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Debby Huis in ‘t Veld heeft een sterke passie voor kwaliteit van zorg. Met haar kennis van wondzorg en met een holistische aanpak
weet Debby als zelfstandige wondverpleegkundige als geen ander hoe je resultaten moet bereiken in de zorg. Ze coacht, traint
anderen met als doel dat patiënten beter af zijn, sneller genezen en hogere kwaliteit van leven krijgen.

Huis in ’t Veld, zzp'er wondverpleegkundige Vanzorgnaarbeter

Terra Cortril
Vorige week kwam ik na mijn vakantie weer bij
een van de cliënten waar de wonden zo gecompliceerd zijn dat zowel de poli als de huisarts mij
vertelde dat de wonden nooit meer zullen gaan
sluiten. In het begin ging ik er dan ook met die
instelling naar toe, maar ik merk dat ik tegenwoordig denk: ‘Dat gaan we nog wel eens zien.’
Waarom? Omdat ik 7 cliënten in zorg heb gehad
sinds ik gestart ben met Vanzorgnaarbeter (sinds
september 2021) waar dit gezegd werd. Bij al deze
cliënten ben ik samen met een arts Terra Cortril
gaan gebruiken, soms in combinatie met offloading vilt om de druk van de wonden te halen, bij
anderen was dit niet nodig.
Terra Cortril oogzalf bevat Oxytetracycline en
Polymyxine. De zalf is bedoeld om bacteriën te
doden die worden veroorzaakt door ontstekingen
van de huid, zoals eczeem en contactdermatitis en
andere vormen van huidaandoeningen. Het is
vooral nuttig wanneer huidaandoeningen
geïnfecteerd zijn geraakt.
Oxytetracycline is een antibioticum dat wordt
gebruikt voor de behandeling van een breed
scala aan ernstige bacteriële infecties.
Polymyxine-B is een combinatieproduct dat
infectie bestrijdende en ontstekings
remmende eigenschappen heeft.
Afijn, zoals ik vaker doe, besluit ik
het op LinkedIn te delen. Waarom
wordt hier dan geen onderzoek
naar gedaan? Het is zo simpel en
wordt nauwelijks ingezet door
poli’s, behalve bij hypergranulatie.
Waarom hoor ik collega’s regelmatig roepen dat dit onnodig
gebruik van antibiotica is, dat
hier geen bewijs voor is?
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We hebben het hier over cliënten die al jaren wonden hebben;
cliënten met verschillende achtergronden, leeftijden, en verschil
lend onderliggend lijden. Mensen die al meerdere orale antibioticakuren achter de rug hebben. Mensen die ‘opgegeven’ zijn
qua wonden, ‘leer er maar mee leven.’ Ik alleen al heb 7 cliënten
waarvan de wonden binnen een paar maanden gesloten zijn of
al aardig verbeterd zijn door gebruik van Terra Cortril. Is dat
dan geen bewijs genoeg?
Harm Jaap Smit, wondbioloog, gaf onderaan mijn LinkedInbericht aan dat dit onderzoek er ook niet gaat komen. Op dit
moment wordt er alleen onderzoek gedaan naar brandwonden.
Verder zou er geen onderzoek plaatsvinden, simpelweg omdat
er te weinig expertise en kennis beschikbaar is. Waarschijnlijk
ook geen geld.
De 7 cliënten waren allemaal anders, ik heb alle metingen, en
foto’s vastgelegd met Insight. Blijkbaar maakt het dus niet heel
veel uit wat de achtergrond van de mensen is. Waarom stuurt
een poli iemand dan terug naar de huisarts en proberen we niet
vaker simpelweg Terra Cortril? Dat is toch beter dan opgeven
en dan al die orale antibioticakuren die nodig zijn
om de wondinfecties onder de knie te krijgen?
Ik heb nog gegoogeld op Terra Cortril. Zelf ken ik
alleen de oogzalf, maar blijkbaar is er ook huidzalf. Alleen, die is hier niet verkrijgbaar, maar
wel in andere landen. Deze huidzalf bevat Hydrocortison, 1,2 een soort corticosteroïde die wordt
gebruikt voor de behandeling van een huidontsteking. Het kan ook de cellen doden
die de schadelijke bacteriën produceren
en die ontstekingen veroorzaken.
Ik kan je verzekeren dat alle cliënten
superblij zijn met het resultaat en een
betere kwaliteit van leven hebben.
Laat staan de kostenbesparing die dit
oplevert.
1 . https://www.pfizer.be/nl-be/products/product-

detail/terra-cortril (geraadpleegd 01-09-2022)
2 . https://www.dokteronline.com/en/product/

terra-cortril, (geraadpleegd 08-09-2022)
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