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Uw persoonlijke handleiding voor V.A.C.® Therapy

Uw behandelend zorgverlener heeft bepaald dat u V.A.C.® Therapy nodig heeft om de 
genezing van uw wond te bevorderen. In dit boekje vindt u nuttige informatie over hoe 
V.A.C.® Therapy werkt, de bediening van uw V.A.C.®-behandelunit, het gebruik van de
wondverbanden en tips over hoe u de best mogelijke resultaten bereikt met V.A.C.®
Therapy. We raden u aan om dit boekje te bewaren op een plaats waar u het gemakkelijk
kunt terugvinden.

Net zoals bij elk medisch hulpmiddel, is het belangrijk dat u deze informatie of eventuele 
vragen die u over de behandeling heeft met uw behandelend zorgverlener bespreekt.

Als u na het lezen van dit boekje echter product gerelateerde vragen over de V.A.C.® Therapy 
heeft, neem dan contact op met de leverancier van KCI Medical. 

In België en Nederland is GD Medical te Eindhoven de exclusieve distributeur van de 
producten van KCI. De klantenservice van GD Medical is bereikbaar op 040- 3031 099.

In geval van dringende medische kwesties, kunt u het beste contact opnemen met uw 
behandelend zorgverlener.

Dit boekje voor de patiënt met informatie over de V.A.C.® Therapy wordt u aangeboden door KCI. U vindt hierin een 
samenvatting van de informatie die van belang is voor het gebruik van het V.A.C.® Therapy-systeem. U heeft dit boekje via 
uw behandelend zorgverlener ontvangen. Het is niet bedoeld als uitgebreide handleiding voor het gebruik van het 
systeem, de werking en het aanbrengen ervan. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener in geval van specifieke vragen en 
belangrijke informatie met betrekking tot indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
bedieningsinstructies voor het V.A.C.® Therapy-systeem.
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Informatie over het bedrijf

Wie is KCI?

KCI Medical is één van Europa's meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van medische 
technologie en wondbehandeling. Het bedrijf is meer dan 20 jaar geleden opgericht in Europa. 
Bij KCI helpen we medische zorgprofessionals om de resultaten voor hun patiënten te 
optimaliseren en de kwaliteit van de zorg voor zowel de patiënt als de medische zorgprofessional 
te verbeteren.

De behandelingen, producten en ondersteuning van KCI maken een verschil binnen alle 
zorgomgevingen in vele landen over de hele wereld. We ontwerpen, produceren, verkopen 
en onderhouden een breed scala aan innovatieve producten die erop gericht zijn de klinische 
resultaten te verbeteren en tegelijkertijd de algemene zorgkosten te reduceren. Voor alle 
producten is een wereldwijd netwerk voor service en klinische ondersteuning beschikbaar.

KCI speelt een actieve rol in het wondgenezingsproces, zowel in het ziekenhuis als bij de patiënt 
thuis.

We streven naar continue innovatie om de kwaliteit van onze producten steeds verder te 
verbeteren, zodat onze patiënten de meest effectieve behandelingen kunnen krijgen.

Neem voor medische vragen rechtstreeks contact op met uw behandelend zorgverlener.
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Wat is V.A.C.® Therapy?

V.A.C.® staat voor Vacuum Assisted Closure® (vacuümondersteunde wondsluiting).

V.A.C.® Therapy maakt gebruik van een vacuüm (of negatieve druk) en speciale
wondverbanden om de wondgenezing te bespoedigen. V.A.C.® Therapy wordt geleverd door
een geïntegreerd behandelsysteem dat uit 4 hoofdonderdelen bestaat:

1. Een behandelunit met een canister waarin het vocht wordt opgevangen (Afbeelding 1)

2. Een SensaT.R.A.C.™-pad met een slang om de behandelunit en het foamverband
 met elkaar te verbinden (Afbeelding 2)

3. Foamverbanden (Afbeelding 3)

4. V.A.C.®-afdekfolie (Afbeelding 4)

De behandelunit (ACTIVAC) is het ‘controlecentrum’ van het 
geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem. Deze beheert, meet en 
registreert de negatieve druk en waarschuwt als er zich een probleem 
voordoet.

Overtollig vocht en mogelijk infectueus materiaal worden via de 
SensaT.R.A.C.™-pad uit het wondgebied verwijderd en opgevangen 
in de canister.

De V.A.C.®-foamverbanden vormen een essentieel onderdeel van het 
behandelsysteem. In combinatie met de negatieve druk hebben ze zowel een 
fysieke als biologische werking om de wondgenezing te bevorderen. 
Uw behandelend zorgverlener zal kiezen voor een V.A.C.® GranuFoam™-, V.A.C.® 
WhiteFoam- of V.A.C. GranuFoam Silver™-wondverband, 
afhankelijk van de situatie.

