De gespecialiseerd wondverpleegkundige
U heeft een wond van de huid. De meeste wonden genezen vanzelf en zonder problemen.
Sommige wonden zijn te groot, geïnfecteerd of ze zitten op lastige plaatsen. Deze vereisen een speciale
behandeling en verzorging. Dat geldt ook voor chronische wonden zoals diabetische voetwonden, oncologische
wonden, decubituswonden en wonden vanwege stoornissen in de bloedcirculatie.
Complexe wonden hebben invloed op het dagelijks leven. Het kan zelfs zo zijn dat u de deur niet meer graag
uitgaat, bijvoorbeeld omdat u zich schaamt of omdat u bang bent dat de wond ruikt. Ook kan het vanwege de
wond te pijnlijk zijn om te bewegen.
Deskundige begeleiding en zorg
Mogelijk heeft u behoefte aan begeleiding en zorg van een deskundige op dit gebied. De gespecialiseerd
wondverpleegkundige kan in dit geval veel voor u betekenen. Zij is gespecialiseerd in complexe wondzorg. Zij
behandelt de complexe wond en begeleidt met de behandelend arts. Ook adviseert zij over het voorkómen van
een wond. Zij kent alle verbandmaterialen zodat zij u kan adviseren over welk verband in uw situatie het beste
te gebruiken is.
Rondom de verzorging van complexe wonden kunt u veel vragen hebben. Hoe geneest de wond zo snel
mogelijk? Hoe heeft u er zo weinig mogelijk last van? Hoe kunt u uw dagelijks leven zo goed mogelijk
voortzetten?
Mogelijk kunt u de wond niet zelf verzorgen, wie gaat dit voor u doen? Of u heeft vragen over de kosten van het
materiaal en de vergoeding.
Daarnaast kan ze aandacht besteden aan de sociale en emotionele problemen die uw wond kunnen
veroorzaken.
De gespecialiseerd wondverpleegkundige heeft ook contact met alle andere zorgverleners in uw situatie, zowel
in het ziekenhuis als thuis.
Binnen de specialisatie werkt een verpleegkundig specialist . Naast de verpleegkundige, deskundige begeleiding
en zorg heeft zij de bevoegdheid voor het indiceren en uitvoeren van een aantal medische handelingen. Deze
handelingen werden voorheen door uw arts uitgevoerd.
Afspraak
U heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor een afspraak met de gespecialiseerd wondverpleegkundige. U
kunt op drie manieren met haar in contact komen:
1.
2.
3.

via de medisch specialist en zorgverleners van het ziekenhuis
via uw huisarts of de wijk/praktijkverpleegkundigen
op uw eigen initiatief

Belt u gerust voor informatie of het maken van een afspraak met de gespecialiseerd wondverpleegkundige, via
(0182) 50 50 50, toestel 3266.
Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar de polikliniek in het Groene Hart Ziekenhuis te komen, dan kan de
gespecialiseerd wondverpleegkundige u thuis bezoeken.
Terugkoppeling
Naar aanleiding van uw contact met de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist is het
mogelijk dat er een schriftelijke terugkoppeling plaatsvindt aan onder andere huisarts,
wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, medisch specialist.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat bij de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig
specialist kenbaar maken.

