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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 regio Zutphen.

Complexe wondzorg
Complexe wonden zijn wonden die maar niet willen genezen, vaak langdurig bestaan en 
gepaard kunnen gaan met veel pijn en ongemak. Met de volgende aandoeningen kunt u 
bij het Wond ExpertiseCentrum terecht:
• Open been (ulcus cruris)
• Doorligwonden (decubitus)
• Diabetische voet

Het Wond ExpertiseCentrum
Complexe wonden vragen om een deskundige aanpak. Soms kan dit prima in de 
thuissituatie. Dan zorgt het team van het Wond ExpertiseCentrum samen met de 
huisarts dat u de voor u optimale wondbehandeling voorgeschreven krijgt. Wij zullen dan 
bij u thuis een behandelplan opstellen in samenspraak met de huisarts. Vervolgens neemt 
de wondverpleegkundige contact met u op voor een afspraak om de wondzorg uit te 
voeren en/of de genezing van uw wond te controleren. Als u al zorg ontvangt van een 
andere zorgaanbieder dan nemen wij contact met hen op om de zorg af te stemmen. De 
wondverpleegkundige informeert de huisarts over de voortgang van de wondgenezing. Bij 
vragen is er tussentijds overleg. 

Soms is het nodig dat u wordt doorverwezen naar het Wond ExpertiseCentrum in Gelre 
Zutphen. Dit centrum 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 het Wond ExpertiseCentrum een beroep doen op andere specialisten, 
zoals een plastisch chirurg, revalidatiearts, diëtist, diabetes podotherapeut of een 
orthopedisch instrumentmaker. 

Wij hanteren landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen op het gebied van complexe 
wondzorg. Elke medewerker levert vanuit zijn eigen discipline een bijdrage aan het 
stellen van een snelle en juiste diagnose en behandeling, zodat uw wond snel geneest. 

Behandeltrajecten
Voor complexe wondzorg kennen wij diverse behandeltrajecten. Hieronder gaan wij 
nader in op die verschillende trajecten. 
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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). Hij maakt een afspraak voor u bij de afdeling 
dermatologie of chirurgie. Dit gebeurt op basis van het vermoeden of het de grote vaten 
(arteriel) of de kleinere vaten (veneus) betreft. Als u doorverwezen wordt naar afdeling 
chirurgie krijgt u ook een afspraak op de afdeling Biometrie, waar onder andere een 
vaatonderzoek plaatsvindt. Daarna komt u naar het gezamenlijk spreekuur van de 
verpleegkundig specialist vaatchirurgie en wondverpleegkundige. Samen stellen zij een 
diagnose vast en maken op basis daarvan een persoonlijk behandelplan. Vervolgens 
verbindt de wondverpleegkundige uw been volgens de afgesproken behandeling en regelt 
voor u een aantal zaken, zoals het bestellen van wondproducten voor de thuissituatie en 
zo nodig thuiszorg. Zij kijkt ook of een afspraak met het Wond Expertise Team thuis 
wenselijk is. Als dat nodig is, maakt de wondverpleegkundige voor u een vervolgafspraak 
in het ziekenhuis.

Behandeltraject diabetische voet
Uw arts of medisch specialist heeft u verwezen naar het Wond ExpertiseCentrum in 
verband met een diabetische voet. Vervolgens krijgt u 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 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 
(dagelijkse) wondzorg indien mogelijk bij u thuis voortgezet, zodat u niet vaker naar het 
ziekenhuis hoeft te komen dan strikt noodzakelijk is. Als dat nodig is, bezoekt de 
wondverpleegkundige u wekelijks thuis om de genezing van uw wond te controleren. 

Bereikbaarheid

Gelre ziekenhuizen Zutphen
Het Wond ExpertiseCentrum is gehuisvest op de polikliniek chirurgie en dermatologie. 
 adres: Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen
 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 tel: 0575 – 592 818 (chirurgie) of 0575 – 592 826 (dermatologie)

 
Wond ExpertiseCentrum bij u thuis
Aanvragen voor wondzorg in de thuissituatie gaat via Sensire.
 tel: 0314 – 357 720, daarna code 176100

 Website: http://www.wondzorgzutphen.nl 
 e-mail: info@wondzorgzutphen.nl
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