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In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de 

wondbehandeling met behulp van V.A.C.-therapie. Wij adviseren u de 

informatie zorgvuldig te lezen. Eventuele aanvullingen worden altijd 

door uw behandelend arts meegedeeld.

Wat is V.A.C.-therapie?
Bij u is een V.A.C.-therapie voorgeschreven om de genezing van 

uw wond te bevorderen. V.A.C. is de afkorting van Vacuum Assisted 

Closure. Bij deze behandeling zorgt een pomp voor een bepaalde 

onderdruk (vacuüm) op de plaats van de wond. Hierdoor wordt overtollig 

wondvocht afgevoerd naar een opvangbeker (canister). Deze therapie 

bevordert zowel de bloedcirculatie als vermindering van de zwelling, 

waardoor de wond sneller geneest.

De werking van het V.A.C.-therapiesysteem
Het V.A.C.-therapiesysteem bestaat uit:

 − een therapie-unit met een pomp, die door een computer wordt 

bestuurd;

 − een opvangbeker (canister);

 − een steriele plastic slang;

 − een spons;

 − een doorzichtig folieverband.

De spons wordt op of in de wond aangebracht en vervolgens afgedekt 

met een folieverband. Het ene uiteinde van de slang wordt op het 

wondverband aangesloten en het andere uiteinde van de slang wordt 

verbonden met de opvangbeker die in de V.A.C.-unit is geplaatst.

Duur van de therapie
De duur van de V.A.C.-therapie hangt af van de soort wond, de ernst 

van de wond, het genezingsvermogen van het lichaam en het gewenste 

resultaat.
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Pijnervaring van de therapie
Patiënten die V.A.C.-therapie krijgen, geven aan een licht trekkend 

gevoel te ervaren op de plaats van de wond. Dit gevoel verdwijnt 

ongeveer 10 tot 15 minuten na de start van de therapie. Deze 

ervaring kan echter per patiënt verschillen. Als het nodig is kunt u uw 

behandelend arts of verpleegkundige altijd om advies vragen over 

pijnverlichting.

Verband wisselen
Hoe vaak het verband moet verwisseld worden hangt af van de soort 

wond, de grootte en de plaats van de wond. Meestal is de verbandwissel 

twee keer per week. Uw behandelend arts of verpleegkundige bespreekt 

samen met u het juiste verbandwisselschema.

Bewegingsmogelijkheden tijdens de V.A.C.-therapie
Of u mag lopen tijdens de V.A.C.-therapie hangt af van de plaats van 

de wond en uw lichamelijke toestand. Vraag u behandelend arts of 

verpleegkundige wat de mogelijkheden zijn.

De V.A.C.-unit werkt op een accu, die maximaal acht uur zonder stroom 

kan. Aan te raden is als u in bed ligt of op een stoel zit de accu op te 

laden via het stroomnet.

Naar huis
Als uw behandelend arts het medisch verantwoord vindt, kunt u met 

V.A.C.-therapie naar huis. De verpleegkundige regelt samen met de 

transferverpleegkundige de materialen en de hulp bij de wondzorg thuis 

(thuiszorg).

In het ziekenhuis heeft u een vrij grote V.A.C.-unit aan uw bed hangen. 

Wanneer u naar huis gaat krijgt u een ActiV.A.C.-unit met een handig 

tasje.
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Wat te doen bij problemen
Bij problemen met de pomp, bijvoorbeeld als het alarm niet ophoudt, 

kunt u firma Bosman bellen, telefoon: 0800-0662.

Bij overige problemen neemt u contact op met de (wijk-)verpleging 

zodat deze zo nodig contact kan opnemen met de behandelend arts of 

de wondconsulent of uw verpleegafdeling van het ziekenhuis.
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Voorbeelden van problemen zijn:

 − de kleur van de vloeistof in de opvangbeker van de pomp verandert.

 − als u overmatige bloeding onder de folie, in de slang of in de 

opvangbeker ziet.

 − u merkt dat de wondomgeving roder wordt en gaat ruiken.

 − u krijgt meer pijn.

 − de V.A.C.-unit is meer dan twee uur uitgeschakeld.

 − Voor meer informatie verwijzen we u naar de handleiding van de 

V.A.C.-unit.

Bestellen van materialen
Vanuit het ziekenhuis wordt de V.A.C.-unit aangesloten.

U krijgt dan een opvolgpakket met drie sponzen en drie opvangbekers 

mee naar huis. Thuis kunt u de firma Bosman bellen om een volgende 

V.A.C.-unit te bestellen, telefoon: 0800-0662.

Bij het eerst volgend polikliniekbezoek bij de wondconsulent neemt u de 

volgende materialen mee:

 − V.A.C.-unit;

 − sponspakket;

 − opvangbeker (canister);

 − doosje met Duoderm E;

 − zo nodig ander wondmateriaal als u dit op dat moment gebruikt.

Tot slot
Heeft u nog vragen na het lezen van deze algemene informatie, stelt u 

die dan gerust aan uw behandelend arts of aan de (wijk-)verpleging.

U kunt ook contact opnemen met de wondconsulenten. Zij zijn van 

maandag tot en met vrijdag bereikbaar via (010) 291 23 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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