
Ketenaanpak complexe wondzorg  
Meer kwaliteit van leven, minder kosten. Zorggroep Charim biedt een innovatieve aanpak die de 
kwaliteit van de zorg voor complexe wonden verbetert.  
 
De belangrijke bouwstenen zijn:  

1. Vroegtijdige signalering van complexe wonden door de wijkverpleegkundige of de huisarts 

2. Regie door een verpleegkundig specialist (VS) van het wondteam 

3. Wondbehandeling zoveel als mogelijk in de thuissituatie 

4. Geprotocolleerde samenwerking met de huisarts en het ziekenhuis 

 
Cliënten met complexe wonden ervaren vaak veel pijn en ongemak. Via een gerichte aanpak en 
gestroomlijnde samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis, VS, wondteam, wijkverpleegkundige en 
ambassadeurs wondzorg kan voorkomen worden dat de genezingsduur voor complexe wonden onnodig 
lang is. Wonden worden in een vroeg stadium gesignaleerd en behandeld volgens de laatste landelijke 
richtlijnen en protocollen. Uitgangspunt is hierbij dat de behandeling eenvoudig is waar het kan, maar 
specialistisch is als het moet. 
 
Ook voor de cliënten met complexe wonden die uit het ziekenhuis komen heeft deze aanpak 
meerwaarde.  De aanpak leidt tot minder huisartsconsulten, polikliniekbezoeken, ziekenhuisopnames en 
-heropnames, minder gebruik van verbandmiddelen en minder langdurige inzet van zorg in de 
thuissituatie.  
 

Doorverwijzen 
Aan de hand van de Cliëntreis kan bepaald worden welke zorg de cliënt nodig heeft. Als blijkt dat een 
wond na drie weken behandeling door een huisarts of een wijkteam geen genezing laat zien, kan hij/zij 
laagdrempelig worden doorgestuurd naar het wondteam van Charim. 
 
Neem contact met ons op wanneer er sprake is van een complexe wond, zoals bij: 

- Ulcus cruris op basis van (veneus, arterieel of gemend) vaatlijden 
- Diabetische voetulcera 
- Geïnfecteerde postoperatieve wonden 
- Decubitus 
- Oncologische wonden 
- Oncologische ulcera 
- Brandwonden 
- Sinus Pilonidalis 
- Dermatologische wonden 
- (Acute) wonden met onderliggend lijden 
- Chronische wonden 

 
Regiefunctie VS 
Door de cliënt via zorgdomein direct aan te melden bij de VS van Charim wordt de eerste reductie van 
de genezingsduur al gerealiseerd. De VS neemt de regie in het behandeltraject van de complexe wond. 
 
De VS stelt een diagnose, maakt een passend wondbeleid, geeft instructie aan de medewerkers van de 
thuiszorg, zodat zij de wondzorg op de juiste wijze kunnen uitvoeren. Het wondbeleid wordt met vaste 



regelmaat geëvalueerd, de huisarts wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Als de wond 
genezen is sluit de VS het traject af, informeert de huisarts en evalueert met de cliënt. 
In principe wordt de wondzorg geboden in de thuissituatie. Bij complexe wonden waarbij meer 
onderzoek of een specialistische ingreep nodig wordt overlegd met de cliënt en zijn huisarts voor een 
doorverwijzing naar het ziekenhuis. 
 
De huisarts blijft tijdens de regiebehandeling hoofdbehandelaar van de cliënt en hiermee medisch 
verantwoordelijk. In het kader hiervan houdt de VS de huisarts goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de wondgenezing. 
 
Samenwerkingspartners: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei en de VVT-organisaties Icare, Opella, Sante Partners en Zorgroep Charim 
hebben in samenspraak met verschillende zorgverzekeraars een verbeterslag gemaakt in wondzorg door 
het organiseren van een Wondexpertise Netwerk (WEN). Binnen de regio Gelderse Vallei bestaat al 
jaren een inhoudelijke samenwerking tussen de professionals uit de 1e en 2e lijn. Deze samenwerking is 
nu expliciet vastgelegd in een zorgpad met geformaliseerde afspraken. Naast de ketenpartners nemen 
ook de huisartsen uit de regio deel. 
 
Hieronder enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden: 
 

- Het wondteam van Charim werkt nauw samen met Wond Expertisecentrum ziekenhuis Gelderse 
Vallei, huisartsen regio Gelderse Vallei, Klimmendaal en medisch speciaal zaak Mediq. 

- Zorggroep Charim heeft zelf fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en 
oedeemtherapteuten in dienst. Desgewenst kan de VS hen inschakelen. 

- Het Charim Wondteam werkt samen met orthopedisch instrumentmaker OIM en Orthopedisch 
schoenmaker Henco van den Heuvel. 

 
Contactgegevens 
Meta Andriesse 
Verpleegkundig Specialist en regiebehandelaar complexe wondzorg. 
 
Direct zorg regelen 
Als zorgprofessional kunt u eenvoudig wondzorg aanvragen door een verwijzing te sturen via 
Zorgdomein of telefonisch via de klantenservice van Charim: 0800-0711.  
 
Via de onderstaande contactgegevens zijn wij bereikbaar voor overleg.  
 

 wondtelefoon: 06-22930824 

 wondzorg@zorggroepcharim.nl 
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