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wondzorg

A cht jaar lang had me-
vrouw Jansma* last van 
een hardnekkig ulcus 
cruris venosum. De 
wond wilde maar niet 

genezen, ondanks herhaalde behan-
delingen en huidtransplantaties. De 
wijkverpleegkundige die bij mevrouw 
thuiskwam, schakelde uiteindelijk de 
hulp in van Verpleegkundige Topzorg. 
Samen met een verpleegkundig speci-
alist wondzorg ging ze op huisbezoek 
bij de patiënte, waar ze een nieuw 
behandelplan bespraken. Tijdens het 
gesprek bleek dat mevrouw Jansma 
erg pijnlijke benen had en telkens de 

zwachtels eraf haalde. Ze kreeg uitge-
legd hoe belangrijk therapietrouw is 
en dat de zwachtels nodig zijn om de 
benen oedeemvrij te houden voor een 
goede wondgenezing. De verpleegkun-
dig specialist, wijkverpleegkundige en 
patiënte bleven net zo lang oefenen en 
dingen uitproberen totdat het zwach-
telen draaglijk was voor mevrouw. 
Binnen vijf maanden was de wond van 
mevrouw Jansma dicht. 

Het is een van de voorbeelden van 
Jintiene Zeilstra en Katy van Has-
selt, projectleiders van het project 
Verpleegkundige Topzorg. In een paar 
maanden tijd bereikten ze met hun 

Topzorg
voor de 
wond

Er gaat veel geld om in de zorg voor patiënten 
met complexe wonden. Op deze kosten zou je 
fl ink kunnen besparen als je de kwaliteit van 
zorg opschroeft. Dat is althans de verwachting 

van de pilot Verpleegkundige Topzorg. ‘Wij 
willen specialistische kennis over wondzorg 

delen met de héle zorgketen.’

pilot veertig patiënten met complexe 
wonden (vooral ulcus cruris en de-
cubitus). ‘We kwamen hier en daar 
excessen tegen, mensen die al jaren 
aanmodderden met hun wonden. Ze 
hadden voor zichzelf een diagnose ge-
steld, wisselden vaak van behandelaar 
en werden zo draaideurpatiënten die 
telkens maar weer terugkwamen voor 
een behandeling. Met goede verpleeg-
kundige zorg thuis kun je veel van dit 
soort (her)opnames voorkomen.’

Transmuraal
Verpleegkundige Topzorg is een sa-
menwerkingsverband van het Univer-

! Transmurale samenwerking kan de 
kennis over complexe wonden in de 
thuiszorg een impuls geven.

tekst Leonie van den Schoor fotografi e Frank Muller/Hollandse Hoogte
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kennis delen in de wondzorg

sitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) en zeven thuiszorgorgani-
saties in de regio.1 Het project wordt 
gefi nancierd door het UMCG en twee 
zorgverzekeraars, Zilveren Kruis en 
Menzis. Jintiene Zeilstra, zelf ooit 
begonnen als wijkverpleegkundige 
en gespecialiseerd in wondzorg: ‘We 
hebben de handen ineen geslagen om 
de kwaliteit en doelmatigheid van 
complexe wondzorg te verbeteren. Het 
doel is om specialistische verpleeg-
kundige kennis breed toegankelijk 
te maken en te verspreiden voor elke 
zorgverlener die met complexe won-
den te maken heeft. Zo willen we 

onze krachten bundelen, dwars door 
de muren van de zorgorganisaties 
heen.’ Die transmurale samenwerking 
is goed zichtbaar: de verpleegkundig 
specialisten en wondzorgconsulenten 
die Verpleegkundige Topzorg inzet, 
komen uit twee van de deelnemende 
thuiszorgorganisaties en het UMCG. 

