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Van wondzorg naar
wondmanagement

Marina Heij. Foto’s: Suzanne Muller

ALS DOKTERSASSISTENT VANG JE
PATIËNTEN MET ACUTE WONDEN OP.
OOK SPEEL JE EEN BELANGRIJKE ROL
IN DE BEHANDELING VAN COMPLEXE
WONDEN. HOE KUN JE IN JOUW PRAKTIJK
WONDZORG NAAR EEN HOGER PLAN
TILLEN? ‘WE MOETEN ONS NIET ALLEEN
FOCUSSEN OP DE WOND OF HET
MATERIAAL, MAAR OOK OP DE PATIËNT
EN EVENTUEEL ONDERLIGGEND LIJDEN.’
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len’, zegt wondconsulente en verpleegkundig specialist in opleiding Jolanda Kuijer.
Jolanda is tevens docent van de NVDA cursus
Wondmanagement. ‘Mijn advies? Wat erop
gaat is niet zo relevant. Het gaat erom dat je
de oorzaak van de wond achterhaalt. Dat inzicht probeer ik de cursisten bij te brengen.
Een grote bloedende wond aan de knie kan
er heel heftig uitzien, maar hij zal snel genezen als de patiënt gezond is. Dat kleine, gemene voetwondje dat na drie weken nog niet
dicht is, kan daarentegen wel eens te maken
hebben met diabetes. Kortom, het is zaak
om goed door te vragen, want misschien is
er een medische oorzaak voor de wond.’

‘DIE PLEISTER IS MINDER VAN
BELANG, JE MOET DE OORZAAK
VAN DE WOND VINDEN’

E

en grote bloedende wond aan de knie
na een valpartij van de fiets. Een lelijke snee net onder het oog, opgelopen
tijdens een iets te fanatieke hockeywedstrijd.
Brandwonden in diverse gradaties, een klein
wondje aan de grote teen dat maar niet wil
genezen. Als doktersassistent krijg je de
meest uiteenlopende wonden te zien. Van
acuut tot complex, dat wil zeggen een wond
waar geen enkele verbetering in zit.
‘Veel doktersassistenten vinden het lastig
om te bepalen wat er met een wond moet gebeuren. Spoelen met kraanwater, wel of geen
betadine, een foam, gel of toch maar een verband? In veel huisartsenpraktijken zie je de
kast van wondzorgmiddelen dan ook uitpui-

GOEDE WONDZORG GAAT EEN STAP
VERDER
Dagelijks worden duizenden wondzorgpatiënten behandeld, soms zelfs meerdere keren op een dag. Als dat door verschillende
zorgverleners gebeurt die langs elkaar heen
werken (thuiszorg, huisarts, apotheek, specialist) kan het genezingsproces worden
vertraagd. Daarom gaat goede wondzorg
volgens Jolanda een stap verder. ‘In de ideale situatie maakt de huisartsenpraktijk
deel uit van een zogeheten wondexpertisenetwerk. Dit is een multidisciplinair team
van verschillende zorgverleners, waarin in
samenspraak met de patiënt naar de beste
aanpak wordt gezocht. We spreken dan niet
langer over wondzorg, maar over wondmanagement, waarbij een specialist, arts, verpleegkundig specialist of wondconsulent de
wondregie heeft.’
BETER ORGANISEREN
Zo’n multidisciplinair team is actief in
huisartsengroep Doesburg en omstreken,
waarvan huisartsenpraktijk De Linie deel
uitmaakt. Het was Irma Damen die erop
aandrong de wondzorg beter te organiseren.
Irma is verpleegkundig specialist bij De Linie. Ook is ze projectleider ouderenzorg van
Coöperatie IJsselstromen, het samenwer-
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WELKE WONDZORGMIDDELEN?
Herken je dit? Een wirwar aan
wondzorgmiddelen, waarvan
je de helft niet gebruikt of niet
weet waar het goed voor is.
Zonde! Volgens Karen Hemel
kun je in principe volstaan
met onderstaande basisproducten:
• Absorberend verband
• Alginaat/hydrofiber
• Antibacterieel verband
• Hydrogel
• Siliconencontactlaag
• Schuimverband

kingsverband in de eerste lijn van
Doesburg en omgeving.
Over de achtergrond van het multidisciplinaire team vertelt Irma: ‘Alle
zorgverleners gingen op hun eigen
manier met wonden om, er zat geen
lijn in de wondzorg en de afstemming was minimaal. Allemaal niet
bevorderlijk voor het genezingsproces. Bovendien is het voor veel
ouderen met complexe wonden een
hele opgave om steeds naar het ziekenhuis te moeten. Dat kan anders,

dacht ik.’ Zo gezegd, zo gedaan.
Enthousiast ging bij Coöperatie
IJsselstromen een projectgroep aan
de slag. Hierin zaten een expert op
het gebied van wondzorg, doktersassistenten van meerdere praktijken uit de regio, een huisarts en
een verpleegkundig specialist.
Dit alles met resultaat. Sinds een
jaar werkt iedereen in de huisartsengroep volgens het opgestelde
wondprotocol. Er zijn duidelijke
onderlinge werkafspraken

