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Het inschakelen van 
wondexpertise levert 
ons veel voordelen op

Steeds meer verschuift de wondzorg in de richting 
van de cliënt thuis. Zo langzamerhand is schijnbaar 
iedereen het erover eens dat dit het beste is voor 
het behandelen van gecompliceerde wonden.  
Niet alleen omdat ziekenhuizen en WEC’s daardoor 

worden ontlast en kosten worden bespaard, maar ook omdat 
cliënten het veel fijner vinden om thuis te worden behandeld; of 
dat nu in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonzorg centrum 
of gewoon lekker thuis is. Maar kan dit ook in instellingen met 
de Wet Langdurige Zorg en is deze daarop ingericht? Volgens 
Natalja Gurowitsch, kwaliteitsverpleegkundige van Sickenga-
Oord, is dat zeker mogelijk.
Om dit alles te ervaren en te zien, ging het NTVW een dagje 
op pad met QualityZorg uit Nieuw-Vennep, met als centrale 
vraag; wat betekent het voor cliënten met een gecompliceerde 
wond om in een instelling of thuis directe wondzorg te krijgen? 
Daarnaast wilde we ook graag in gesprek met het woonzorg-
centrum zelf om te zien hoe zij de wondexpertise opnemen in 
hun instelling en waarom zij dit zo willen. Vandaar het bezoek 
aan woonzorgcentrum Sickenga-Oord in Wolvega, onderdeel 
van de zorggroep Liante, waar cliënten worden behandeld 
door Qualityzorg in, zoals zij dat zelf zeggen, ‘een fijne thuis-
omgeving.’ Wij brengen ook een bezoek aan een cliënt met 
een zeer gecompliceerde wond. 

Natalja Gurowitsch, kwaliteitsverpleegkundige Sickenga-Oord,  
onderdeel van Zorggroep Liante in Wolvega
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Liante en Sickinga-Oord
De stichting heeft haar naam per  
1 januari 2012 gewijzigd in Zorg
groep Liante. Voorheen was zij 
bekend onder de naam Et Bient
wark. Het woord Liante staat voor 
'bindmiddel', 'verbinden' of 'verbin
ding' en is afgeleid van het Frans.
En dat is in de basis wat Liante in 
de totale breedte wil laten zien.  
|Die verbinding geldt niet alleen 
voor de mensen die in het wond
zorgcentrum wonen, maar ook  
voor de medewerkers, vrijwilligers, 
omwonenden en mantelzorgers. 
Liante kom je tegen in Drachten, 
Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha, 
Wolvega en Noordwolde.  
Het centrale kantoor is gevestigd  
in Wolvega en ondersteunt alle  
locaties. SickengaOord in Wolvega 
heeft  65 appartementen en 35 
aanleunwoningen waarvan.  
18 koopwoningen en 17 bestemd 
voor verhuur. Binnen Sickenga 
Oord bevindt zich een restaurant,  
buurtsuper, pedicure, kapper,  
fysiotherapeut, kinderopvang en 
gehandicaptenzorg Talant.

DEEL 1
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Bezoek Sinckenga-Oord
Samen met Jannie Jongedijk, verpleegkundige specialist, 
spraken wij af in Sinckenga-Oord met Marjo Klijnstra, 
aandachtsvelder wondzorg, en met kwaliteitsverpleegkundige 
Natalja Gurowitsch. Zij vertelt: ‘Het is allemaal begonnen met 
de cliënt die je straks gaat bezoeken. Hij kwam hier wonen met 
een uitbehandelde wond.  
Deze was dusdanig gecompliceerd dat er niet veel meer aan  
te doen was. Nu hij in het woonzorgcentrum woont, zie je na 
twee jaar van ups-en-downs en de vertrouwde gezichten en alle 
aandacht dat het verblijf heel veel voor hem betekent. Dat hij in 
deze omgeving met een dergelijke wond met veel pijn en stress, 
toch comfortabel zijn eigen dingetjes kan blijven doen en dat de 
wond niet bepalend is voor zijn leven. Het is heel fijn dat wij dit 
hier voor hem kunnen doen. Wij zien dit alles ook als onderdeel 
van een leeromgeving. Je begint eraan, maar je moet er ook 
vertrouwen in hebben. Er valt voor iedereen wat te leren en  
het is leuk, en er is meer kwaliteit voor zorg, als je als cliënt  
hier kunt blijven. Anders moet je naar het ziekenhuis of andere 

