
Da Vinci Kliniek - voor hyperbare geneeskunde  
en expertisecentrum voor wondgenezing

Epidermal grafting 

Hoe kunt u ons bereiken?
 
•  Indien u verhinderd of ziek bent, dient u dit bij voorkeur tijdens 

kantoortijden, minimaal 24 uur van te voren, aan ons te melden 
(zie contactgegevens kliniek).

• Annuleren binnen 24 uur kan tot kosten voor u leiden. 

Contactgegevens Da Vinci Kliniek
Adres: Nieuwendijk 49, 5664 HB Geldrop
Telefoonnummer: 040-2180530
E-mail: info@davincikliniek.nl

Voor de bezoekers worden parkeerplaatsen vrijgehouden.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen  
hebben, neem dan tijdens kantooruren contact op  
via het algemene telefoonnummer van de kliniek of 
d.m.v. het sturen van een emailbericht.

Voor meer informatie: www.davincikliniek.nl
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TIP!
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Epidermal grafting  
(Huidcel transplantatie) 

In de Da Vinci Kliniek wordt u behandeld voor een complexe wond 
die slecht geneest en waarschijnlijk al voor langere tijd bestaat. 
Een van onze behandelmogelijkheden is een behandeling waarbij 
we op een vrijwel pijnloze manier uw eigen huidcellen kunnen 
transplanteren van uw bovenbeen naar de plaats waar de wond 
zich bevindt. Dit heet epidermal grafting.

Wat is het effect?

Deze methode kan leiden tot een volledige sluiting van de wond 
waarbij deze is bedekt met huidcellen. Vanaf dat moment is de 
wond gesloten. Bij ongeveer 70% van de behandelde patiënten 
zien we dit resultaat na een periode van ongeveer 6 weken.

Hoe verloopt de behandeling?

Er wordt voor u een afspraak ingepland bij de wondconsulent en 
hij/zij zal de behandeling uitvoeren. 

De behandeling duurt circa 1 uur

De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een band met 
een gaatjesrooster om een van uw bovenbenen en deze wordt 
aangesloten op een pomp (A). Gedurende 30 minuten wordt er 
een vacuüm aangebracht en wordt uw huid verwarmd (B).

Na 30 minuten zijn er een groot aantal blaartjes gevormd die 
we met een ingebouwd snijsysteem kunnen verwijderen van uw 
bovenbeen. Dit is in principe een pijnloze procedure, sommige 
patiënten ervaren het als een elektrisch stroompje van enkele 
seconden. De blaartjes worden “geplakt” op een siliconen 
verband. De blaartjes op het siliconenverband worden vervolgens 
op uw schoongemaakte wond aangebracht (C).

Hierna wordt een negatieve druk systeem aangebracht in de vorm 
van een pleister en als dit nodig is een compressief verband (een 
zwachtel) (D). 

Dit geheel blijft 1 week zitten en na 1 week wordt het verband 
verwisseld waarbij de blaartjes met het siliconenverband niet 
worden verwijderd! 

Vervolgens krijgt u wederom gedurende 1 week hetzelfde verband. 
Na 2 weken mag ook het siliconen verband met de blaartjes 
worden verwijderd. De wond wordt voor een aantal weken dus 
niet gespoeld en niet schoongemaakt om te voorkomen dat de 
getransplanteerde cellen verwijderd worden.

Na ongeveer 3 weken worden de eerste resultaten gezien in de 
vorming van nieuwe huid.

Zijn er bijwerkingen aan de behandeling?

•  De  warmte wordt door sommige patiënten  
als onaangenaam ervaren

•  Het snijden van de cellen kan als pijnlijk worden ervaren  
maar vaker als onaangenaam

•  Een infectie kan altijd ontstaan in een wond en is niet direct 
gekoppeld aan de behandeling die u heeft ondergaan.

Een aantal verschijnselen zijn kenmerkend voor een infectie, 
namelijk:

•  Roodheid rondom de wond
•  Zwelling rondom de wond
•  Pijn
•  Pusvorming/wondlekkage
•  Koorts/koude rillingen

Zodra u een of meerdere verschijnselen heeft is het zo goed als 
zeker dat u een infectie heeft. U dient dan contact op te nemen 
met de Da Vinci kliniek. Heeft u niet de mogelijkheid om met de 
Da Vinci kliniek contact op te nemen, belt u dan uw huisarts of 
huisartsenpost. 
Heeft u nog andere vragen dan kunt u deze altijd stellen tijdens 
een controleafspraak.

A DCB
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