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Praktische wondbehandeling
waaronder het gebruik van een
honing verbandmiddel, moet
gebaseerd zijn op actueel, goed
onderbouwd, methodologische
onderzoek. Echter, door het
ontbreken van goed opgezet,
klinisch onderzoek is evidence
in het geval van de toepassing
van honing in de zorgzorg
gebaseerd op praktijkstudies,
behandelingen en ervaringen.

Honing wordt in de wondzorg al
eeuwen gebruikt en de literatuur meldt
ons inmiddels heel veel onderzoeken,
studies en ervaringen. Het eerste
klinische onderzoek vond plaats in
19441. Het gebruik van honing heeft
echter een terugslag gekregen doordat
er meer gebruik werd gemaakt van
antibiotica, antiseptica en verbeterde
chirurgische technieken. Er was een
verschuiving aan het einde van 1960
ten aanzien van het ontwikkelen van
modernere verbanden en daardoor is
honing als wondbehandelingsproduct
op de achtergrond geraakt. Toch is
men eind 1980 opnieuw geïnteresseerd
geraakt in de toepassing van honing.
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Hedendaagse studies en klinische
onderzoeken laten echter duidelijk zien
dat niet alle honingsoorten hetzelfde
zijn: sommige zijn effectiever ten
aanzien van wondgenezing dan
andere.2,3
Samenstelling honing
Honing bestaat uit meerdere elementen.
Het bestaat grote deels uit suiker
(80%) en water (circa 17%). De rest
bestaat uit een geringe hoeveelheid
bestandsdelen als zuren, enzymen
en andere componenten4. Bij een
eerste blik op honing valt het verschil
in kleur, kleverigheid en geur op.
Deze verschillen worden veroorzaakt
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door de soort bloem, de voedsel
zoekende bij en de plaats waar de
honing wordt geproduceerd. De
donkerder soorten honing hebben een
hoger gehalte antioxydanten dan de
lichtere soorten en komen meestal uit
het zuidelijk halfrond, met name uit
Nieuw-Zeeland en Australië.
Voorbeeld is Manukahoning, die uit
de bloem van de Leptospermum
Scoparium Bush komt, die in deze
landen in het wild groeit en een
zuurgraad heeft van ongeveer 3.5 tot
4.5 Ph, waardoor deze erg zuur is.
Manuka is de Maori (Nieuw-Zeelandse)
naam van de Leptospermum
Scoparium Bush plant.
Klinische applicaties
Eén van de meest frequente eigen
schappen die wordt toegeschreven aan
honing is haar antibacteriële eigen
schap. Uit onderzoek is gebleken dat
er duidelijke verschillen zijn in de anti
bacteriële werking, afhankelijk van het
type honing dat wordt gebruikt.2,3,5,6
Deze werking wordt bepaald door een
aantal factoren:
Hoog osmotisch effect
Lage zuurgraad
Hydrogene peroxide activiteit
Sommige nog niet geïdentificeerde,
phyto-chemische invloeden
Honing heeft een zeer hoge osmotische
waarde, in die zin, dat honing het
vermogen heeft water aan te trekken.
Dit maakt dat de bacteriën niet over het
nodige water kunnen beschikken dat
nodig is voor de voortplanting.
Ook zorgt honing voor het reinigen van
de wond, doordat de osmotische
werking ervoor zorgt dat het water uit
dieper gelegen delen van de wond naar
de oppervlakte getrokken wordt. 7
Doordat er op deze manier geen
gunstig klimaat is voor bacteriegroei,

draagt honing ertoe bij dat het aantal
bacteriën in de wond afneemt.
De zuurgraad van honing is doorgaans
3.5 tot 4.5, ofschoon in sommige
regio’s in Pakistan een pH-waarde van
wel 6.38 kan worden aangetroffen.
Bacteriën zijn pH-gevoelig en
vermenigvuldigen zich het beste bij
specifieke pH-waarden. De lage
pH-waarde van honing zorgt ervoor dat
sommige soorten bacteriën zich niet
verspreiden, waarmee ze de bacteriële
groei in de wond remmen.
In honing komt van nature waterstof
peroxide voor, maar in een veel lagere
concentratie dan in de gebruikelijke
wondreinigingsproducten. In honing
komt het enzym glucose oxidase voor,
dat glucose omzet in gluconzuur en
waterstof peroxide.
Deze waterstof peroxide draagt bij aan
het doden van bacteriën. Het enzym
dat normaal aanwezig is in het wond
vocht, katalase genaamd, breekt de
waterstof peroxide af, waardoor
het niet langer antibacterieel werkt.
Studies hebben uitgewezen dat
Manukahoning doorgaat met het
doden van bacteriën, zelfs wanneer de
waterstofperoxide wordt verwijderd.2,5,6,9
De oorzaak van dit laatstgenoemde
effect is vooralsnog onbekend en men
refereert er daarom aan als “onbekende
phytochemische oorzaak”. Dit effect is
aangetoond bij verscheidene wondkoloniserende pathogenen, waaronder
Stafylococcus Aureus, methicillineresistente Staph Aureus (MRSA),
methicilline-gevoelige Staph Aureus
(MSSA) en pseudomonas, en recente
lijk bij uit kweek verkregen MRSA.3
Door klinisch gebruik en het onderzoek
naar de klinische toepasbaarheid van
honing op verschillende niveaus van

