Behandeling met medicinale
larven
Wond Expertise Centrum
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Inleiding
Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken om uw wond te gaan
behandelen met medicinale larven. In deze folder wordt het doel van de
behandeling uitgelegd en wat u kunt verwachten.

Achtergrond informatie
Medicinale larven worden al eeuwenlang gebruikt voor het effectief
schoonmaken van wonden. Na de Tweede Wereldoorlog
werden de larven lange tijd niet meer gebruikt omdat antibiotica bacteriële
wondinfecties bestreden.
Bacteriën ontwikkelden zich echter snel waardoor de bacteriën niet meer
reageerden op antibiotica (resistentie). Omdat antibioticaresistentie steeds
vaker voorkomt, wordt de laatste jaren steeds vaker gekozen voor therapie
met larven als wondbehandeling. De larventherapie wordt gebruikt bij
bepaalde slecht genezende wonden.
De resultaten van de larventherapie zijn erg goed: tweederde van de
wonden geneest. De larven zijn niet vies. Ze worden gekweekt in een
speciaal laboratorium, waar gefocust wordt op een hele schone (steriele)
omgeving.

Wanneer wordt larventherapie gebruikt?
De larven kunnen worden ingezet op wonden met afgestorven (necrotisch)
weefsel als andere behandelingen niet goed genoeg werken. De therapie
wordt ingezet bij wonden zoals diabetische voetwonden, doorligwonden
(decubitus) en wonden die het gevolg zijn van een verminderde
doorbloeding.
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Hoe werkt de behandeling?
De larven scheiden een bepaalde stof af. Deze stof lost afgestorven weefsel
op maar tast het gezonde weefsel niet aan. Daarnaast hebben de larven
een positief effect op de afweer. Hierdoor wordt de wondgenezing
bevorderd. Tijdens de behandeling dragen de larven ook bij aan het maken
van nieuw weefsel.

Over de behandeling
De behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling waar u bent
opgenomen.
De wond wordt allereerst gespoeld met een zoutoplossing. De zakjes (lijken
op theezakjes) met larven worden op de wond geplaatst en afgedekt met
een gaas. Larven gedijen goed in een vochtige omgeving. Ze kunnen niet
uit de zakjes ontsnappen.
Als de wond droog is, wordt deze door de verpleegkundige regelmatig
vochtig gemaakt met een zoutoplossing. De wond en de larven worden
meerdere keren per dag gecontroleerd.
Één keer per 3 à 4 dagen worden de zakjes verwisseld. Elke week wordt
met uw behandelend specialist besproken of er genoeg afgestorven
weefsel is verwijderd. Dan wordt er gekeken of de therapie met larven
wordt voortgezet. Het kan zijn dat de larven het dode weefsel niet genoeg
oplossen. Dan wordt de wond onvoldoende gereinigd. In dat geval zal er
gekozen worden voor een andere (wond)behandeling.
Tijdens de behandeling kan er lichte jeuk of enige pijn worden
waargenomen. Dit kan goed bestreden worden met pijnstilling. Over het
algemeen wordt de therapie goed verdragen en zijn er geen bijwerkingen.

4

Aandachtspunten
Vraag aan uw behandelend specialist wat u wel en niet mag doen tijdens de
therapie.
In principe mag u alles doen tijdens de therapie. Douchen is mogelijk als de
wond droog blijft. Bewegen is goed. Afhankelijk van de plaats van de larven
mag u beperkt bewegen.
Het is belangrijk dat er geen druk op de larven komt zodat ze niet dood
gaan.

Voeding
Bij iedere wond is het belangrijk dat u voldoende voedingsstoffen binnen
krijgt voor de wondgenezing. Hierbij krijgt u zo nodig ondersteuning van de
diëtiste.

Roken
Zoals u waarschijnlijk bekend is, heeft roken een slechte invloed op de
gezondheid in het algemeen. Het is daarnaast bewezen dat roken het risico
op slechte doorbloeding vergroot en in geval van een wond, de genezing
ernstig belemmert. Als u rookt, raden wij u daarom zeer aan om te stoppen
met roken.
Er zijn in ons ziekenhuis mogelijkheden om u te ondersteunen bij het
stoppen met roken, want we begrijpen dat dit erg lastig kan zijn. U kunt uw
behandelend specialist of een verpleegkundige van de afdeling vragen naar
de mogelijkheden.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om deze
met uw behandelend specialist of met een verpleegkundige van de afdeling
te bespreken.
Voor meer informatie over het wond expertise centrum kunt u de website
bezoeken, of kunt u bellen met de Polikliniek Chirurgie.
I	 
www.ikazia.nl/specialisme/wond-expertise-centrum
T 010 297 5220
E wec@ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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