behandelaars gaan voor de wondzorg en ziet zo’n 
cliënt ik-weet-niet-hoeveel gezichten. 

Meerwaarde wondexpertise
De eerste vraag is natuurlijk ‘Heeft de wondexper-
tise een meerwaarde in het woonzorgcentrum 
Sickenga-Oord? Waarom niet gewoon een wond-
verpleegkundige in dienst nemen?’ 
‘Nee’, Natalja is daar stellig in, ‘dat zie ik niet zo. 
Jannie heeft met haar ervaring en kennis veel 
voordelen als verpleegkundig specialist. Zij mag 
gewoon meer dan een verpleegkundige, zoals  
het voorschrijven van bepaalde medicijnen of  
het starten van een bepaalde behandeling zoals 
scherp debridement, wat een wondverpleeg-
kundige of aandachtsvelder niet mag uitvoeren. 
Verder heeft het voor ons veel voordelen omdat 
het plaats vindt in een leeromgeving waarbij een 
team wondzorg (Afbeelding 1) deel kan nemen 

Afbeelding 1: Het wondzorgteam Sickinga-Oord, van links naar rechts: Natalja Gurowitsch, kwaliteitsverpleegkundige, Moniqua v.d. Meer, aandachtsvelder,  
Jannie Jongedijk, verpleegkundig specialist, Qualityzorg, Jelly Hallman, aandachtsvelder en Marjo Kleinstra aandachtsvelder
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aan het leerproces. Bovendien heeft het ook nog 
eens veel voordelen voor de cliëntenzorg en de 
familie. Er ontstaat een fijne samenwerking en er 
is veel feedback die we met elkaar kunnen delen.
Als je ons twee jaar geleden had gevraagd om  
dit zo te doen, hadden wij daar nog niet de basis 
voor. Nu hebben we die basis op orde en zien we 
dat het een vorm is waar iedereen blij van wordt.’ 

‘En als we bijvoorbeeld zien dat daardoor skin 
tears sneller genezen en wij het sneller herkennen 
en weten wat we moeten doen, dan maakt ons dat 
blij en daar doe je het voor. Zo hou je, door deze 
wijze van werken, iedereen enthousiast en valt er 
veel te leren. 
Nu we weten waar we naar kijken, zien we dat  
het een meerwaarde is voor de cliënt als er niet 
constant een pleister op en af gaat, maar dat er 
op een juiste manier een verband wordt aange-
bracht dat zeker een week kan blijven zitten.  
Ik vind dat heel fijn om met elkaar uit te dragen; 
dat we in kleine stapjes de zorg voor onze cliënt 
steeds beter maken. Het is een mooie opstap die 
bij andere expertises met dezelfde ervaringen  
ook mogelijk zou kunnen zijn. Daar ben ik van 
overtuigd.’

Starten
Kun je dan direct starten? Natalja geeft aan dat  
je niet kunt zeggen: ‘Jannie, doe lekker je ding.  
We hebben echt wel van tevoren met elkaar en  
het team om de tafel gezeten. Wij hebben het 
beeld dat Jannie ons coacht en laat meekijken  
en die ruimte hebben wij in het scholingsbudget 
opgenomen, omdat wij dat belangrijk vinden.  
Ja, en dan met het gehele team. Je moet het zo 

zien, dat wij een stukje basiskennis overnemen, zodat we zelf 
zaken gaan herkennen. Dat heeft veel voordelen voor het 
comfort van de bewoner met een gecompliceerde wond. Wij zien 
wondzorg als een specialisme waarmee wij zelf onze kennis 
kunnen verrijken.’

