
Medihoney® Barrier Cream bij de behandeling van vochtletsel. 
S. van Hooijen, incontinentieverpleegkundige en J. van Laar, C. Staats en M. Vrijsen, wond- en 
decubitusconsulenten, Flevoziekenhuis, Almere.   
 
In 2009 maakten wij via de firma SpringMedical voor het eerst kennis met Medihoney® voor de behandeling 
van complexe wonden en huidproblematiek. Eén van de producten uit de Medihoney® reeks is een barrière 
crème op basis van actieve Leptospermum (Manuka) honing met sterke antibacteriële en ontstekings-
remmende eigenschappen. Wij hebben dit product uitvoerig getest voor de behandeling en ter voorkoming van 
vochtletsel. Inmiddels is Medihoney® Barrier Cream in ons standaardprotocol opgenomen.  
Hieronder beschrijven wij een 2-tal casussen van patiënten met rectumcarcinoom en ernstig vochtletsel.         
 
Casus 1.: vochtletsel de heer A. (1931) 
Rectum ca.  T3 N0 H0 stadium 2. na opheffen van ileostoma. 
Tijdens de opname werd patiënt verdacht van een Clostridium-infectie hetgeen na een 3-tal kweken bevestigd 
werd. De huid rond de anus was ernstig aangedaan en erg pijnlijk voor de patiënt. Op 7 december zijn wij 
gestart met Loperamide® tegen de diarree en met de Medihoney® Barrier Cream als barriërecrème.                  
De Medihoney® Barrier Cream werd na iedere toiletgang of wasbeurt aangebracht. Op 14 december was het 
vochtletsel genezen hetgeen betekende dat de patiënt binnen één week van de vreselijke pijn verlost was! 
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Casus 2: vochtletsel de heer B. (1934). 
Patiënt had last van vochtletsel en huidschimmel na preoperatieve radiotherapie in verband met een 
rectumtumor. De huid rondom de anus was ernstig aangedaan en bijzonder pijnlijk. Via de dermatoloog zijn 
diverse  crèmes geprobeerd die geen van allen hielpen. Ook is Myconazol® tegen de  schimmel 
voorgeschreven, echter ook zonder resultaat. Na een week behandelen met Medihoney® Barrier Cream was 
het aangedane gebied veel minder vurig. Na ruim 2 weken was de huid geheel genezen en de patiënt van de 
pijnlijke situatie verlost. 
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