Versnipperde kennis
Naast het feit dat een complexe wond 
zeer belastend is voor de patiënt, zijn 
de kosten van de wondzorg (mate-
riaal, inzet van zorgverleners) hoog. 
Door onjuist gebruik van materiaal 
en gebrek aan afstemming kunnen 

Verpleegkundige Topzorg Noord 
Nederland is niet het enige project 
dat streeft naar verbetering van 
(complexe) wondzorg. Er zijn meer 
initiatieven met dit doel. Wondzorg 
Zeeland bijvoorbeeld is een van de 
zes pilots die zorgverzekeraar CZ 
heeft opgezet om complexe wond-
zorg naar een hoger plan te tillen. 
De pilots, die behalve in Zeeland 
ook in Limburg, Brabant en Zuid-
Holland lopen, willen professionals 
in de wondzorg bij elkaar brengen 
om een integrale wondzorgketen 
te vormen. Dat kan onder andere 
door het ontwikkelen van tools 
die de wondzorgprofessionals 
ondersteunen. Zo werken de pro-
jecten met de WoundMonitor, een 
digitaal registratiemiddel dat zo 
nauwkeurig mogelijk het behandel-
plan en de verzorgingsmaterialen 
vastlegt en de voortgang van de 
wondgenezing bijhoudt. Daardoor 
is elke wondzorgverlener in de 
keten (huisarts, medisch specialist, 
specialist ouderengeneeskunde, 
algemeen verpleegkundige, ver-
pleegkundigen in de thuiszorg, 
verpleegkundig specialist) op de 
hoogte van het verloop van de 
wondzorg. De resultaten van de 
zes pilots zijn naar verwachting 
halverwege 2017 bekend. 
Ook het Wondzorgcentrum in 
Genk is op zoek naar een manier 
om de expertise over complexe 
wondzorg over te brengen van 
de tweede naar de eerste lijn. Het 
centrum doet een haalbaarheids-
studie naar verhoging van het 
aantal wondexpertisecentra in 
Vlaanderen die in de eerste lijn 
zorg verlenen (momenteel zijn er 
acht). In maart 2017 gaat er een 
pilotproject van start. 

INTEGRALE 
WONDZORGKETEN

‘De kennis 
over wondzorg 
is versnipperd 

geraakt’
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wondzorg

die kosten ook nog eens oplopen. 
Volgens de projectleiders zijn kennis 
en expertise over het behandelen van 
chronische wonden in de loop der tijd 
versnipperd geraakt, een gevolg van de 
komst van steeds meer kleinere thuis-
zorgorganisaties. Katy van Hasselt, die 
jarenlang in de wijkverpleging werkte: 
‘Vroeger had je één grote thuiszorgor-
ganisatie in de provincie Groningen, 
nu zijn het er wel zestig. Die kunnen 
niet allemaal de verpleegkundige ex-
pertise voor complexe wondzorg in 
huis hebben. Er is geen bundeling van 
kennis en kunde meer.’
Om daar verandering in te brengen 
startte de pilot Verpleegkundige Top-
zorg in juli 2016 in de provincies 
Groningen en Drenthe. Doel is om 
verpleegkundigen in de thuiszorg te 
ondersteunen met specialistische ver-
pleegkundige kennis en vaardigheden. 
Katy van Hasselt: ‘Als een verpleeg-
kundige in de thuiszorg een wond 
tegenkomt die maar niet wil genezen, 
kan ze een beroep doen op ons net-
werk. Ze krijgt dan ondersteuning van 
een verpleegkundig specialist. Samen 
gaan ze op huisbezoek bij de patiënt 
en stellen een anamnese en behandel-
plan op.’ De verpleegkundig specialist 
houdt vervolgens de vinger aan de 
pols en neemt regelmatig contact op 
met de verpleegkundige. Desgewenst 
gaat ze mee naar de patiënt. Ook is ze 
tussentijds beschikbaar voor overleg. 
De (wijk)verpleegkundige kan bij-
voorbeeld foto’s van de wond sturen 
en de verpleegkundig specialist om 
advies vragen. Jintiene Zeilstra: ‘De 
verpleegkundig specialist vervult een 
brugfunctie tussen de eerste en tweede 
lijn. Zo willen we kennis en expertise 
over wondzorg weer naar de basis 
brengen.’