evidence based, aangevuld door
meerdere studies uit India, blijkt
honing veel effectiever te werken bij
de behandeling van brandwonden,
vergeleken met het gebruik van
zilversulfadiazine, een amniotisch
membraan of filmbedekkers.10–12
Buiten India zijn geen studies bekend
naar de toepasbaarheid van honing
bij de behandeling van brandwonden.
Er zijn twee onderzoeken geweest
naar de effectiviteit van honing bij
de behandeling van een wond na
verwijdering van een teennagel.
Honing bleek hierbij niet effectiever
dan iodine of paraffine gaasverband.13,14
De honing die gebruikt werd, was een
Manukahoning en een gemengde
bloemenhoning waar ook Manuka
honing in zat. De studies vertoonden
geen negatieve effecten bij het gebruik
van honing.
Twee grote, randomised-gecontro
leerde studies hebben het gebruik van
Manukahoning bij intraveneuze ulcera
onderzocht.15,16 Een onderzoek, waarbij
368 patiënten werden onderzocht,
toonde aan dat het gebruik van
Manukahoning in combinatie met
compressietherapie geen gunstiger
effect had dan de gebruikelijke
behandeling.15 Wel bleek het gebruik
van Manukahoning kosteneffectiever.

Er zijn duidelijke
verschillen in
antibacteriële werking,
afhankelijk van het type
honing dat wordt gebruikt
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Dit kan gevolgen hebben voor de
klinische toepassing van honing
producten. De tweede studie onder
zocht het gebruik van Manukahoning
bij veneuze ulcera met een wond
gebied van meer dan 50% necrose.16
Deze studie gaf een beter genezings
resultaat te zien bij het gebruik van
honing, gemeten over twaalf weken, in
vergelijking met het gebruik van een
hydrogel. De gemiddelde reductie van
de wondgrootte na vier weken was
aanzienkelijk groter in de Manuka
honinggroep. De honing zorgde daad
werkelijk voor vermindering van de
mate van necrose in de wond.
Bovendien was het aantal gevallen van
besmetting minder indien de wond
werd behandeld met Manuka honing
(n = 6), dit in tegenstelling tot de
wonden die werden behandeld met
hydrogel (n = 12). In alle gevallen werd
de compressietherapie voortgezet.
Deze studie verschilde van de voor
gaande studie, in die zin dat de
wonden groter waren en het genezings
proces langer duurde, onder meer
doordat er sprake was van necrose van
het wondbed. Een grote verscheiden
heid aan praktijkstudies heeft de
werkzaamheid van honing aange-
toond bij een breed scala van wond
etiologie, zoals drukulcera, reumatoïde
ulcera, open wonden en abcessen.17,18
Door middel van een studie bij 40
patiënten heeft men geprobeerd de
acceptatie van het gebruik van honing

Praktijkstudies kunnen
bijdragen aan het
vergroten van de kennis
van toepassingsmogelijkheden

in de wondzorg te bevorderen.
Patiënten gaven aan dat ze zeer
tevreden waren over het gebruik van
honing.19 Hoe wel er soms wel sprake
was van pijn, is het wel van belang om
te weten dat pijn vaker werd geasso
cieerd met grote, langzaam genezende
wonden, vaak met een verminderde
reactie op de behandeling.19
Praktijkstudies tonen geen oorzaak-engevolgverband aan, maar kunnen wel
bijdragen aan het vergroten van kennis
van de toepassingsmogelijkheden
van wondverzorgingsproducten, met
inbegrip van producten met honing.
Sommige van de praktische pro
blemen, zoals pijn, geur, wondvocht
en veiligheid, zullen nu verder
besproken worden.
Practische overwegingen
Toepassing
Honing kan worden toegepast als een
gel of als verbandmiddel. Als gel kan
de honing het beste worden toegepast
op een tweede verband, zoals schuim
of alginaat, en dan worden aange
bracht op de wond. Dit tweede verband
moet groot genoeg zijn om de hoeveel
heid exudaat in de wond te kunnen
absorberen. Honingverbanden hebben
eveneens een extra verband nodig als
er nog geen wondkussen met honing
aanwezig is. Dit extra verband kan
gewoon op de wond worden aange
bracht en, indien noodzakelijk, worden
verwisseld. In sommige studies werd
het verband wekelijks gewisseld, wat
aantoont dat honigverbanden op
dezelfde manier kunnen worden
toegepast als andere wondmiddelen.
Sommige onderzoekers adviseren
echter een hogere frequentie wat
betreft de verbandmiddelen.20. De
frequentie van de verbandwisselingen
moet aangepast zijn aan de conditie
van het wondbed, net als bij andere
producten.

