
Wat u zou moeten weten van het Wond expertise centrum West Brabant: 
 

 

     

   
 

 
 

Doel WEC West Brabant 
Toekomstbestendige wondzorg: Verhoging van kwaliteit van zorg en 
efficiëntie van het wondproces van onze patiënten en daarmee een verlaging 
van de kosten van wondzorg in de eerste en de tweede lijn. 
Bereikte resultaten tot nu toe: 

 Samenwerking in multidisciplinair netwerk 
(men kent elkaar en weet elkaar te vinden) 

 Eenduidige keuze wondverbandmateriaal 

 Gezamenlijke scholing eenduidige wondzorg 
behandeling  

 Gezamenlijk zorgpad en protocol 
 

 

 

Afbakening: In eerste instantie zal het WEC zich richten op de complexe Ulcus Cruris wonden. In 

september 2018 wordt het proces geëvalueerd en zal ook gekeken worden om de scope mogelijk 
uit te breiden met andere complexe wonden.  
 
Regieverpleegkundige:  
Groenhuysen   06-83074857 
Annemarie Duerink         
wondconsulent@groenhuysen.nl 

 
Regieverpleegkundige:  
TWB 088-5602210                                        
Annemiek van Middelkoop  
wondverpleegkundige@twb.nl 
 

 

Werkgroep WEC: 
 Annemiek v. Middelkoop (Vz./ regie verpl. Wondzorg TWB); 

 Annemarie Duerink (Vz./ regie verpl. Wondzorg Groenhuysen); 

 Dr. Brummel (chirurg) 

 Dr. Van Gerwen (dermatoloog) 

 Drs. Mark Vriends(Huisarts) 

 Corrie Perdaems (Wondconsulent. Bravis) 

 Anne de Meijer (gespecialiseerd verpl. Dermatologie) 

 Nikki Elemans (dermatologie verpleegkundige 

 Cynthia Juarez (Wondconsulent TanteLouise) 

 Paola van Terheijden (Verpleegkundige Allerzorg) 

 Elise den Hollander (Wondconsulent Mediq Combicare) 

 Brigitte Adriaansen (wondverpleegkundige Surplus) 

 Loes Pilanen (verpleegkundige wondzorg Thuiszorg dat) 

 Liesbeth Bal (Verpleegkundige wondzorg Allevo)  
 

Projectgroep WEC: 
René van Loon (Vz./projectleider; Manager Bedrijfsvoering dermatologisch centrum ZWN), Karin Timm (verpl. Spec. Wondzorg; 
Allerzorg), Dr. Van Gerwen (dermatoloog; Bravis), Tjakske de Jonge (Mediq-Combicare), Susan Stam (Huisarts/Medisch 
directeur Zorggroep West Brabant), Terry Hopman (Manager Groenhuysen), Sandra Kwik (manager TWB) 
 

 

VRAGEN of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen/ aanvullingen, dan kan u contact opnemen voor inhoudelijke zaken met de 
regieverpleegkundige. Voor organisatorische zaken kunt u contact opnemen met de projectleider. (zie contactgegevens) 

mailto:wondconsulent@groenhuysen.nl
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Wat u zou moeten weten van het Wond expertise centrum West Brabant: 
 

 

     

   
 

 
 

 

Zorgpad Ulcus Cruris 

 

Patientproces Verantwoordelijke Opmerkingen Contacten 
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 *PAV= perifeer arterieel vaatleiden en DV= diabetische voet 

Alle cliënten met een wond aan 

het been (basiszorg, cat1) 

aanmelden bij huisarts.  

Huisarts stelt werkdiagnose en 

behandelplan  o.b.v.  NHG 

standaard. Bij verdenking PAV 

of DV *verwijzen naar 2
e
 lijn. 

Schakelt zo nodig regiefunctie 

en/ of  thuiszorg in. Indien geen 

aantoonbare genezingstendens 

na drie weken verwijzen naar 

wondloket 2
e
 lijn (complexe 

wondzorg,cat 3) 

Aanvullende anamnese/ 

onderzoek en stellen diagnose.  

 Aanvullend behandeladvies 

 Voorlichting/ info leefregels geven 

 Terugkoppeling arts/ 

wondverpleegkundige 

 Overdracht regiefunctie/ 

thuiszorg d.m.v. wondoverdracht 

(met foto). 

 Bestellen wondmateriaal 

 Stemt behandelfrequentie af met 

cliënt en regiefunctie en geeft zo 

nodig een vervolgafspraak 

 

Huisarts 

Regiefunctie: doet binnen 2 

werkdagen intake bij de 

cliënt en stelt behandelplan 

i.o.m. huisarts op/bij. 

Bepaalt wanneer volgende 

bezoek plaatsvindt 

Chirurg/dermatoloog 

Wondverpleegkundige 

Regiefunctie en thuiszorg 

i.v.m. opvolgen beleid 

Diagnose en 

behandeltraject is 

binnen 1 week 

bekend. De patiënt 

wordt behandeld 

volgens de landelijk 

geldende richtlijnen 

en registratie volgens 

voorwaarden 

verzekeraar. 

Randvoorwaarden: 

 Gecombineerde afspraak 

chirurg/ dermatoloog 

 Aanspreekpunt 2e lijn: 

verpleegkundige 

 Aanspreekpunt 1e lijn: 

regiefunctie 

 Mogelijkheid tot  nader 

onderzoek: 

röntgenonderzoek/ 

vaatlab/ enz. 

Eindcontrole & nazorg  

 Eindcontrole 

 Thuiszorg regiefunctie of 

huisarts 

 Brief huisarts 

 Nazorg  

 

Projectleider:             

René van Loon              

06-33343355  

rfp.vanloon@bravis.nl  

Regieverpleegkundige:  

TWB 088-5602210 

Annemiek van 

Middelkoop  

wondverpleegkundige@

twb.nl  

Groenhuysen               

06-83074857          

Annemarie Duerink 

wondconsulent@groen

huysen.nl   

Contact 2e lijn:  

Chirurgie                      

RSD    088-706 8830          

Corrie Perdaems 

wond.endecubitusconsul

enten.rsd@bravis.nl  

BOZ    088-706 6201 

wond.decubitus.boz@br

avis.nl  

Dermatologie               

088-7067374                 

Anne de Meijer  BOZ  

Nikki Elemans RSD 

gespvpk.dermatologie@

bravis.nl 
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