De V.A.C.®-afdekfolie is een kleeflaag die over het foamverband wordt 
aangebracht om een afgesloten, vochtige omgeving voor wondgenezing 
te creëren.

Behandelunit en canister

SENSAT.R.A.C.™-pad

Foamverbanden

V.A.C.® -afdekfolie

(Afbeelding 1)

(Afbeelding 2)

(Afbeelding 3)

(Afbeelding 4)
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Door via de SensaT.R.A.C.™-pad en de V.A.C.® Therapy-
wondverbanden negatieve druk op uw wond uit te oefenen, worden 
de wondranden naar elkaar toe getrokken en wordt mogelijk 
infectueus materiaal en ander vocht uit uw wond verwijderd.

Afhankelijk van waar u V.A.C.® Therapy ondergaat, is de behandelunit 
een InfoV.A.C.®- of V.A.C.Ulta™-behandelunit (alleen in het ziekenhuis) 
of een of ActiV.A.C.®-behandelunit (in het ziekenhuis of thuis).

In de klinische richtlijnen voor V.A.C.® Therapy wordt aanbevolen om 
V.A.C.® Therapy gedurende 24 uur per dag toe te passen zodat de
behandeling continu kan bijdragen aan het wondgenezingsproces.
Volg hierbij echter altijd het advies van uw behandelend zorgverlener
op.

Wat u regelmatig moet controleren:
• Is het systeem ingeschakeld?
• Ziet u de melding ‘Therapy on’?
• Staan alle klemmen open?
• Is het wondverband ingezakt?

Hoe werkt V.A.C.® Therapy?

Het V.A.C.® Therapy-foamverband wordt in of op de wond geplaatst. Het aangebrachte 
foamverband bestaat uit één soort foam of er wordt een combinatie van de foamsoorten 
gebruikt die op pagina 4 worden beschreven. De keuze voor een foamverband zal door uw 
behandelend zorgverlener worden gemaakt en is afhankelijk van het type, de grootte en de 
locatie van uw wond en de vereiste wondgenezingsdoelen.

Het foamverband en enkele centimeters van de omringende huid worden afgedekt met een 
doorzichtige afdekfolie. In het midden van de afdekfolie wordt een gaatje geknipt en de 
SensaT.R.A.C.™-pad wordt er bovenop geplaatst. Het andere uiteinde van de slang wordt 
aangesloten op de canister die aan de behandelunit is bevestigd.

Wanneer het geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem is aangebracht en de behandelunit 
wordt ingeschakeld, begint het foamverband in te zakken. Op dat moment kunt u een licht 
trekkend gevoel ervaren. Het V.A.C.® Therapy-systeem trekt mogelijk infectueus materiaal en 
ander vocht uit uw wond en verzamelt het via de slang in de canister.
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Veelgestelde vragen

V Hoe lang moet ik V.A.C.® Therapy ondergaan?
A Dat is afhankelijk van het type en de ernst van uw wond en het wondgenezend 

vermogen van uw lichaam. Uw behandelend zorgverlener is verantwoordelijk voor alle 
klinische beslissingen met betrekking tot uw V.A.C.® Therapy. 

V Hoe voelt V.A.C.® Therapy aan?
A Veel patiënten geven aan dat zij een licht trekkend gevoel ervaren dat na ongeveer 15 

minuten niet meer merkbaar is. Naarmate de wond geneest, kan deze gevoelig of 
jeukerig worden. Dit is meestal een goed teken, maar als het ongemak aanhoudt, neem 
dan contact op met uw behandelend zorgverlener.

V Hoeveel uur per dag moet ik het systeem aan hebben staan?
A In de meeste gevallen wordt aanbevolen om de V.A.C.® Therapy 24 uur per dag toe 

te passen; uw behandelend zorgverlener zal u echter informeren over het specifieke 
behandelplan voor uw wond. Als het noodzakelijk is om het systeem gedurende meer 
dan twee uur achter elkaar uit te schakelen, dan moet u uw behandelend zorgverlener 

 raadplegen.

V Hoe vaak moet het wondverband worden verwisseld?
A Het V.A.C.®-wondverband moet elke 48–72 uur worden verwisseld, maar niet minder 

dan drie keer per week. In geval van een geïnfecteerde wond kan het nodig zijn om het 
wondverband vaker te verwisselen. Uw behandelend zorgverlener (arts of 
verpleegkundige) zal met u bespreken wat voor u het meest geschikte schema voor 
verbandwisselingen is.

