
 
 
 

Honing, meer dan zoet alleen!   

 
Emmy Muller, wondverpleegkundige bij Agathos Thuiszorg Midden Nederland. 
 
 “Dat komt nooít meer goed!”, zei ze stellig, zittend op de rand van haar bed. Een forse beenwond 
keek mij aan: rafelige randen, hier en daar geronnen bloed. De bekende doordringende infectiegeur 
kwam mij tegemoet. Maar erger was de pijn, die ze aangaf. Ik schatte de situatie in en zei:”Komt 
goed! Gaan we aanpakken.” Ze keek me ongelovig aan: “Denk je?” Ik knikte: “Jazeker”. Ze haalde vol 
scepsis haar schouders op.  
 
Door een val was mevrouw Van der Heide* ongelukkig terecht gekomen. Op straat nog wel. De wond 
was nu danig geïnfecteerd. Bijkomende problemen bij mw. Van der Heide waren haar verhoogde 
bloedingsneiging en de haar enorme pijn. Provisorisch was op de HAP een absorberend verband 
aangebracht. Dit zat verkleefd; zelfs het voorzichtig verwijderen met een zachte douchestraal, deed 
haar kermen van de pijn. Zou dit goed komen? Er moest een sluitend plan van aanpak komen.  
 
Naast routinehandelingen als: wondmeting, het registreren van kleur volgens het WCS-model, 
observatie van de wondranden etc., vroeg deze wond om een effectieve en tegelijk milde aanpak. 
Vanwege eerdere goede ervaringen koos ik voor de Medihoney® Apinate Alginaat Dressing 
(SpringMedical). Dit anti-bacteriële en ontstekingsremmende middel heeft een sterk reinigende en 
debris oplossende werking dat de infectie en het exsudaat (wondvocht) doet terugdringen. 
Bovendien verkleeft het niet aan het wondbed en is verbandwissel mild en daardoor minder pijnlijk.  
 
Omdat deze cliënte een zeer sterke bloedingneiging had en we ieder risico wilden uitsluiten brachten 
we in de eerste weken het niet-hechtende SHUR-CONFORM® (SpringMedical) op het wondbed aan, 
dus onder de Apinate Alginaat Dressing. Het geheel werd afgedekt met absorberend verband en een 
windsel (zodat er geen plakranden op de huid aangebracht zouden worden). Later vervingen we de 
Apinate Dressing door de Medihoney® Gel Sheet Dressing (Spring Medical). 
 
We zagen de wond in korte tijd zienderogen vooruit gaan (zie foto’s: van links naar rechts en boven 
naar beneden) . Ook het vertrouwen dat ‘het toch goed zou komen’ kwam bij mevrouw Van der 
Heide in gelijke tred terug.  
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Helaas bleek mw. Van der Heide een serieus valprobleem te hebben. Meerdere keren liep zij 
dergelijke wonden aan armen en benen op. Meteen inzetten van hetzelfde wondplan voorkwam een 
lang slopend herstelproces.  
 
Laatst kwam ik weer bij mw. Van der Heide. Enigszins laconiek zei ze: ”Ben weer gevallen.. .,                  
maar ach, dat komt wel weer goed.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Komt dit ooit goed, dacht ik zelf bij het zien van de geïnfecteerde chirurgische wond van                  
mw. Bloem*?  Als gevolg van ernstig vaatlijden, waardoor open wonden ontstonden, was besloten 
een by-pass op het rechterbeen te doen. De operatie sloeg aan. Aanvankelijk leken de beenwonden 
goed te gaan; echter een abces deed de traumatische wond aan het bovenbeen op twee punten 
openbarsten. Met als gevolg: twee diepe, ondermijnde gele holtes, die via een fistel onderling 
verbonden waren.  Ik besloot te spoelen en te starten met  Apinate Alginaat Streng (Spring Medical).  
Om de streng goed te kunnen vormen maakten we de handschoenen met lauw water nat. Bleef deze 
ook niet plakken. Drie maanden later was de wond dicht! 
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Echter, enkele maanden later werd ik door dhr. Bloem opgebeld: “Slecht nieuws, zei hij.                            
” De circulatie was zodanig verslechterd, dat men weer een by-pass had moeten uitvoeren.                   
En helaas, weer was de wond opengesprongen. Het laat zich raden welke wond ontstaan was. Maar, 
ging dhr. Bloem in één adem verder: “We doen er gewoon weer honing in, Emmy. Dan komt het 
goed!”  
 
Ik zou nog meer voorbeelden uit de praktijk kunnen noemen. Het product bevindt zich standaard in 
mijn wondentas.  
 
“Honing”, zo heet het product in de volksmond. Een nieuwe medicinale uitvinding? Zeker niet.                                       
In het oude Egypte was honing al bekend in de wondzorg maar niet zo geavanceerd als 
tegenwoordig.    En ook kende men toen nog geen termen als 'evidence based'. Practice based 
evenmin.  
 
Tegenwoordig heeft honing zich niet alleen in de praktijk bewezen maar is er inmiddels een 
overvloed aan wetenschappelijk bewijs die de werking ervan aantoont. Ook zijn er verschillende 
uitgebreide klinische studies (R.C.T.'s) met honderden patiënten gedaan die laten zien dat honing 
effectief  is bij de behandeling van complexe wonden. Daarmee is honing één van de weinige 
wondproducten met stevige 'clinical evidence'.            
 
 Honing meer dan zoet alleen! 
 
Oktober 2012,  Emmy Muller, wondverpleegkundige bij Agathos Thuiszorg Midden Nederland. 
 
 
*Vanzelfsprekend zijn de namen van de cliënten om privacy redenen gefingeerd. 

 
 

 