Pijn
Er is een gebrek aan consensus in de
literatuur met betrekking tot het
ontstaan van pijn en het gebruik van
honing daarbij.15,17,19,21 Sommige studie
verslagen laten een toename van pijn
zien, terwijl andere studies juist een
belangrijke vermindering laten zien.
Deze studies echter, vermelden vaak
niet de manier van pijnmeting, even
min als het tijdstip / moment van
meting, waardoor het moeilijk is de
bevindingen te interpreteren. Door
persoonlijke ervaringen weet men dat
het gebruik van honing bij arteriële
wonden pijnlijk kan zijn. Dit wordt
mogelijk veroorzaakt door het alkaline
karakter van de arteriële wond en het
osmotische effect dat plotseling op het
wondbed ontstaat. Inmiddels zijn er
nieuwe producten in ontwikkeling met
een lagere pH waarde om zo deze
problemen te ondervangen. Hoewel
arteriële wonden geen contra-indicatie
zijn voor het gebruik van honing, is het
vooralsnog verstandig geen honing te
gebruiken bij deze wonden, omdat dit
te pijnlijk kan zijn voor sommige
patiënten en dient een alternatieve
therapie overwogen te worden.
Geurbeheersing
Veel praktijkstudies naar het gebruik
van honingverbanden hebben een
gunstig effect op de wondgeur aan
getoond17,22,23. Een onaangename
geur wordt veelal veroorzaakt door
bacteriële verspreiding en er kan een
indicatie zijn van infectie. Dit dient
onderzocht te worden en een eventuele
onderliggende infectie dient adequaat
behandeld te worden. Toch zien we dat
er enkele wonden zijn, zoals schimmel
infecties en chronische ulcer, die sterk
ruiken, ondanks dat er geen infectie is.
Honingverbanden kunnen in dat geval
gunstig blijken te werken. Een van
interessante kenmerken van honing is
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de van nature lage pH-waarde. Wonden
helen het best in een zure omgeving en
niet-genezende, chronische wonden
laten dan ook een sterk alkalische
omgeving zien.24 Deze alkaliteit wordt
eveneens aangetoond bij huidtrans
plantaties die “niet zijn aangeslagen”.
Omdat ze zo alkalisch is, werd er
voorgesteld om honing te gebruiken
om de pH-waarde van chronische
wonden te verlagen. Dit effect werd
aangetoond in een studie waarbij de
pH-waarde in twee weken afnam. Ook
de wondgrootte nam af 24. Uit deze
laatste studie bleek eveneens dat een
vermindering van 0,1 pH eenheid een
8,1% verlaging betekende van de
wondgrootte. De studie betrof alleen
niet-genezende, chronische wonden
met verschillende etiologie als veneus,
arterieel, of meervoudige etiologie en
diabetische voetulcers. Deze gevallen
werd het glucoseniveau in het bloed
plasma door middel van “vinger
prikken” nauwkeurig in de gaten
gehouden. Het wordt geadviseerd om,
als de wond erg groot is, de honing
voorzichtig toe te passen en goed in de
gaten te houden.
Veiligheid
Gewone voedingshoning is niet steriel,
want vaak verontreinigd door verschil
lende organismen en kan, als ze wordt
toegepast op wonden, zelf een infectie
veroorzaken door eventuele ziekte
verwekkers op of in de wond.3,26 Men
dient dan ook alleen honingpreparaten
te gebruiken die zijn gesteriliseerd
zodat er geen microflora in de wond
achterblijven, die als potentiële ziekte
verwekkers zouden kunnen werken.
Honingproducten zijn verkrijgbaar als
verbanden of in tubes die goedgekeurd
zijn voor het gebruik bij wondverzorging.
Op deze manier worden de risico’s van
het gebruik van honingproducten tot
een minimum beperkt.
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