Wond Expertise Centrum

De meeste wonden genezen vanzelf. Wanneer de genezing langer dan drie
weken duurt kan de huisarts of uw medisch specialist u doorverwijzen naar
het Wond Expertise Centrum in Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. In deze
folder vindt u informatie over het wondexpertisecentrum.
Wat is het Wond Expertise Centrum
U kunt bij het Wond Expertise Centrum terecht voor advies, behandeling en
verzorging van wonden, zoals:
 Acute wonden, bijvoorbeeld brandwonden of traumawonden;
 Chirurgische (complexe) wonden;
 Wonden die niet genezen door vaatproblemen (open been);
 Diabetische voetwonden; (t.g.v. suikerziekte)
 Doorligwonden (decubitus);
 Oncologische wonden en ulcera (wonden in verband met doorgroei van een
tumor en/of ten gevolge van bestralen).
Het team
Het Wond Expertise Centrum werkt met een multidisciplinair team. Het team
bestaat uit een wondconsulent (regionaal aanspreekpunt),
wondverpleegkundigen, vaatchirurgen en/of traumachirurgen, gespecialiseerd in
wondbehandeling.
Patiënten met diabetische voetwonden kunnen worden doorverwezen naar het
voetenteam. Het team maakt een plan voor de behandeling van de voet en voor
het voorkomen van de kans op nieuwe voetproblemen. De revalidatiearts,
orthopedisch schoenmaker, internist en de gipsverbandsmeester maken dan ook
deel uit van het team.
Het team kan u ook doorverwijzen naar de dermatoloog, pedicure, podotherapeut
en/of diabetes verpleegkundige.
Waar meldt u zich?
U meldt zich bij het Afsprakenbureau. Zij controleren al uw gegevens. Vervolgens
meldt u zich bij het Wond Expertise Centrum (routenummer 32) en neemt u plaats
in de wachtkamer. De medewerker waar u een afspraak mee heeft of assistente
haalt u op in de wachtkamer. Na uw bezoek gaat u naar de balie waar zo nodig
een vervolgafspraak voor onderzoeken of behandelingen kan worden ingepland.
Diagnose en behandeling
Bij een eerste bezoek bekijken de arts en wondverpleegkundige uw wond. In
overleg met u bepaalt de arts wat de beste behandeling is. Als het nodig is,
maken we een röntgenfoto, doen we vaatonderzoek, eventueel bloedonderzoek
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en/of bacteriologisch onderzoek. Het kan zijn dat u een nieuwe afspraak krijgt in
het Wond Expertise Centrum. De medisch specialist blijft dan verantwoordelijk.
Als dit niet nodig is, kan de huisarts, eventueel samen met de thuiszorg, de
behandeling overnemen.
Voordelen van het Wond Expertise Centrum
 U kunt (na verwijzing) rechtstreeks terecht;
 Snelle diagnostiek;
 Niet alleen de wond wordt bekeken, maar ook het onderliggend probleem;
 Na diagnose stellen we een behandelplan op;
 Na het opstellen van het behandelplan verwijzen wij u weer terug naar de
huisarts en de wondregie verpleegkundige van de thuiszorg;
 Als het nodig is verwijzen wij u snel door naar andere gespecialiseerde
behandelaars in Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis;
 De wondverpleegkundige kan wondmateriaal voor u bestellen en de
machtiging voor de zorgverzekeraar regelen.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
Vragen?
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur neemt u contact op met de
polikliniek Chirurgie,  0187 607100.
Voor vragen over of na een behandeling, gipsklachten en wondbehandelingen
kunt u contact opnemen met de wondverpleegkundigen. Zij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag,  0187 607483. Voor dringende vragen buiten het
telefonisch spreekuur kunt u bellen naar  0187 607100
Voor dringende zaken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
spoedeisende hulp (SEH)  0187 607290.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.

Wond Expertise Centrum
W08/02 08022018

2

