L-PRF-behandeling

(Leukocyte - Platelet Rich Fibrin)
Uw arts zal uw wonde behandelen met de specifieke L-PRF-techniek. Deze techniek wordt wereldwijd
toegepast binnen verschillende medische disciplines, zo ook binnen de dienst dermatologie voor de
behandeling van specifieke chronische wonden.

WAT IS L-PRF?
Bij deze behandeling wordt gebruikgemaakt van uw eigen bloed. Dat wordt ter plekke afgenomen en
gecentrifugeerd tot een klonter. Deze klonter bestaat uit een natuurlijk fibrinenetwerk met hoge concentraties aan witte bloedcellen, bloedplaatjes, groeifactoren en cytokines. Deze elementen kunnen in
specifieke situaties voor een snellere en verbeterde wondheling zorgen.
De bloedklonters worden als een membraan op de wonde geplaatst en blijven onder een afgeschermd ver
band een week ter plaatse. Daarna wordt de behandeling herhaald of wordt de wonde op medisch voorschrift
gedurende een bepaalde tijd op een andere manier behandeld totdat een gunstig herstelproces zichtbaar is.

BEHANDELTRAJECT
De L-PRF-behandeling wordt toegepast bij chronische wondproblematiek, dus u wordt voor een langere
periode met deze techniek behandeld. Tussentijds zal het resultaat geëvalueerd worden.

Concreet krijgt u bij de start van het behandeltraject de nodige informatie van uw arts, die ook zorgt
voor de nodige voorschriften (bv. voor medicatie, verzorgingsmateriaal, eventuele thuisverpleging).
Vervolgens zal de verpleegkundige u de komende weken behandelen, tijdens deze periode hoeft u niet op
raadpleging te komen bij uw arts. Uiteraard staan arts en verpleegkundige voortdurend nauw in contact
en vindt er overleg plaats indien nodig. Na de behandelperiode gaat u opnieuw op raadpleging bij uw arts
om de behandeling te evalueren en om het verdere plan van aanpak met u te bespreken.

VRAGEN?
Wij raden u aan om de vragen die thuis bij u opkomen, neer te schrijven en mee te brengen naar uw
afspraak om ze met de verpleegkundige te kunnen bespreken. Hebt u onverwachts een dringende
vraag? Dan kunt u de wondverpleegkundigen bereiken via het telefoonnummer 016 34 53 39 (bij
voorkeur op dinsdagnamiddag, donderdagnamiddag of vrijdagnamiddag).
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We zetten sterk in op een multidisciplinaire benadering van chronische wonden en L-PRF-behandelingen.
Zodra er beslist wordt om een L-PRF-behandeling op te starten, zal uw arts-specialist u informeren over
uw behandeltraject en speelt uw verpleegkundige een centrale rol bij de praktische uitvoering en opvolging
van deze wondbehandeling.