Jannie is gespecialiseerd in gecompliceerde wonden. Zij kent 
alle verbandmaterialen en is in staat om op niveau contact  
te onderhouden met huisartsen en ziekenhuizen. Een huisarts 
is breed georiënteerd en kan nu eenmaal niet altijd een diepe 
expertise hebben. ‘Als je de financiële mogelijkheid hebt, inves-
teer dan in de mensen die die kennis wel hebben. Wat je nu 
constateert, is dat een huisarts Jannie ziet als een echte wond-
specialist en dat de arts de wondzorg dus rustig aan haar kan 
overlaten. Daarom pleit ik voor experts die zich hebben gespe-
cialiseerd en hun expertise kunnen uitdragen naar artsen, 
cliënten en de medewerkers van dit huis. Je moet met elkaar 
wel een bepaald doel willen bereiken en daarbij open zijn naar 
elkaar, zodat je kunt leren van elkaar.  
Je kunt dan je cliënten in het woonzorgcentrum nog beter 
bedienen, waarbij er wordt gelet op de kleinste details die van 
belang zijn in wondzorg, en zo kun je veel ellende voorkomen. 
Daardoor ontstaat er een betere kwaliteit van leven voor een 
cliënt en wordt er tijdig ingegrepen.’

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Zit er voor deze expertise ruimte in de WLZ? Natalja geeft  
aan dat dit nog minimaal is. Maar met wat creativiteit  
kom je een heel eind. ‘Wij doen het voornamelijk vanuit het 
scholingsbudget.’ Je moet goed kijken hoe de financiering in 
een WLZ loopt. Welke mogelijkheden heb je? Zie het als een 
een-op-een behandeling. De behandeling is een component  
die in te zetten is binnen de WZL. Niet elk woonzorgcentrum 
heeft deze afspraken. Wij ook niet, maar vanuit het scholings-
plan was het goed uit te leggen, waardoor er een win-win  
situatie ontstaat voor de cliënt en de locatie. Het is wel zo  

Ik vind dat heel fijn om met elkaar uit te 
dragen; dat we in kleine stapjes de zorg 

voor onze cliënt steeds beter maken.
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dat de geboden financiën uiteindelijk bij elkaar 
komen.  
In het scholingsjaarplan is een deel van het budget 
gereserveerd voor de bekostiging hiervan. Het is 
in dit geval een kwestie van keuzes maken binnen 
de vastgestelde ruimte die je hebt. En met ‘scho-
lingsbudget’ kunnen we veel kanten op.  
Als we kijken naar onze cliënt (afbeeldingen 2 
t/m 5), dan zien we dat deze cliënt zich prima zelf 
kan redden, maar wel extra behandeling nodig 
heeft voor zijn gecompliceerde wond. En met het 
scholingsbudget pakken we veel kanten aan; een 
verbetering van zijn gecompliceerde wond door 
een uitgebreide behandeling, topscholing voor  
de aandachtsvelders en collegiale consultatie.  
En dat kan dus goed. Kortom, voor alle partijen 
een win-win situatie. Wij zien in ieder geval dat, 
als je de cliënt en zijn welbevinden centraal zet,  
je daar veel voor terug krijgt, en dat je daarin  
een goede balans vindt van goede zorg.  

Afbeelding 2: Jannie Jongedijk, verpleegkundig specialist bij 
Qualityzorg, aan het werk bij cliënt in het Sickenga-Oord.

Afbeelding 3: Het schoonmaken van de wonden

Afbeelding 4: Linkerkant van het been

Afbeelding 5: Rechterkant van het been met scherp debridement

In dit nummer 5 mei deel 1, woonzorgcentrum.  
Deel 2 , thuiszorg volgt in nr. 6/7 juni/juli 
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