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Kwaliteitsstandaard maakt einde aan versnippering en onnodig wachten

Snellere genezing 
door nieuwe aanpak 
wondzorg

Dankzij de kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van Wondzorg in Nederland’ hoeven 

patiënten niet langer te tobben met slecht genezende wonden. Een regionaal 

expertteam zit erbovenop. Snel en samen in actie komen leidt tot snellere genezing, 

verwachten drie wondzorgexperts. 
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‘Patiënt ziet nu veel eerder  
een wondzorgexpert’ 
Robbert Meerwaldt is vaatchirurg in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Hij was voorzitter 
van de werkgroep Wondzorg namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 

‘De aanleiding van de kwaliteits stan-
daard wondzorg is helder: patiënten 
liepen soms maanden tot wel een 
halfjaar rond met slecht genezende 
wonden. Eenvoudigweg omdat de zorg 
voor dit soort patiënten te versnipperd 
was. Iedereen – huidtherapeuten, 
podotherapeuten, chirurgen, huis-
artsen, thuiszorgverpleegkundigen 
– was van de wondzorg, maar niemand 
had de regie. Soms leidde dit zelfs tot 
onnodige amputaties. 

Kennis van zaken
Dit soort uitwassen zijn met de 
komst van de kwaliteitsstandaard 
aangepakt. Allereerst omdat 
deze patiënten nu na drie weken 
altijd worden gezien door een 
wondexpert: dat is een giganti-
sche stap vooruit. Sneller erbij 
zijn, betekent erger voorkomen. 

En zo’n wondexpert heeft alle kennis en 
ervaring in huis. Die rol kan overigens 
door een huisarts, verpleegkundig 
specialist of medisch specialist vervuld 
worden. 
 
Prachtig zwachtelen
Elke regio zal het komende jaar zelf 
zo’n wondexpertteam gaan opzetten. 
In zo’n team zit een regiebehandelaar 
als centraal aanspreekpunt voor de 
patiënt, een arts en verpleegkundige 
uit de eerste lijn en een arts en 
verpleeg kundige uit de tweede lijn. Het 
eerste punt van aanpak is de kennis 
binnen zo’n team verbeteren. Wie nog 
niet genoeg weet, wordt door de 
anderen bijgeschoold. Ik heb hier alle 
vertrouwen in, ook omdat ik een andere 
generatie vaatchirurgen de markt zie 
betreden. Zij zijn minder solistisch en 
willen graag samenwerken. Lid zijn van 
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zo’n expertteam zorgt voor innovatie. In 
Twente werken we al even met deze 
teams en ik merkte dat sommige 
huis artsen aanvankelijk niet wisten dat 
bij een niet-genezende wond er vaak 
een onderliggende ziekte op te sporen 
valt – dan kun je nog zo prachtig 
zwachtelen, maar dat heeft dan weinig 
nut. Door kennis bij elkaar te brengen, 
leer je veel van elkaar. Het maakt mijn 
vak als vaatchirurg rijker en leuker. Ik zie 
minder nare wonden, dus hoef ik 
minder drastische behandelingen in te 
zetten.

Ik verwacht met de expertteams echt 
een slag te kunnen slaan. Zowel in de 
genezing van wonden als in de kosten. 
Jaarlijks wordt er 3,6 miljard euro 
uitgegeven aan basale wondverban-
den. Dat bedrag gaat flink omlaag.’ 

‘We hebben met de nieuwe aanpak  
de lijnen van de zorg echt losgelaten’  
Karin Timm is verpleegkundig specialist dermatologie bij Allerzorg. Zij maakt zich al jaren hard 
voor betere wondzorg. 

‘De organisatie van de wondzorg was 
tot nu te versnipperd. Wondzorg lag 
vaak alleen op het bordje van verpleeg-
kundigen, die te weinig steun van 
specialisten kregen als ze een patiënt 
hadden die slecht genas. En deze 
patiënten werden geregeld van de ene 
naar de andere zorgverlener gestuurd, 
zonder dat duidelijk was wie nu de 
beste expertise in huis had voor het 
behandelen van een wond. Omdat 
mensen hierdoor te lang aanmodder-
den, stelt de kwaliteitsstandaard nu dat 

wanneer er na drie weken geen 
wond genezing optreedt, zo’n patiënt 
naar een expertteam moet worden 
verwezen. Deze maximale termijn vind 
ik het belangrijkste onderdeel van de 
kwaliteitsstandaard.

Regiebehandelaar
In de nieuwe aanpak staat de patiënt 
echt centraal. Doel is de patiënt met 
een wond zo snel mogelijk op de juiste 
plek te krijgen met de juiste zorg, zodat 
de wond goed geneest. Dat is bij de 

regiebehandelaar: een wondexpert die 
onderdeel uitmaakt van het expertteam 
en het hele traject aanspreekpunt is 
voor de patiënt. De kwaliteitsstandaard 
bepaalt niet wie dat moet zijn, maar 
geeft ruimte om dat regionaal te 
bepalen: het is dus niet standaard de 
huisarts of de medisch specialist. Er is 
wel afgesproken dat die regiebehande-
laar altijd minimaal een masteroplei-
ding (hbo- of universitair) heeft 
gevolgd, zodat die patiënten kan 
verwijzen, diagnostiek kan aanvragen 
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‘Binnen het team hebben we 
veel van elkaar opgestoken’
Huisarts RobertJan Hoogendoorn werkt in huisartsenpraktijk Lupine in Alphen aan de Rijn. 
Hier draait al enkele jaren een wondzorgteam.

