accu is bijna leeg; 
• afvoerslang is bekneld; 
• vacuüm druk is te laag. 
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We hebben in overleg met u een thuiszorg organisatie 
ingeschakeld die u zal begeleiden met de negatieve druk 
therapie. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg komt 
iedere dag kijken of alles goed gaat. Deze kunt u bij 
alarmering 24 uur per dag bellen. 
 
Verbandwissel 
Twee maal per week wordt het materiaal vervangen. U dient 
de pomp een half uur voor de wondzorg uit te zetten. 
 
Contact opnemen 
Bij problemen met de pomp, wond of als u zich ziek voelt na 
de behandeling belt u het ziekenhuis.  
 
De wondverpleegkundigen zijn te bereiken van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.  
 0523 – 27 68 18 
 
Buiten kantoortijden kunt u bellen met 
 0523 – 27 68 25 of mailen naar wondpoli@sxb.nl  

 
Geheimhouding en recht op privacy 
Alle medewerkers van ons ziekenhuis (ook specialisten) 
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk 
toestemming geeft, mogen zij gegevens aan derden 
verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, 
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen 
als dat voor behandeling nodig is. 
 
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, 
verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten 
worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een 
vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een 
aparte ruimte gevoerd te worden. 
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