Deskundigheids-
bevordering aan bed
De aanpak van de pilot lijkt veel op 
die van de talrijke wondexpertisecen-
tra in Nederland. Toch is er een duide-
lijk verschil, benadrukt Jintiene. ‘Soms 
neemt een wondexpertisecentrum 
de wondzorg helemaal over. Dat wil-
len wij juist niet, bij ons gaat het om 
kennisoverdracht. De verpleegkundig 
specialist treedt op als coach en advi-
seur. Ze heeft weliswaar de regie over 
de wondzorg, maar de verpleegkun-
dige in de thuiszorg blijft casemanager 
en voert de wondzorg zelf uit. Ze 
maken samen met de patiënt een pas-
send plan van aanpak. Zo voegt de 
verpleegkundig specialist kennis toe 
aan de brede verpleegkundige basis 
die de verpleegkundige in de thuiszorg 
al heeft. Kortom, de verpleegkundig 
specialist geeft handvatten voor goede 
wondzorg. Zie het als deskundigheids-
bevordering op de werkvloer.’ 

Naast verpleegkundigen in de 
thuiszorg kunnen ook huisartsen en 
verpleeghuizen de hulp van de wond-
specialisten inschakelen. Met deze 
transmurale samenwerking wil de 
pilot een boost geven aan de kwaliteit 
van complexe wondzorg. 

Landelijke uitrol
Na vijf maanden heeft de pilot volgens 
de projectleiders al veel winst behaald: 
wonden gaan eerder dicht, (her)opna-
mes zijn niet of minder nodig, en het 
verbruik van verbandmateriaal daalt. 
Jintiene Zeilstra: ‘We streven ernaar 
om met onze aanpak de wonden 
gemiddeld een maand eerder dicht 
te krijgen. Dat scheelt al heel veel.’ 
Inmiddels zijn er in de pilot veertig 
patiënten met complexe wonden be-
reikt. Om nog meer patiënten te kun-

nen behandelen gaat het project - dat 
een half jaar zou duren - drie maanden 
langer door. Katy van Hasselt: ‘We 
willen 75 patiënten includeren in de 
pilot en gaan binnenkort ook in Fries-
land aan de slag.’

Defi nitieve conclusies van de pilot 
zijn pas na maart 2017 te trekken. 
Maar de voorlopige resultaten zijn 
zo positief, dat er nu al wordt geroe-
pen om een landelijke uitrol van het 
project. Het ministerie van Volksge-
zondheid laat daarom uitzoeken of de 
aanpak van Verpleegkundige Topzorg 
toepasbaar is voor heel Nederland. 
Hiervoor gaat Petrie Roodbol, hoog-
leraar verplegingswetenschappen, 
onderzoek doen naar de resultaten 
van de werkwijze van Verpleegkundige 
Topzorg. Bovendien houdt het model 
niet op bij wondzorg alleen. De inzet 
van hoogopgeleide verpleegkundigen 
als ondersteuning van de eerste lijn 
kan ook geschikt zijn voor andere 
vormen van zorg zoals stomazorg, 
incontinentiezorg, oncologische zorg 
en diabeteszorg. Jintiene Zeilstra: ‘Als 
verpleegkundigen in de thuiszorg goe-
de inhoudelijke steun en tools krijgen 
en we de patiënt erbij betrekken, is 
de zorg veel eff ectiever. Ik pleit ervoor 
om specialistische verpleegkundige 
kennis terug te brengen naar de basis, 
de eerste lijn. Dit is een must voor de 
thuiszorg.’

* De patiënte heeft een gefi ngeerde naam 
en is niet de mevrouw op de foto. 

Noot

1 TSN, ICARE, MEANDER, Thuiszorg Dicht-
bij, Wijkzorg Comfort, Buurtzorg, Wijk-
zorg InterzorgNN

‘We nemen de wondzorg niet over, 
het gaat om kennisoverdracht’
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