‘Mijn collega-huisartsen en ik merkten 
steeds vaker dat patiënten veel te 
lang doorliepen met ernstige en nare 
wonden. Daarom zijn we in 2014 om de 
tafel gaan zitten met de wondpoli van 
Alrijne Ziekenhuis, de lokale thuiszorg 
en de regionale zorgverzekeraar. Die 
samenwerking ging niet meteen van 
een leien dakje: we hebben eindeloos 
overlegd en er ontstond broodnijd 
tussen de verschillende wondexperts. 
Door toch een open mind te houden en 
elkaar vertrouwen te geven, is wat er nu 
staat bijzonder succesvol.

Finesses
In onze regio hebben we gekozen 
om de regierol altijd bij de huisarts te 
leggen. In mijn ogen is de huisarts als 
regisseur de beste keuze, omdat je als 
huisarts de sociale, medische en privé-
situatie van zo’n patiënt goed kent.  
En patiënten geven zelf ook aan het 
fijner te vinden om de zorg dichtbij  
huis te krijgen. Juist omdat veel 
mensen met slecht helende wonden 
niet altijd in staat zijn om heen en 
weer naar een ziekenhuis te pendelen. 
Daarom komt de wondspecialist van 
Alrijne geregeld naar de huisartsen-
praktijk voor consulten. In het begin 
was dit wekelijks, maar inmiddels 
hebben wij als huisartsen zoveel kennis 

Over de kwaliteitsstandaard wondzorg

De nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland stelt dat 
patiënten met wonden die na drie weken basiswondzorg geen genezing laten 
zien, worden verwezen naar een regionaal expertteam voor verdere diagnostiek. 
In zo’n team zit een regiebehandelaar als centraal aanspreekpunt voor de patiënt, 
een arts en verpleegkundige uit de eerste lijn en een arts en verpleegkundige uit 
de tweede lijn. Het uitgangspunt van de standaard is: in het ziekenhuis wat moet, 
en dichtbij de patiënt wat kan. De kwaliteitsstandaard is tot stand gekomen op 
initiatief van het Wondplatform Nederland. Daarin zitten vertegenwoordigers van alle 
zorgprofessionals die met wondzorg te maken hebben. Naast medisch specialisten 
waren patiëntenorganisaties, huisartsen, verpleegkundigen, huidtherapeuten en 
diabetespodotherapeuten direct bij de ontwikkeling betrokken. Het Kennisinstituut van 
de Federatie heeft het traject begeleid. 

U vindt de kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland op  
www.richtlijnendatabase.nl 

en kunde opgedaan. We steken veel 
van elkaar op, doordat de specialist ons 
alle finesses uitlegt en we hierdoor veel 
patiënten nu zelf kunnen behandelen. 
Nu komt hij nog maar één keer per 
maand.

Mooie resultaten
De resultaten zijn verbluffend. De 
won den gaan sneller dicht, er zijn 
minder opnames en als mensen toch 
worden opgenomen is de ligtijd korter. 

en ook medicatie mag voorschrijven. 
Dat aspect hebben we afgekeken bij 
de geestelijke gezondheidszorg, daar 
werkt dat heel goed. 
En die regiebehandelaar staat ook 
aan het hoofd van het expertteam. 
Waar dat team zit, wordt ook regio-
naal bepaald. Dat kan in een huisart-
senpraktijk zijn of bij een wondpoli in 
het ziekenhuis. Zolang de benodigde 
disciplines binnen het expertteam 
maar met elkaar samenwerken. En de 

patiënt zo snel mogelijk bij de expert 
terechtkan.’

Snel weer op de been
Ik vind het belangrijk dat we met 
deze aanpak de lijnen in de zorg echt 
hebben losgelaten. Het is gelukt niet 
puur vanuit de eerste- of de twee-
delijnszorg te denken, maar vanuit 
het netwerk rond de patiënt met een 
wond. Het belangrijkste is dat deze 
patiënten, veelal ouderen, zo snel 

mogelijk weer aan het dage lijks leven 
kunnen meedoen. Met deze kwaliteits-
standaard moet dat lukken, bevestigt 
onderzoek van Verpleegkundige 
Topzorg in Groningen. Lang werd 
gedacht dat vooral de keuze van het 
soort ver band en andere wondmidde-
len van doorslaggevend belang waren 
bij genezing. Maar nu blijkt dat vooral 
vlotte expertise effectief is. En dat is 
ook het uitgangspunt van de nieuwe 
standaard.’

Dit komt omdat de juiste wondzorg 
sneller voorhanden is. Hierdoor hebben 
we in korte tijd tonnen aan zorgkosten 
uitgespaard. Wat ik ook mooi meege-
nomen vind, is de betere relatie tussen 
de medisch specialisten en ons. Het 
komt nu geregeld voor dat ik even wat 
foto’s van wonden stuur naar de wond-
specialist in het ziekenhuis, die mij dan 
meteen advies geeft. Zo’n korte lijn lukt 
alleen omdat je elkaar inmiddels goed 
kent.’ 

http://www.richtlijnendatabase.nl

