
Samenwerking in wondzorg

Dia’s ter ondersteuning lokaal overleg 

HOED/ apotheek/thuiszorg



Voorbereiding 

Initiatief voor bijeenkomst

• Kan door apotheker of huisartsen worden genomen



Voorbereiding 

Stel vast:

• Met welke apotheek/huisartsen wordt 

samengewerkt?

• Met welke thuiszorg wordt samengewerkt?

• Alle huisartsen betrekken of 1 verantwoordelijk 

maken?

• Alle doktersassistenten betrekken of taakdelegatie? 



Voorbereiding 

Uitnodigen betrokkenen

• Apotheek

• Wondverpleegkundigen

• Huisartsen

• Doktersassistenten 



Voorbereiding (THOON) 

Alle betrokkenen hebben kennis genomen van

• De nascholing of de on demand versie

https://www.youtube.com/watch?v=2QdxAliPh20

• Het document Basiswondzorg

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/03/Notitie-Wondzorg-THOON.pdf

• De spreekuurkaarten

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/04/wondbedekkers-8-4.pdf

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/03/Flowchart-spreekuurkaart-
eenzijdig-21-3.pdf

• Instructiekaart aanvragen recept

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/03/Notitie-Wondzorg-THOON.pdf
https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/04/wondbedekkers-8-4.pdf
https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2021/03/Flowchart-spreekuurkaart-eenzijdig-21-3.pdf


Voorbereiding (FEA) 

Alle betrokkenen hebben kennis genomen van

• De nascholing live of de terugkijk versie: https://youtu.be/pvXHrDorPfo

• Het document Basiswondzorg en bijlagen, zie Corpio/Projecten FEA/ Wondzorg

https://youtu.be/pvXHrDorPfo


Voorbereiding
Materiaal aanwezig om van start te gaan?

• Wondboxen 

• Papieren centimeters

• Huidpotlood

• Spreekuurkaart behandeling en wondmaterialen kaart

• Receptinstructie kaart  (THOON; FEA zie bijlage protocol)



Basiswondzorg in de praktijk
Samenwerken in de wondzorg, hoe gaat we dit doen?



Voorstellen
Wie zijn de betrokkenen: kort voorstelrondje

Wat is ieders rol?

Toelichting door alle aanwezigen met specifiek aandacht 

voor de VVT over hun expertise en onderscheid: 

Wondverpleegkundige/aandachtsvelders/ulcusverpleegkun

dige?



Doel wondzorgproject
• Uniform beleid ten aanzien van behandeling en keuze 

van wondbedekkers

• In heel Twente goede samenwerking met thuiszorg, 
wond- en ulcus verpleegkundigen, apothekers (TAO-
UA) en tweede lijn MST en ZGT

• Duidelijke afspraken over consultatie en 
verwijsmogelijkheid naar de tweede lijn  

• Wondzorg bij de huisarts/thuis als het kan, bij de 
specialist als het moet.



Pijlers wondbehandeling

1. Goede diagnostiek

2. Vroege opsporing (huisarts, POH, thuiszorg) 

3. Vroege inzet van gespecialiseerde zorgverleners (wondverpleegkundige, ergotherapie, 

podotherapie) 

4. Compressietherapie bij ulcus cruris venosum (na uitsluiten arterieel vaatlijden) 

5. Herkennen en behandelen van belemmerende factoren, zoals vaatlijden en infectie. 

6. Drukontlasting 

7. Genezing stimuleren middels juiste wondbedekkers en behandelen wondrandproblemen 

8. Pijnbestrijding 

9. Leefstijladviezen (bewegen/goede voeding/niet roken)



Wondzorg project

Materialen zie website THOON wondzorg/ 
FEA Corpio/FEA projecten/Wondzorg :

• Scholing on demand te bekijken

• Spreekuurkaarten

• Wondbedekkers

• Spreekuurkaart basiswondzorg

• Document basiswondzorg

Wondboxen wordt geleverd door de TAO-UA

NB: plaatjes hiernaast zijnTHOON-kleuren, 

inhoud FEA gelijk maar andere lay-out

https://www.thoon.org/zorgaanbod/zorgvernieuwingsprojecten/wondzorg/


Bespreekpunten

• Communicatie en samenwerken

• Bestellen

• Keuze materialen

• Hoe leveren we zorg



Communicatie

Vaststellen manier van communiceren 

1. Huisarts-wondverpleegkundigen

2. Apotheek-wondverpleegkundigen

• Wanneer bellen/wanneer appen/anders

• Welk middel 

Sillo/Patientenoverleg ZorgDomein?

