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Aandacht voor de 
patiënt zorgt voor 
snellere genezing

Wij hebben in het NTVW regelmatig gesproken over de kwaliteit van leven van 
een wondpatiënt. We zien dat het belang daarvan nog vaak wordt onderschat, 
zeker bij familieleden die nog nooit met ernstige wonden te maken hebben 
gehad. Ondanks de vaak complexe biologische en cellulaire omstandigheden, 

wil een wondbehandelaar de wond, hoe moeilijk ook, altijd genezen. Gecompliceerde wonden 
lopen nou eenmaal niet volgens een vast patroon. 
Of genezing nu wel of niet haalbaar is, er wordt vooral eerst gekeken naar het welzijn van de 
patiënt. Bij de behandelaar staat het bevorderen van de waardigheid en het comfort van de 
patiënt bovenaan de lijst zodat het lijden zo gering mogelijk is en de kwaliteit van leven zo groot 
mogelijk. Dat blijkt uit de wijze van aanpak van Jannie Jongedijk van Qualityzorg, met wie wij een 
dagje mee mochten lopen. In deel 1 van het NTVW nr. 5 zijn we bij een wooncentrum op bezoek 
geweest en in dit nummer (deel 2) zien we drie patiënten in de thuiszorg.

Jannie Jongedijk geeft eerst even een voorzetje 
voor we en route gaan: ‘Bij een huisarts kun je 
prima terecht als het gaat om een acute wond, 
waar geen complexiteit bij aanwezig is. Het wordt 
pas lastig als een wond niet wil genezen. Als de 
huisarts de wond niet kan behandelen, wordt de 
patiënt over het algemeen doorgestuurd naar  
het ziekenhuis. Soms is dat pas na 3 weken of zelfs 
na nog langere tijd. Soms ziet de wond er op het 
eerste oog zo slecht uit dat de patiënt direct wordt 
doorverwezen naar een wondpoli. 

Het gebeurt ook weleens dat er in het voortraject te lang wordt 
gedokterd zonder dat duidelijk is wat nou precies het onder-
liggende probleem is.
Daarom willen wij als Qualityzorg eerst een goed overleg met 
de huisartsen, zodat ze weten dat wij betrokken zijn en graag 
met hen van gedachten wisselen over de aanpak van de wond 
en de achterliggende problemen. Mijn ervaring is dat in deze 
regio Friesland huisartsen daar in ieder geval voor open staan.’ 
Jannie lacht: ‘Onlangs was er zelfs een huisarts, die zei ‘we 
vragen Jannie van Qualityzorg erbij. Als zij zegt dat mevrouw 
naar het ziekenhuis moet, dan gebeurt het zo.’ ‘Dat is wat we 
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hebben opgebouwd in deze regio van Friesland. 
Het voordeel is dat ik snel een beslissing kan 
nemen. Bijvoorbeeld, moeten we arterieel denken 
of zitten we hier meer veneus.’ Jannie: ‘Ook de 
snelle herkenning speelt een rol, omdat wij in de 
complexe wondzorg zitten en daarvoor opgeleid 
zijn, herken je een atypische wond snel en weet  
je ook waar je op moet letten. En dat is in deze 
regio waar veel gecompliceerde wonden zijn, erg 
welkom. Hoe doe je zoiets, hoe kijk je hiernaar.  
Een stukje preventie, voorlichting en ook de basis-
wondverzorging kunnen wat kracht geven als  
we van gedachten wisselen met een huisarts.
Uiteraard staan wij daarbij in nauw contact met 
de plaatselijke thuiszorg (wijk)verpleegkundigen 
die de patiënten begeleiden. Zij staan open voor 
mijn suggesties en expertise van wondzorg, leren 
daarvan en weten uiteindelijk precies wanneer ze 
mij moeten inschakelen.’
Een unieke gelegenheid om als vakblad patiënten 
te kunnen bezoeken in de thuiszorg. Het is al 
middag als we op pad gaan naar de drie wond-
patiënten die Jannie kort voor ons beschrijft. 

Rondgang
De eerste cliënt is mijnheer V., een gezellige oude 
heer van 92 die nog vol grapjes zit. Hij is in zijn 
werkzame leven leraar geweest en kan daar  
volop over vertellen. De oorzaak van zijn wond is 
onbekend. Door Kwadrantgroep werd aangegeven 
dat de wond van meneer V. snel achteruitging. 
Dat was de reden dat Jannie was gevraagd door 
de verpleegkundige van de thuiszorg. Tijdens ons 
bezoek en de wondbehandeling blijkt het om een 
wond te gaan die rondom fors is ondermijnd.  
(zie afbeelding 3) 
Dhr. V. woont nog wel zelfstandig met ondersteu-
ning van een klein maar stabiel netwerk, waarbij 
voornamelijk familie en buren bij zijn betrokken. 
Mede door de onduidelijkheid over het ontstaan 
van de wond, de grootte en plaats en de snelle 
verslechtering, is mijnheer V. doorgestuurd.  
Hij woont inmiddels in een WLZ instelling. 
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De heer V liggend op zijn eigen bank

Tijdens het eerste bezoek wordt er diagnostiek uitgevoerd, hier zie je een  
teendruk meting
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100% in de wond oplosbaar 
collageenverband voor snellere 
wondsluiting
Ook verkrijgbaar als BioSpray, de eerste
collageen wondspray