WONDZORG IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
In het boek ‘Wondzorg in de huisartsenpraktijk’ (2017) zijn de keuzes
van experts en de meest actuele inzichten opgenomen, bijvoorbeeld
uit de NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden.
Het e-book dat erbij hoort is handig om snel informatie te kunnen
raadplegen, bijvoorbeeld als je bij de patiënt thuis bent.
Bestellen kan via nhg.org/winkel

gemaakt, ook met de thuiszorgmedewerkers, onder meer over het
gebruik van wondzorgmiddelen.
Alle doktersassistenten hebben
intussen een basisscholing over
wondzorg gehad. Een aantal kreeg
een aanvullende cursus over complexe wondzorg.
WONDZORG EN DE HUISARTS
Karen Hemel is wondverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie STMG
en maakt deel uit van deze wondzorgketen. ‘Vroeger was de huisarts
het aanspreekpunt voor complexe
wondzorg. Maar de huisarts weet
niet altijd wat er moet gebeuren als
een wond niet geneest. Dat komt
naar mijn idee doordat huisartsen
wel over basiskennis beschikken, maar geen expert zijn op het
gebied van wondzorg. Dat is echt
een specialisme. Verrassend dus
dat huisartsen nu aan ons vragen
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Karen Hemel, wondverpleegkundige.

Irma Damen, verpleegkundig specialist.

Mirjam Vierwind, doktersassistent.

wat er met een bepaalde wond moet
gebeuren in plaats van andersom.
Maar het gaat er in grote lijnen
om dat de juiste zorgverlener, op
de juiste plek, de juiste wondzorg
geeft en dat we elkaar op de hoogte
houden.’

de wond of het materiaal, maar
ook op de patiënt en daarnaast op
eventueel onderliggend lijden. De
korte lijnen die we nu hebben, met
de thuiszorg, de specialisten in het
ziekenhuis, de apotheek en met de

‘Als doktersassistent weet ik nu ook
beter welke wond wat nodig heeft
en dat scheelt weer in de aanschaf
van wondzorgmiddelen. En dankzij de coaching on the job blijven
we allemaal op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen.’ Mirjam
adviseert andere doktersassistenten
tot slot om niet te lang aan te blijven
modderen met wonden. ‘Wees
constant alert, zeker als een wond
na twee weken geen verbetering
vertoont. Dan zal er toch echt een
specialist aan te pas moeten komen
die eventueel onderliggend lijden
kan vaststellen.’

WONDZORGSPREEKUUR
Huisartsenpraktijk De Linie heeft
als gevolg van de nieuwe aanpak
een speciaal wondzorgspreekuur
ingericht: elke dag één uur, vijf dagen per week. Karen Hemel is een
van de zorgverleners uit de keten
die regelmatig coaching on the job
geeft. Zo ook aan doktersassistent
Mirjam Vierwind van De Linie. Wat
heeft Mirjam geleerd? ‘Dat we ons
niet alleen moeten focussen op

‘WONDZORG
IS EEN
SPECIALISME’
wondverpleegkundigen, zijn heel
wat waard. Onze patiënten zijn blij
met ons dagelijkse wondzorgspreekuur. Zij hoeven bijna niet
meer naar het ziekenhuis.

•

Lees meer op wondplatform.nl
Gebruikte bronnen:
wondplatform.nl
wondexpertisecentrum.mumc.nl

CURSUS WONDMANAGEMENT: EEN AANRADER!
Docente/wondconsulente Jolanda Kuijer maakt je wegwijs
in de ‘jungle van wondzorgproducten’ en geeft nuttige
praktische informatie over
wondzorg en wondmanagement, onder meer aan de hand
van foto’s van diverse wonden.
De scholing bestaat uit twee
bijeenkomsten. De data zijn 10
en 17 oktober 2019. Meer info
op nvda.nl.
nvda.nl/scholing
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