Beveiligde mail (Zorgmail/Ziver)

Telefoon (uitwisselen 06 nummers?)



Bestellen materialen



Bestellen materialen

Bij behandeling door wondverpleegkundige bestelt hij/zij zelf bij 

apotheek. 

Apotheek maakt receptverzoek. HA accordeert.



Receptcodering 
(zie kaart wondbedekkers)

B4 Chronische wondbehandeling

Z, G of R  Kleur wond: zwart, geel, rood

J of N          Infectie: ja, nee

D,V of N  Droog, vochtig of nat

Eventuele alternatieve wensen noteren



FORMULARIUM



Bestellen materialen: recept
• Maak afspraken over hoe het recept wordt 

gegenereerd

Voorbeeld:

• HIS: zie instructiekaarten THOON website / 

PPT FEA presentatie (Corpio, Wondzorg)

• Tekst: 

• B4:wondzorg >3 wk

• CODE 

• Locatie 

• Grootte

https://www.thoon.org/zorgaanbod/zorgvernieuwingsprojecten/wondzorg/


Aanmaken recept regel

Optie:

Medicom:  Taxe: ZZ   Sterkte: Hui

Promedico: Memocode:  ZZhui

CGM: Multizoekcode Zzhui

Maak lokaal afspraak hoe het recept te genereren



Bestellen

• Bespreek hoe de af te leveren hoeveelheid vast te 

stellen: advies aflevering voor 14 dagen (passend bij 

wisselfrequentie)

• Declaratie bijvullen wondbox: wondmateriaal valt 

onder vergoeding praktijkkosten



Wondbox
• Startbox is géén voorraad 

kast, maar u hebt direct juiste 

materiaal aanwezig

• Gebruik zipp zakjes voor 

aangebroken materiaal

• Bij verbruik aan te vullen door 

gebruiker



Inhoud boxen

Bespreek de inhoud van de 

boxen. 

Bekijk samen de materialen



Hoe geven we zorg

Bespreek kort de 

spreekuurkaart



Wie geven we zorg?

Wondzorgcategorie I Patiënten met een wond waarbij behandeling noodzakelijk maar niet 
spoedeisend is en met behulp van basiswondzorg moet kunnen genezen. 
Voorbeeld: traumatische onderbeenwond met een goede genezingstendens.

Wondzorgcategorie II Patiënten met een wond waarvoor behandeling snel gestart dient te 
worden (spoedeisend) maar waarbij de wond binnen drie weken moet kunnen genezen. 
Voorbeeld: een patiënt met een (oppervlakkige) brandwond of een skin tear (laceratie). 



HIS Basis wondzorg

S: Anamnese

O: Beschrijf:

• Wond volgens TIME

• Wondcategorie I t/m IV

• Locatie en grootte

• Belemmerende factoren 

• Evt. foto met meetlat (in Medicom opslaan F11)

E: Diagnose b.v. traumatische wond/brandwond

P: Behandelplan :wondbedekkers, locatie (thuis/praktijk) frequentie



Wondbeschrijving TIME

T=     Tissue (wat is de kleur: zwart, geel, rood)? 

I =     Infectie?

M =    Moisture (is de wond droog, vochtig of nat?) 

E =    Edge (hoe zijn de wondranden,hoe groot is de wond)



Verwijsmogelijkheden



Afsluiting

Nieuw project, dus een uitdaging

Neem kennis beschikbare informatie THOON website/ FEA intranet

Afspraken over: 

• Communicatie en samenwerken

• Bestellen

• Keuze materialen

• Hoe leveren we zorg

• Spreek een evaluatie bijeenkomst af / verzamelen van signalen per 

coöperatie naar coöperatiemanager


