
Ketenaanpak
complexe wondzorg 

Meer kwaliteit van leven, minder kosten
Vérian heeft een innovatieve aanpak die de kwaliteit van de zorg voor complexe  wonden verbetert.  Belangrijke 
bouwstenen zijn: vroegtijdige signalering van complexe wonden door de wijkverpleegkundige of de huisarts, 
regie door een verpleegkundig specialist (VS)/ wondconsulent 1 van het wondteam, wondbehandeling zoveel 
als mogelijk in de thuissituatie en geprotocolleerde samenwerking met de huisarts en het ziekenhuis. Dit nieuwe 
wondzorgpad zorgt voor een flinke verkorting van de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden. Dat 
betekent meer kwaliteit van leven voor de patiënt en minder zorgkosten. 

Patiënten met complexe wonden ervaren veel ongemak. Via een gerichte aanpak en gestroomlijnde 
samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis, VS, wondteam,  wijkverpleegkundige en aandachtsvelders wond, 
kan voorkomen worden dat de genezingsduur voor complexe wonden onnodig lang is. Deze aanpak is conform 
de Indicatoren set:  Wond Expertise Centra  (WEC) Nederland.  Diverse zorgverzekeraars vergoeden deze 
aanpak al, de andere verzekeraars zijn daarover in gesprek.

Vroeg signaleren is belangrijk
Van belang is, dat een complexe wond vroegtijdig wordt gesignaleerd. Aan de hand van de beslisboom (zie 
bijlage) kan worden bepaald of er sprake is van een complexe wond en of de patiënt moet worden 
doorverwezen naar het wondteam van Vérian.

Regiefunctie van de VS
Door de patiënt meteen aan te melden bij de VS van wondteam Vérian, wordt de eerste reductie van de 
genezingsduur al gerealiseerd. De VS pakt de regie in het behandeltraject. 
De VS:
• stelt in overleg met huisarts de diagnose
• maakt een adequaat wondbeleid
• instrueert de aandachtsvelders wond van het thuiszorgteam dat de wondzorg gaat uitvoeren
• monitort het genezingsproces
• sluit het wondzorgpad af en informeert de huisarts wanneer de wond genezen is
• zij evalueert de geleverde wondzorg met de patiënt. 

De behandeling van de wond vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats. Indien doorverwijzing naar het 
ziekenhuis noodzakelijk lijkt (triageprotocol conform NHG en transmurale werkafspraken) overlegt de VS met 
de huisarts. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor de patiënt in de 1e lijn. De VS informeert de 
huisarts adequaat over het wondbeleid en het verloop van het genezingsproces.

Aanmelden van een patiënt met een complexe wond
U kunt een patiënt met een (vermoedelijk) complexe wond eenvoudig aanmelden via de Verwijzerslijn: 088 126 
33 23. 

Meer informatie
De VS van het wondteam van Vérian, kan vragen beantwoorden en adviezen geven over het wondzorgpad en 
over patiënten casuïstiek. 
Zij is bereikbaar op: 06 21 71 77 68 of per mail: teamwondzorg@verian.nl of verianwondteam@zorgmail.nl. 

1 Verpleegkundig specialist / wondconsulent worden verder in tekst voor leesbaarheid VS genoemd


