
Dankzij Wondzorg 
Zeeland is mijn 
buikwond snel en 
heel mooi genezen

Lian Potter (51 jaar) hield een behoorlijke wond over aan haar  
buikoperatie. Ze riep de hulp in van Wondzorg Zeeland, waarna  
wijkverpleegkundige Marloes Krijnsen de wond dagelijks bij Lian  
thuis kwam verzorgen. Dat is Lian goed bevallen. “Geen ritjes naar  
het ziekenhuis, geen ‘gedoe’, maar wél hele deskundige hulp. Zo  
zou het overal moeten zijn.”

Het hebben van een wond kan pijnlijk zijn, 
ongemakkelijk en je beperken in het da-
gelijks leven. Lian kan er over meepraten. 
Ze onderging vorig jaar een buikoperatie. 
Naderhand raakte de wond ontstoken en 
belandde ze opnieuw in het ziekenhuis. “5 
dagen later mocht ik weer naar huis, míts 
de wond goed verzorgd zou worden.” Lian 
nam, in overleg met de transferverpleeg-
kundige van het ziekenhuis (een trans-
ferverpleegkundige bemiddelt tussen 
patiënt, mantelzorger en de professionele 
zorg), contact op met Wondzorg Zeeland, 
dat gespecialiseerde wondzorg biedt voor 
complexe wondproblemen (zie kader).
“Lian had een vrij grote, diepe wond, op 
een vervelende plek: in de buikholte”, ver-
telt wijkverpleegkundige Marloes Krijn-
sen, die samen met de verpleegkundig 
specialist van Wondzorg Zeeland bij Lian 
langskwam voor een intakegesprek. “Het 
was lastig, maar wel heel belangrijk om 
de wond goed schoon te houden, om een 
nieuwe infectie te voorkomen.”

Gerust gevoel
3 weken lang kwam Marloes dagelijks bij 
Lian langs om haar wond te verzorgen, 
volgens de adviezen die de verpleegkundig 
specialist tijdens het intakegesprek had 
gegeven. “Dat deed ze heel zorgvuldig”, 
zegt Lian. “Marloes legde bij alles wat ze 
deed uit waarom ze dat deed, dat vond ik 

heel fijn. Ik kon Marloes en de verpleegkun-
dig specialist van Wondzorg Zeeland bo-
vendien dag en nacht bellen met vragen. 
Dat gaf me een gerust gevoel, zij kenden 
allebei mijn situatie.” De verzorging van de 
wond aan huis heeft haar herstel na haar 
buikoperatie bevorderd, denkt Lian. “Geen 
ritjes naar het ziekenhuis, geen ‘gedoe’, wél 
deskundige hulp. Voor mij een ideale com-
binatie.”

Kwaliteit van leven
Dat laatste zeggen meer wondpatiënten, 
aldus Marloes. “De wondverzorging aan 
huis is nu meer gespecialiseerd, omdat 
de verpleegkundig specialist van Wond-
zorg Zeeland altijd meekijkt. Zij geeft bij-
voorbeeld advies hoe de wond het beste 
schoongemaakt kan worden, met welke 
materialen en hoe snel de wond ongeveer 
moet genezen. Mensen met complexe 
wonden, veelal ouderen, moesten voor-
heen vaak wekelijks naar het ziekenhuis 
om hun wond te laten bekijken. Ook deze 
mensen bezoeken we vanuit Wondzorg 
Zeeland nu thuis, in alle rust. We hou-
den daarbij overigens altijd contact met 
de huisarts of behandelend arts.” (Huis)
artsen in de regio weten Wondzorg Zee-
land steeds beter te vinden. Voor advies, 
of omdat zij vinden dat een wond speci-
alistische verzorging nodig heeft. Dat is 
positief, vindt Marloes. “Voor de kwaliteit 

CZ en wondzorg
Wondzorg Zeeland ging in januari 2016 van 
start. Het is een initiatief van Zorg Zeker 
Zeeland, een samenwerkingsverband van 4 
Zeeuwse zorgaanbieders (Iriz Thuiszorg, Ou-
derenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle 
en Eilandzorg Schouwen-Duivenland) om de 
wondzorg voor patiënten in de regio te ver-
beteren. CZ ondersteunt het initiatief. Wij 
vinden dat mensen mogen verwachten dat 
hun wonden zo snel mogelijk sluiten. Met 
goede en gespecialiseerde wondzorg kan dat. 
Complexe wonden – wonden die niet binnen 
3 tot 4 weken dichtgaan – worden zo eerder 
door de juiste zorgverleners gezien en her-
kend, waardoor eerder de juiste wondzorg 
wordt geleverd. CZ wil in 2020 in heel Neder-
land goede en gespecialiseerde wondzorg 
hebben gerealiseerd. www.cz.nl/wondzorg 
en www.wondzorgzeeland.nl

Wilt u weten hoe CZ ook in andere regio’s 
werkt aan het verbeteren van de zorg? Kijk 
dan op www.cz.nl/rondjezorg.

van leven is het belangrijk dat een wond 
snel geneest. Tijdig ingrijpen en een 
goede wondverzorging helpen daarbij.” 
Een wond die niet binnen 3 tot 4 we-
ken dichtgaat, kan bovendien een aan-
wijzing zijn dat er meer aan de hand is. 
Iemand heeft bijvoorbeeld diabetes of 
aderproblemen. “Ben je er dan niet op 
tijd bij, dan kunnen er ernstige compli-
caties optreden. Dat willen we uiteraard 
voorkomen.”
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