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(Potentiële) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst geen mogelijk relevante relaties met bedrijven

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder

• Medewerker LLZ
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Disclosure belangen namens sprekers 



Programma

• Wat is complexe wondzorg?
• Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg 2018
• Casuïstiek

MEER WETEN??
www.transmuralezorg.nl



Wat is complexe wondzorg? 

Een complexe wond is elke acute wond (na trauma of chirurgie) of 
chronische wond (door veneus of arterieel vaatlijden, decubitus, 
diabetes of maligniteit) die langer dan verwacht nodig heeft om te 
genezen en daarom extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er 
sprake is van infectie, ischemie, druk of oedeem. 
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Capgemini rapport
• 500.000 patiënten per jaar in NL met een complexe wond

• Kosten van deze zorg 2 tot 3% van de totale zorguitgaven

• Patiënten met een complexe wond kunnen last hebben van pijn, 
nare geur, fysiek onwel zijn, mobiele beperkingen, beperkingen bij 
het sociaal functioneren of psychologische problemen. Daarnaast 
kan deelname aan het arbeidsproces beperkt of onmogelijk zijn of 
kan men zelfs niet meer in de eigen dagelijkse levensbehoeften 
voorzien. 
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Visie op complexe wondzorg 

• Juiste zorg, op de juiste plek en geleverd door de juiste zorgverlener

• Verkorten van gemiddelde genezingsduur 

• Afname wond-gerelateerde uren wijkverpleging

• Afname doorverwijzingen naar het ziekenhuis 

• Afname gebruik verbandmaterialen en variatie in materialen 
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Wat is er nodig?

Regionaal moet sprake zijn van een integrale wondzorgketen en een 
multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, wondregisseurs, 
wijkverpleegkundigen/verzorgenden, ziekenhuizen en 
hulpmiddelenleveranciers.

Deze zorgverleners gaan geprotocolleerd te werk om de kwaliteit van zorg voor 
patiënten met een complexe wond te verbeteren. Ze monitoren en registreren 
de wondbehandeling van de patiënt, zodat de kwaliteit van zorg kan worden 
verbeterd en er voortdurend deskundigheidsbevordering plaatsvindt.  

De wondregisseur heeft een belangrijke functie binnen de integrale 
wondzorgketen, omdat deze verantwoordelijk is voor het toezien op de 
afstemming, coördinatie en continuïteit van de wondzorg.
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Kwaliteitsstandaard organisatie 
van Wondzorg

Niet spoedeisend                 Spoedeisend

Basiswondzorg categorie I            categorie II

Complexe wondzorg categorie III categorie IV
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Categorie l 
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Basis, 
Niet spoed



Categorie ll
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Basis, spoed



Categorie lll
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Complex, 
niet spoedeisend



Categorie lV
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Complex, spoed



Basiswondzorgcategorie l , ll

Wond geneest binnen 3 weken, genezingstendens aanwezig

Actie:

Bepaal categorie en pas basiszorg toe maximaal 3 weken

Geen genezingstendens of verslechtering>> verwijzen naar Experteam.
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Categorie lll, lV

Expertteam (WEC)

Spoedeisende hulp / SEH
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Complexe Wondzorg
-Complexe wondzorg Categorie lll en lV

-Aanstellen van een “REGIEBEHANDELAAR”

-Stelt diagnose

-Stelt behandelplan op / doel

-Leefstijladviezen

-Kennis delen

-Casemanager (spil tussen alle zorgverleners)

-Coördinator van de wondzorg in de keten

-Toezien op bekwaam-en bevoegdheid in de zorg
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Registratie
• Toestemming patiënt voor delen informatie?

• Type wond (het internationale classificatiesysteem wordt gehanteerd)

• Verwijzer

• Datum ontstaan wond

• Datum start behandeling regiefunctie 

• Datum beëindiging behandeling regiefunctie 

• Reden beëindiging behandeling 

• Aantal contactmomenten regiefunctie 

• Is er naast de regiefunctie complexe wondzorg die de cliënt ontvangt nog 
sprake van reguliere wondzorg door een andere zorgaanbieder? 
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Traumawond 20-9-16
13-10-16  1e bezoek WEC
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Vrouw 72 jaar
Gezond
Blanco VG

13-10-16 24-11-16

Behandeling?
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Casus Martorell
75 jarige man, dementerend, hypertensie, 
mobiliteit↓, DM-
Begonnen met druk door spalk (ivm 
voetheffersprobleem door polio)

EAI goed, ACT stop i.v.m. pijn
Biopsie:kan passen bij ulcus cruris, erysipelas, 
cellulitis of Pyoderma Gangrenosum
Medicatie hypertensie:
Betablokker vervangen door Nifedipine
Prednison 1 maand 1dd 30 mg
Pijn: morfinepleister
Diverse AB kuren 

Na 8 maanden wonden bijna dicht



Goed zwachtelen is een 
kunst….

En alleen als er geen sprake is van arteriële insufficiëntie!



Oedeem boven en onder de kous
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Casus art. ulcera
57 jarige man

wonden re o been

Claudicatio

Rookt

1-3-17 EAI slecht 0,16

10-3-17 PTA en stent >EAI 0,29

Bypass OK 11-9     >EAI 0,67

28-4-17



1 week later

3-5-17



5 maanden later

11-10-17



Casus CVI 29-8-19
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Locatie: Li o been mediaal en lateraal
Oorzaak: PAV en CVI
TIME: T: 100% rood  I ja  M nat  E rood
Afmeting: Opp wondjes en toename oedeem sinds begin juli, kan kl 1 kous niet meer aan

Had geklust
Geen ab gehad vd HA, wel pijnstilling via HA gekregen



Resultaat na 1 week
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• Reinigen met gaasje en zoete olie
• Huid rond de wond: goed drogen
• Zoete olie op droge huid
• Urgo SSD op onderbeen
• Abs verbanden
• Met leukopor vastzetten op abs verband
• Fixeren: tubigrip F



Casus hypergranulatie in 
de 1e lijn

• Wondregistratie vlg TIME:

T:  100% Rood, hypergranulatie

I:  geen infectie

M: vochtig

E: intact,vitaal

• Behandeling:

Aanstippen met zilvernitraat (kan pijnlijk zijn)

of Terra-Cortril Polymyxine B oogzalf



Casus, vervolg
Na 2 weken behandelen

Terracortril Polymyxine oogzalf…



Huidplastieken in 
de 2e lijn



SSG na 1 week



2 weken na OK



Vragen??


