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Patientvoorlichting

Open been 
(ulcus cruris)

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Hoe voorkomt u dat een nieuwe wond 
ontstaat?

Therapeutisch elastische kous
Wanneer het open been genezen is, krijgt u een 
therapeutische elastische kous voorgeschreven. 
Deze kous wordt door een gediplomeerde 
kousenleverancier aangemeten. U moet 
deze kous altijd overdag dragen en s’nachts 
uittrekken. Wanneer de kousen slijten geven 
ze minder druk. Daarom krijgt uw regelmatig 
nieuwe. Het is noodzakelijk om de kous te 
blijven dragen om te voorkomen dat u opnieuw 
wondjes krijgt.

Wat kunt u zelf doen ?
Om de kuitspierpomp te stimuleren kunt u 
een aantal dingen doen. Maak elke dag een of 
meerdere wandelingen, laat uw benen rusten 
op een voetenbankje als u zit. Zorg ervoor dat 
uw schoenen of kousen niet knellen. Probeer 
regelmatig even op de tenen te staan. Beweeg 
regelmatig even de tenen naar de neus als u 
lang zit. En tot slot eet gezond en probeer af te 
vallen als u overgewicht heeft.



Gevolgen
Bij een slechte bloedafvoer stagneert de afvoer 
van vocht uit de weefsels. Het vocht hoopt zich 
op in het been (oedeem), de benen worden 
geleidelijk dikker en kunnen moe en zwaar 
aanvoelen. Door de vochtophoping kan het 
aangevoerde bloed niet goed bij de weefsels 
komen waardoor zuurstof en voedingsstoffen 
niet meer op hun bestemming komen. De 
conditie van de huid en de onderliggende 
weefsels gaat daardoor achteruit. De huid wordt 
dunner, op sommige plaatsen ook harder en kan 
bruine of witte verkleuringen geven. Uiteindelijk 
kan spontaan een wond ontstaan.

Onderzoek
Een open been is meestal met het blote oog 
te herkennen. Soms is aanvullend onderzoek 
nodig naar de oorzaak van het open been. Uw 
arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan 
bijvoorbeeld een onderzoek naar de bloedvaten 
doen of laten doen, hierbij wordt de bloeddruk 
aan uw armen en enkels opgemeten.

Behandeling
Om een open been te laten genezen moet de 
bloeddoorstroming zo goed mogelijk hersteld 
worden. Het verbeteren van de bloedafvoer 
gebeurt met een speciaal drukverband en 
bewegingsoefeningen. Ook wordt de wond zelf 
verzorgd en behandeld.

Zwachtelen
Het drukverband wordt aangelegd met twee 
zwachtels en moet een stevige druk uitoefenen. 
Een dergelijk drukverband loopt vanaf de 
tenen tot aan de knie. Bij de enkel is de druk 
het grootst naar de knie toe wordt de druk 
minder. Op die manier kan het bloed in de 
aders minder gemakkelijk omlaag stromen en 
brengen de bewegingen van de kuitspier meer 
bloed omhoog. Een drukverband wordt twee 

á drie maal per week opnieuw aangelegd. 
Dit om de druk constant te houden omdat de 
benen langzaam slanker worden. Het blijft 
dag en nacht zitten. Het zwachtelen van het 
been kan door de specialist of huisarts worden 
voorgeschreven. In totaal kan de behandeling 
een paar weken tot maanden duren.

Bewegen met de benen
Het drukverband werkt pas goed wanneer de 
kuitspieren worden gebruikt. U moet dus veel 
lopen en oefeningen uitvoeren om het been/ de 
kuit te bewegen. Hierdoor wordt de spierpomp 
actief. De combinatie van drukverband en 
bewegen heet ambulante compressie therapie.

Wondverzorging
Bij het aanleggen van het drukverband wordt 
ook de wond zelf verzorgd. Hier zijn diverse 
verbanden voor. Afhankelijk van de toestand van 
de wond wordt het juiste verband gekozen. 
Pas bij vermindering van het vocht (oedeem) zal 
de wondgenezing goed kunnen verlopen.

Bijzondere behandelingen
Soms moet de wond worden bedekt met een 
stukje gezonde huid, een huidtransplantatie. 
In andere gevallen is het nodig om erg slechte 
aders of spataders te behandelen. Deze 
ingrepen kunnen bijna altijd poliklinisch of in 
dagbehandeling plaatsvinden.

Een open been is een wond aan het onderbeen. 
Deze zit meestal aan de binnenkant bij de enkel. 
Het gaat hierbij om een slecht genezende wond 
die ontstaat door onvoldoende doorbloeding 
van de huid. Vaak wordt dit veroorzaakt door 
een langdurige stoornis in de bloedafvoer van 
de benen. 

Zo werken de bloedvaten in de benen
Slagaders en aders
Het bloed dat door het hart het lichaam wordt 
ingepompt, brengt zuurstof en voedingsstoffen 
naar de weefsels en wordt aangevoerd door de 
slagaders. Op de terugweg naar het hart neemt 
het bloed afvalstoffen mee uit de weefsels. 
De afvoer gaat door de aders. De terugweg 
vanuit de voeten en de onderbenen gaat tegen 
de zwaartekracht in. Het bloed wordt daarbij 
geholpen door de kleppen in de aders en de 
spierpomp in de benen.

Spierpomp
Wanneer we lopen trekken de kuitspieren zich 
samen. De aders worden daardoor platgedrukt 
en leeggeknepen. In de aders stroomt dan het 
bloed omhoog, maar dankzij de kleppen niet 
meer omlaag.

Onvoldoende werking van de aders
Als die kleppen niet goed werken, kan het bloed 
terug omlaag vloeien. Soms is de spierpomp niet 
sterk genoeg of wordt niet genoeg gebruikt 
waardoor er onvoldoende kracht is om het bloed 
tegen de zwaartekracht in omhoog te pompen. 
Wanneer de samenwerking van spieren, aders 
en kleppen tekort schiet spreken we van 
veneuze insufficiëntie. Deze aandoening is bijna 
altijd chronisch, dat wil zeggen dat het niet te 
genezen is.


