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Wondzorg bij u thuis
De wondverpleegkundige komt bij u thuis 
voor een intakegesprek. Hierbij bespreekt 
de wondverpleegkundige samen met 
u welke zorg ingezet moet worden. De 
wondverpleegkundige let hierbij op de 
ernst van uw wond, uw medische voorge-
schiedenis en uw leefwijze. Al deze infor-
matie verwerkt de wondverpleegkundige in 
het wondbehandelplan. Hij/zij volgt hierbij 
(indien aanwezig) het voorgeschreven 
wondbeleid van de specialist. Indien nodig 
overlegt de wondverpleegkundige met de 
(huis)arts en bestelt hij/zij de benodigde 
verbandmaterialen. 

De wondzorg wordt uitgevoerd door een 
team van goed geschoolde verpleeg-
kundigen en verzorgenden. De wondver-
pleegkundige coördineert de zorg en zal 
u regelmatig bezoeken om de wondgene-
zing te monitoren.

Toch naar het ziekenhuis?
Het kan zijn dat er een situatie ontstaat 
waarbij de wondverpleegkundige en de 
(huis)arts het nodig vinden om u door 

te verwijzen naar het ziekenhuis. Dit kan 
nodig zijn als de wondgenezing stagneert 
of als er complicaties optreden. In het 
ziekenhuis kan uitgebreid gekeken worden 
naar de situatie en behandeling plaatsvin-
den die thuis niet mogelijk is.

Kosten
Wondverzorging wordt vergoed door de 
zorgverzekering en valt onder de basisver-
zekering. Indien u een PGB heeft zal wor-
den overlegd met de zorgverzekering op 
welke manier de wondzorg moet worden 
gedeclareerd. Verbandmiddelen worden 
vergoed en worden zo nodig besteld door 
de wondverpleegkundige. 

Specialistische wondzorg bij u thuis

Na een val, een chirurgische ingreep of ten gevolge van vaatproblemen 

kan er een wond ontstaan. Meestal geneest een wond met de juiste zorg 

vrij snel. Indien dat niet het geval is en u niet in staat bent zelf de wond te 

verzorgen en specialistische zorg nodig heeft kunt u een beroep doen op 

een wondverpleegkundige.

Zorg van 
mens tot mens
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