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Wond ExpertiseCentrum
Een wond is een beschadiging van de huid, die meestal vanzelf geneest. Soms is dat 
echter niet het geval, omdat het normale genezingsproces is verstoord. In dat geval 
spreken we van een complexe wond, die vraagt om specialistische zorg en behandeling. 
Hiervoor kunt u terecht bij het team van het Wond ExpertiseCentrum in Gelre. 

Complexe wondzorg
Complexe wonden zijn wonden die maar niet willen genezen, vaak langdurig bestaan en 
gepaard kunnen gaan met veel pijn en ongemak. Het Wond ExpertiseCentrum is er voor 
patiënten met de volgende aandoeningen:
• Open been (Ulcus cruris)
• Wonden ontstaan na een chirurgische ingreep
• Wonden ontstaan na een ongeluk (trauma)
• Brandwonden (thermische wonden)
• Doorligwonden (decubitus)
• Diabetische voet
• Vocht in de benen (oedeem)
• Oncologische wonden (als gevolg van de behandeling van een tumor)

Het Wond ExpertiseCentrum
Complexe wonden vragen om een deskundige aanpak, waarbij vaak meerdere 
specialismen betrokken zijn. Het Wond ExpertiseCentrum van Gelre bestaat uit een team 
van professionals, die elk deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van wonden en 
wondbehandeling. Denk hierbij aan trauma- en vaatchirurgen, dermatologen en 
gespecialiseerde wondverpleegkundigen. 
Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere specialisten, zoals een plastisch 
chirug, een revalidatiearts of een diëtist, maar ook op een podotherapeut, een 
orthopedisch instrumentmaker, et cetera. 
Het team van het WondexpertiseCentrum hanteert landelijke richtlijnen en 
kwaliteitseisen op het gebied van complexe wondzorg. Elk vanuit hun eigen discipline 
leveren zij een bijdrage aan het stellen van een snelle en juiste diagnose en behandeling, 
zodat uw wond snel geneest. De zorg aan patiënten met complexe wonden wordt indien 
mogelijk thuis geleverd.
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Behandeltrajecten
Voor complexe wondzorg kennen wij diverse behandeltrajecten. Hieronder gaan wij 
nader in op die verschillende trajecten.

Behandeltraject complexe wondzorg algemeen
Uw arts of medisch specialist heeft u verwezen naar het Wond ExpertiseCentrum. 
Vervolgens krijgt u van ons een afspraak om uw klachten te onderzoeken en een 
diagnose te stellen. Dat kan een poliklinische afspraak zijn op de polikliniek chirurgie, 
maar soms vindt dat plaats in een dagsopname. Het team van specialisten dat bij uw 
behandeling wordt betrokken is afhankelijk van de zorg die u nodig hebt. Al deze 
specialisten werken samen aan de behandeling van uw wond.

Behandeltraject open been (ulcus cruris)
Uw arts of medisch specialist heeft u verwezen naar het Wond ExpertiseCentrum in 
verband met een open been (ulcus cruris). Vervolgens krijgt u van ons een afspraak op 
de afdeling Biometrie, waar een vaatonderzoek plaats vindt. Op dezelfde ochtend wordt 
u op een gezamenlijk spreekuur gezien door een verpleegkundig specialist of physician 
assistant vaatchirurgie en een wondverpleegkundige. Gezamenlijk stellen zij een diagnose 
en vervolgens wordt voor u een behandelplan vastgesteld. 

Behandeltraject diabetische voet
Uw arts of medisch specialist heeft u verwezen naar het Wond ExpertiseCentrum in 
verband met een diabetische voet. Vervolgens krijgt u van ons een afspraak op de 
afdeling Biometrie, waar een vaatonderzoek plaats vindt. Ook krijgt u van ons een 
afspraak op een speciaal spreekuur op de polikliniek chirurgie, waar uw klachten worden 
onderzocht en een diagnose wordt gesteld. 
Het team dat bij uw behandeling wordt betrokken kan bestaan uit een vaatchirurg, een 
verpleegkundig specialist of physician assistant vaatchirurgie, een revalidatiearts, een 
diabetes podotherapeut, een orthopedisch instrumentmaker en zo nodig een 
gipsverbandmeester. Zij werken nauw samen aan de behandeling van uw wond.

Zorg bij u thuis
Alle inspanningen van het Wond ExpertiseCentrum zijn er op gericht om uw wond zo 
snel mogelijk te laten genezen. Naast de behandeling in het ziekenhuis wordt de  
wondzorg indien mogelijk bij u thuis voortgezet, zodat u niet vaker naar het ziekenhuis 
hoeft te komen dan strikt noodzakelijk is. Het Wond ExpertiseCentrum werkt hiervoor 
nauw samen met diverse thuiszorgorganisaties
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Bereikbaarheid

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn

Het Wond ExpertiseCentrum is gehuisvest op de polikliniek chirurgie (route 62). 
telefoon: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur, 

telefoon (055) 581 8392
e-mail: complexewondpoli@gelre.nl

Gelre ziekenhuizen Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen

Het Wond ExpertiseCentrum Zutphen is gehuisvest op de polikliniek chirurgie (route 60)
Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16:30, telefoon (0575)59 28 18
e-mail: info@wondzorgzutphen.nl 

Website: www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/wond-expertisecentrum/ 
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