V Doet een verbandwisseling pijn?
A Bij sommige typen wonden kan de patiënt enig ongemak ervaren. Uw behandelend 

zorgverlener kan u adviseren over pijnverlichting. 
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V Hoe ziet het wondverband eruit wanneer het systeem is ingeschakeld?
A Het wondverband kan inkrimpen of wat rimpelen wanneer het systeem is ingeschakeld.

V Is V.A.C.® Therapy veilig?
A Ja. V.A.C.® Therapy is al bij meer dan 9 miljoen wonden over de hele wereld toegepast. 

Bij het ontwerpen van het V.A.C.® Therapy-systeem had veiligheid hoge prioriteit 
De interactie van alle onderdelen van het V.A.C.® Therapy-systeem zorgt ervoor dat de 
behandeling gecontroleerd, consistent en veilig verloopt.

V Kan ik gewoon rondlopen?
A Eén van de doelen van de V.A.C.® Therapy is om u zo mobiel mogelijk te houden. Dit is 

echter wel afhankelijk van de locatie van de wond en de behandeling die uw behandelend 
zorgverlener heeft voorgeschreven. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener voor 
informatie over uw persoonlijke situatie.

V Wat gebeurt er als het alarm van het systeem afgaat?
A Aan het visuele alarm kunt u zien wat de aard van het probleem is. De meeste alarmen 

zijn eenvoudig op te lossen. Dit is iets wat uw behandelend zorgverlener u kan uitleggen. 
In dit boekje vindt u ook meer informatie over alarmen.

Veelgestelde vragen
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Thuis gebruikmaken van V.A.C.® Therapy

V.A.C.® Therapy-systemen zijn zowel voor gebruik in het ziekenhuis als voor thuisgebruik 
beschikbaar. Uw behandelend zorgverlener zal bepalen of u uit het ziekenhuis ontslagen kunt 
worden en thuis een V.A.C.® Therapy-systeem kunt gaan gebruiken.

Actief met V.A.C.® 

Met de ActiV.A.C.® behandelunit bent u mobiel en kunt u uw dagelijkse activiteiten blijven 
uitvoeren (overeenkomstig het medisch advies) terwijl de wondbehandeling wordt voortgezet.

Opname in het ziekenhuis

Neem contact op met uw behandelend zorgverlener of met de klantenservice van GD Medical 
(040- 3031 099) wanneer u V.A.C.® Therapy ondergaat en in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen.
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Informatie over alarmen
Wat gebeurt er als het alarm van de V.A.C.®-behandelunit afgaat?
Het geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem heeft zowel akoestische als visuele alarmen die de 
aard van het probleem aangeven. De meeste alarmen zijn eenvoudig op te lossen. Dit is iets 
wat uw behandelend zorgverlener u voorafgaand aan het gebruik meer in detail kan uitleggen, 
zodat u begrijpt hoe het veiligheidssysteem werkt. 

Ten behoeve van uw veiligheid zal het alarm van het systeem afgaan als het volgende 
zich voordoet:

  Het alarm gaat af als...   Actie

De canister is vol. Dit alarm gaat af als de canister vol is of 
als de slang geknikt of geblokkeerd is. In 
deze situatie wordt de volle canister 
verwijderd en vervangen door een 
nieuwe canister. Dit wordt meestal 
uitgevoerd door de behandelend 
zorgverlener.

Er is een lek. Het kan zijn dat u een fluitend geluid 
hoort wat erop wijst dat er lucht door de 
afdekfolie gaat. Vaak bevindt het lek zich 
rond de slang. In deze situatie wordt het 
lek in de afdekfolie gerepareerd met een 
nieuw stuk afdekfolie. Dit wordt meestal 
uitgevoerd door de behandelend 
zorgverlener.

De batterij is (bijna) leeg. Laad de behandelunit weer op door de 
stekker in het stopcontact te steken.

 De behandeling wordt niet in gang gezet. De behandeling kan opnieuw in gang 
worden gezet door de behandelunit uit te 
schakelen (door op “Power” te drukken) 
en opnieuw weer in te schakelen.
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Tips voor dagelijks gebruik

• Er wordt aanbevolen om de V.A.C.® Therapy 24 uur per dag toe te passen, tenzij uw
behandelend zorgverlener anders adviseert.

• In de klinische richtlijnen voor V.A.C.® Therapy wordt aanbevolen om het systeem niet
meer dan 2 uur per dag los te koppelen.

• De afdekfolie is waterdicht en u mag zich gewoon wassen en douchen met het
wondverband indien:

- U de behandelunit heeft losgekoppeld.

- De slang voorzien is van een klem.

- U ervoor zorgt dat het wondverband niet wordt ondergedompeld.

• De behandelunit is een elektrisch systeem dat niet nat mag worden.

