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L-Mesitran®          Case Study:

Diabetische voet

Een 43-jarige mannelijke patiënt met diabetes (waarbij de HbA1c 
12 niet goed onder controle was) werd opgenomen in het Life 
Roseacres Hospital in Gauteng Zuid-Afrika. De opname was voor-
namelijk voor longontsteking, maar ook om zijn diabetes te regu-
leren en zijn ulcus cruris, die hij al 3-4 maanden had, te verzorgen.

De patient heeft in de tijd voorafgaand aan de opname verschil-
lende natuurlijke zalven gebruikt voor de behandeling van het 
ulcus. Deze waren voorgeschreven door zijn natuurgenezer.

Bij de eerste evaluatie was de wond bedekt met necrotisch weef-
sel en was het onderbeen zeer oedemateus. De wond produceer-
de een onaangename geur en de omringende huid was rood: te-
kenen van  een infectie(1). Er werd gekozen voor een behandeling 
op basis van honing, omdat honing een bewezen antimicrobieel 
middel is dat ook goede debriderende kwaliteiten heeft. (2, 3)
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Methode 
De wond werd eerst gereinigd met een fysiologische zoutoplos-
sing en/of kraanwater. Daarna werd het honing verband (L-Me-
sitran© Tulle, Triticum, NL) aangebracht op de wond. Het geheel 
werd afgedekt met 3M Tegaderm foam en daarna gefixeerd met 
Profore 3-laags compressieverband.
     De patiënt is diabeet en hoewel zijn Enkel-Armindex (EAI) werd 
gemeten op 0.95mmHg, heeft de verpleegkundige besloten om 
compressietherapie toe te passen, omdat ze van mening was,  
dat de wond, gezien de locatie (laterale malleolus), te wijten was 
aan een gemengde etiologie. De druk van het verband was om-
gekeerd evenredig met de omtrek van het ledemaat, waardoor 
de druk hoger zou kunnen zijn bij de enkel van de patiënt gezien 
de omtrek van 23cm. De verpleegkundige koos in dit specifieke 
geval voor een 3-laagse compressie als een veiligere optie (4).

Resultaten
De EAI van de patiënt werd gemeten op 0.95mmHg, een norma-
le waarde.(5.6)  De EAI is cruciaal bij de toepassing van compres-
sietherapie, omdat het een indicatie is van de arteriële bloedtoe-
voer naar het onderbeen en deze waarde zal invloed hebben op 
de keuze van compressie(5,6) De druk in de tenen was normaal.
     Verbandwisselingen vonden 2x per week plaats gedurende 
zes weken. De wond was aanzienlijk in omvang afgenomen 
(fig. 1-4), de kleinere wond rechtsboven was zelfs bijna volledig 
geëpitheliseerd. Het wondbeslag was snel gedebrideerd en ge-
zond granulatieweefsel was zichtbaar binnen 20 dagen.

Conclusie
De op honing gebaseerde Tulle zorgde in deze case study voor 
een snel en bijna pijnloos debridement. Formatie van granulatie 
kon al binnen 20 dagen na de start van de behandeling van deze 
diabetes patiënt waargenomen worden.
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