
6 NTVW |  N R . 6 / 7  |  J U N I / J U L I  |  2 0 1 66

Interview

Kristof Balliu &  Melissa Kiopekzis,

o p r i c h t e r s  W o n d z o r g c e n t r u m :

‘Expertise wondzorg 
van de tweede meer 
naar de eerste lijn 

brengen’

Kristof Balliu: 
'We moesten echt op 
zoek naar een ander 

businessmodel, 
omdat er nog geen  
wondzorg centrum  
in ons land was.'
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D
e complexe wondzorg beter 
maken. Dat was en is kort gezegd 
de belangrijkste drijfveer van 
Kristof Balliu en zijn wondzorg
centrum. ‘Op basis van eigen 

onderzoek en een gedegen literatuurstudie 
hebben we vier kritische knelpunten voor een 
goede complexe wondzorg benoemd. In de 
eerste plaats is dat het te lage kennisniveau  
bij thuisverpleegkundigen. Daarnaast wordt er 
onvoldoende samengewerkt tussen de verschil
lende disciplines. Er is niet of nauwelijks sprake 
van teams en de samenwerking die er wel is, 
gebeurt vooral in de een op een setting. 
Onvoldoende communicatie tussen alle betrok
kenen is zeker een pijnpunt en de laatste factor 
die belemmerend werkt, is de financiële structuur. 
Op basis van dit onderzoek kwamen we tot de 
conclusie dat het oprichten van een wondzorg
centrum buiten de muren van het ziekenhuis de 
beste manier zou zijn om iets aan de genoemde 
knelpunten te doen. En zo zijn we in begin 2015 
met een het centrum begonnen op twee verschil
lende locaties in Genk en Bree. En inmiddels zijn 
er vijf centra bijgekomen waar op dezelfde 
manier wordt gewerkt.’
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Het ei van Columbus.  

De zoektocht naar de heilige graal.  

Hoe het ook wordt benoemd: overal is men binnen  

de wondzorg op zoek naar het ideale model om kennis 

en kunde zo dicht mogelijk bij de patiënt te krijgen  

en tegelijkertijd kwaliteit tegen een acceptabele prijs  

te bieden. Het NTVW probeert de verschillende 

initiatieven in beeld te brengen en daarom is een 

gesprek met Kristof Balliu en Melissa Kiopekzis, 

oprichters van Wondzorgcentrum in het Belgische Genk 

ook niet meer dan logisch. Hoewel structuur en 

financiering van de zorg bij onze zuiderburen niet 

overeenkomen met die in ons land zijn er natuurlijk  

ook wel degelijk paralellen te ontdekken. De grootste 

gemeenschappelijk deler: het streven om  

de expertise van de tweede lijn veel meer  

naar de eerste lijn te brengen.      

Melissa Kiopekzis
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Businessmodel
Een opvallende uitspraak van Kristof Balliu is dat hij een 
zorgondernemer is geworden. ‘Ja, dat klopt. Dat kan ook 
niet anders eigenlijk. We moesten echt op zoek naar een 
ander businessmodel, omdat er nog geen wondzorg
centrum in ons land was. Tot nu toe was er een model 
binnen de zorg waarbij er een vergoeding werd gegeven 
op basis van een verleende dienst. Wij hebben het 
omgedraaid. Als je de expertise zo dicht mogelijk bij de 
mensen thuis wilt brengen wat kost dat dan en wat wil de 
markt ervoor betalen? Wij kwamen uit op kostprijs van  
40 euro per uur voor een expert en in de praktijk bleek  
die financiële drempel te hoog te zijn. Niet dat het totale 
bedrag voor de genezing van de wond hoger was, maar 
het leek wel meer door een andere manier van berekenen. 
Duidelijk was wel dat er heel veel goede en gerichte 
communicatie nodig is om een andere manier van 
financieren voor iedereen acceptabel te maken.  
We zijn toen op zoek gegaan naar een businessmodel 
waarbij we de kosten voor de patiënt zo laag mogelijk 
konden houden, maar waarbij er duidelijk een meer waarde 
was voor alle betrokkenen. Voor verzekeraars was dat 
eigenlijk dat we sneller en goedkoper konden werken  
dan in het ziekenhuis en voor ziekenhuizen was dat dat 
we ze konden helpen om patiënten met gecompliceerde 
wonden zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Zij hoefden 
daardoor geen boetes meer te betalen.’

Communicatieplatform
Veel patiënten met een gecompliceerde wond willen 
eigenlijk niets eens naar het ziekenhuis. En omgekeerd 
zitten veel ziekenhuizen ook niet te wachten op patiënten 
met gecompliceerde wonden vanwege mogelijke compli ca
ties en infectiegevaar. K r is t o f  Ba l l i u :  ‘Dat is zeker zo.  
Naar mijn idee kan zo’n 70% van de patiënten met een 
gecompliceerde wond heel goed thuis worden behandeld. 
Met thuis bedoel ik thuis met ondersteuning van een 
wondzorg centrum buiten de muren van het ziekenhuis. 
Wij willen totaal niet op de stoel van de specialist in het 
ziekenhuis of van de huisarts gaan zitten. Maar als een 
patiënt niet langer meer in het ziekenhuis is, kunnen wij 
alles over nemen: de wondbehandeling, de logistiek, de 
finan ciering en de communicatie met alle betrokkenen.  

Voor dat laatste gebruiken we het we het Wonddoc 
systeem dat volledig is te vergelijken met het Paddoc 
systeem van Excen. We hebben dat systeem alleen 
aangepast aan de hier geldende regels en normen.  
Met dit systeem kunnen huisarts en specialist op ieder 
gewenst moment, real time inzicht krijgen in behandeling 
en ontwikkeling van de complexe wond bij een patiënt.’
Kristof Balliu toont zich tot besluit optimistisch over de 
toekomst van de wondzorgcentra in zijn land. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat de manier van werken volgens dit 
concept voor iedereen beter is. En dat we met deze centra 
een belangrijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de 
wondzorg tegen een realistische prijs. Het feit dat er in 
korte tijd nu al op zeven verschillende locaties wond
centra zijn, zegt genoeg over dit potentie van dit model.’  
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'Naar mijn  

idee kan zo’n  

70% van de patiënten  

met een complexe wond  

heel goed thuis worden 

behandeld.'