BioPad®

en BioSpray®

Vernieuwend in wondgenezing

BiologiQ.nl

Veilig 
&

Effectief

Innovatief Wond 
Management

Systeem
Regeneratief Complementair

• 100% zuiver, natuurlijk Type I collageenproduct

• Geschikt als hemostaticum voor (matig) bloedende wonden

• Vervangt ontbrekend weefsel

• Biedt een platform voor de vorming van nieuw weefsel

• Beschermt tegen infectiegevaar van buitenaf

• Zorgt voor een blijvend vochtig wondmilieu

• Stimuleert de proliferatie van fibroblasten en granulatie

• Activeert fibronectine, monocyten en collageenvorming

• Actief tijdens alle fases van de wondgenezing

• Lost op in de wond: zorgbesparend en patiëntvriendelijk

De volgende patiënt is mevrouw P. Zij ligt in de 
woonkamer op bed terwijl haar echtgenote een 
middagdutje op de bank doet. Ook nu zijn er weer 
twee wijkverpleegkundigen betrokken die haar 
liefdevol begeleiden. Mevrouw is 78 jaar en heeft 
sinds een half jaar een dwarslaesie. Zij woont 
samen met haar man en krijgt, sinds de dwars-
laesie, zorg van de thuiszorg. Vermoedelijk heeft 
mevrouw door de druk van een schoen een blaar 
opgelopen waardoor een wond op haar enkel is 
ontstaan. Deze zit op haar malleolus. (zie afbeel-
ding 4) Mevrouw P. heeft door de dwarslaesie geen 
pijnsensatie. Na de anamnese en het klinisch rede-
neren wordt de wondzorg samen bepaald, in goed 
overleg met de thuiszorg. Bij een herhaalbezoek 
zien we dat de wond een mooie genezingstendens 
laat zien. Naast de inzet van goede wondzorg, is 
de thuiszorg alert op de voeding van mevrouw en 
haar houding in bed en in de rolstoel.
Tijdens de behandeling van mevrouw P. was  
de echtgenote wakker geworden. Hij was heel 
enthou siast over de verbouwing voor mevrouw 
die een eigen kamer had gekregen met alle nood-
zakelijke voorzieningen. Gezamenlijk hebben we 
naar de verbouwing bekeken. Bij dit soort bezoeken 
is het duidelijk dat er meer is dan alleen de wond.

Wond op de enkel

De wond na debridement
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Ons laatste bezoek was bij mijnheer T; een open-
hartige, vriendelijke en toegankelijke man van 65 
jaar oud. Hij is alleenwonend en heeft een dwars-
laesie. Hij heeft eerder een forse decubitus opge-
lopen die de plastisch chirurg heeft gedicht met 
een flapoperatie. Helaas heeft mijnheer T. sinds 
een maand wederom decubitus op zijn rechter-
heup. Hij heeft een grote voorkeur voor het liggen 
op zijn rechter zij. Tijdens ons bezoek is de wond 
gedebrideerd en de necrose verwijderd. De wond 
is echter fors ondermijnd (zie afbeelding 7).
Dit betekent dat we in gesprek met hem proberen 
uit te leggen dat hij niet op zijn rechterzijde moet 
gaan liggen en regelmatig van kant moet 
wisselen. Verder vragen we hem om de dieetad-
viezen goed uit te voeren. Hij geeft aan dat hij het 
liefste thuis is, als opname nodig is, zal hij zich 
daarbij neerleggen. Samen met de thuiszorg is 
mijnheer T. bezig aanpassingen te regelen aan de 
rolstoel om zo min mogelijk druk- en wrijvings-
kracht te krijgen. Ook hier zie je weer een uitste-
kende samenwerking tussen Jannie en de thuis-
zorg. Bij een herhaalbezoek zien we dat de wond 
en met name de ondermijningen minder diep zijn 
geworden.

R e f e r e n t i e :

1. Deel 1: Het inschakelen van wondexpertise levert ons veel voordelen op.  

Ned. Tijdschr Voor Wondzorg 2022:17(5):24-29
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Conclusie
Wij begonnen dit artikel met de basis van wondzorgbehande-
lingen en de kwaliteit van leven; de zorg voor welzijn, waardig-
heid en het comfort van de patiënt en alles wat nodig is voor 
een snelle wondgenezing.
Uit onze reportage blijkt hoe belangrijk dat is en hoe patiënten 
dit waarderen. Persoonlijk contact wordt heel erg op prijs 
gesteld; en dan is men eerder bereid om te luisteren naar de 
wondbehandelaar. 
Bij deze manier van werken is er veel aandacht voor de patiënt 
en de samenwerking met de (wijk)verpleegkundige die behoefte 
heeft aan ondersteuning van wondzorg. Daarnaast geeft de 
wijkverpleegkundige aan dat ze bepaalde behandelingen een 
volgende keer zelf kan uitvoeren en dat ze zo nodig expertise 
zal inschakelen. Kortom, een samenwerking met wederom een 
mooie win-winsituatie.  

Persoonlijk contact wordt heel erg op  
prijs gesteld; en dan is men eerder bereid om  

te luisteren naar de wondbehandelaar
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