• Als het wondverband vies wordt, kunt u het voorzichtig schoonmaken met water en een
milde zeep.

• Als de knop THERAPY ON/OFF per ongeluk wordt ingedrukt en de behandelunit daardoor
wordt uitgeschakeld, druk dan nog een keer op deze knop om de behandelunit weer in
te schakelen. Het systeem keert dan terug naar de juiste instellingen en de behandeling
wordt voortgezet.

Neem contact op met uw eigen zorgverlener of met de leverancier van KCI (GD Medical 
040- 3031 099) als het alarm niet uitgaat en het niet lukt om het probleem op te lossen.

Contactgegevens van de behandelend zorgverlener:

Naam

___________________________________________________________

Telefoonnummer ___________________________________________________________
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Informatie over de veiligheid van de patiënt 
bij gebruik van V.A.C.® Therapy

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelend zorgverlener als:

• U een duidelijke verandering opmerkt in de kleur of consistentie van het vocht in uw
canister. Bijvoorbeeld als helder vocht troebel of felrood wordt.

• U een grote hoeveelheid bloed ziet onder de afdekfolie, in de slang of in de canister.
• U toegenomen roodheid of geurvorming vanuit de wond waarneemt.
• De pijn toeneemt.
• Het V.A.C.® Therapy-systeem gedurende meer dan twee uur wordt losgekoppeld.
• U andere medicatie gaat gebruiken.

Belangrijk

• Lees alle instructies en veiligheidsinformatie door en volg deze op.
• Probeer niet om de instellingen van de V.A.C.®-behandelunit te wijzigen of het

wondverband te verwisselen/verwijderen zonder dat uw behandelend zorgverlener
aanwezig is.

• Probeer niet om het systeem zelf te onderhouden of te repareren.

Uw veiligheid thuis

• Bewaar alle telefoonnummers voor noodgevallen bij uw telefoon.
• Gebruik geen verlengsnoeren in combinatie met dit systeem.
• Plaats de V.A.C.®-behandelunit niet op een heet oppervlak.
• Zorg ervoor dat mensen niet over het snoer kunnen struikelen.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de behandelunit worden gemorst

omdat het een elektrisch apparaat is dat niet waterdicht is.
• Gebruik een enkel stopcontact voor de V.A.C.®-behandelunit.
• Dek de behandelunit niet af met dekens of kussens
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Infectiebeheersing
Uw behandelend zorgverlener zal bepalen welke V.A.C.® Therapy voor u geschikt is als u wond 
geïnfecteerd mocht raken. Houd u aan de instructies voor infectiebestrijding die u van uw 
behandelend zorgverlener krijgt. 

Als u vermoedt dat uw wond geïnfecteerd is, of als u één of meer van de volgende symptomen 
heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw behandelend zorgverlener:
• U heeft koorts
• Uw wond doet pijn, is rood of gezwollen
• Uw huid jeukt of u heeft uitslag
• Het wondgebied voelt erg warm aan
• Er komt pus of een vieze geur uit de wond

Allergische reacties
De wondverbanden, afdekfolie en canisters van het V.A.C.® Therapy-systeem zijn kiem- en 
latexvrij. Gebruik deze producten slechts eenmaal en gooi ze dan weg.

In een zeer klein aantal gevallen krijgen sommige patiënten een allergische reactie door de 
aanwezigheid van de afdekfolie op hun huid. Als u één of meer van de volgende symptomen 
heeft, neem dan contact op met uw behandelend zorgverlener voor advies en/of beoordeling 
van de wond:

• Roodheid
• Zwelling
• Uitslag of netelroos
• Hevige jeuk

Als u ademhalingsproblemen heeft, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Informatie over de veiligheid van de patiënt 
bij gebruik van V.A.C.® Therapy



13

Hoe kunt u als familielid helpen?

Als familielid of vriend van iemand die V.A.C.® Therapy ondergaat, kunt u deze behandeling 
ondersteunen door de patiënt eraan te herinneren dat het belangrijk is om de V.A.C.® Therapy 
te gebruiken volgens het voorschrift van de behandelend zorgverlener.

Uw ondersteuning en aanmoediging kunnen het verschil maken in een spoedig herstel.

Informatie voor familieleden
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Dit boekje voor de patiënt met informatie over de V.A.C.® Therapy wordt u aangeboden door KCI. U 
vindt hierin een samenvatting van de informatie die van belang is voor het gebruik van het V.A.C.® 
Therapy-systeem. Het is niet bedoeld als uitgebreide handleiding voor het gebruik van het systeem, 
de werking en het aanbrengen ervan. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener in geval van specifieke 
vragen en belangrijke informatie met betrekking tot indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, 
voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies voor het V.A.C.® Therapy-systeem. 
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