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is er voor je.

Heeft uw instelling behoefte aan expertise op 
het gebied van (complexe) wondzorg? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

Onze zorgadministratie is van maandag tot en 
met vrijdag te bereiken van 08:30 tot 17:00 uur op 
het telefoonnummer 020 407 10 40.

U kunt uw vraag ook stellen op onze website via 
het contactformulier www.qualityzorg.nl of per 
e-mail via info@qualityzorg.nl

Meer informatie over onze intramurale dienst-
verlening vindt u op onze website:
www.qualityzorg.nl



Heeft u binnen de organisatie patiënten met een 
complexe wond en zoekt u naar specialistische 
hulp, dan kan QualityZorg u op  diverse onderde-
len ontzorgen. 

QualityZorg wondexpertise
QualityZorg is een gespecialiseerde zorgorganisa-
tie op het gebied van (complexe) wondzorg.            
Om deze wondzorg optimaal te kunnen leveren  
beschikt QualityZorg over een breed team ver-
pleegkundig specialisten, wondconsulenten en 
(wond)verpleegkundigen. Allen met uitgebreide 
kennis en expertise op het gebied van wondzorg. 
QualityZorg werkt volgens landelijke en regionale 
protocollen. 

Wat kan QualityZorg uw instelling bieden?
Wij kunnen u op diverse onderdelen ontzorgen.         
Samen met u kijken wij wat voor uw instelling 
noodzakelijk is. 

Staat uw hulpvraag hier niet tussen? Dan bespreken 
we die graag met u zodat wij een aanbod op maat 
kunnen maken.

Hoe kan uw instelling gebruik maken
van deze diensten?
U kiest als instelling zelf welke diensten u afneemt 
en hoe u die inzet. QualityZorg levert samengestel-
de wondzorgpakketten maar kan vanzelfsprekend 
met uw instelling een dienstverlening op maat ma-
ken. Gezamenlijk bepalen wij hoe QualityZorg uw 
instelling ontzorgt op het gebied van (complexe) 
wondzorg.

Visie van QualityZorg op complexe wondzorg
Het doel van QualityZorg is om de (complexe) 
wond zo snel mogelijk gesloten te krijgen. Door de 
nauwe samenwerking met de tweede en eerste lijn, 
expertise van onze professionals en een wond-EPD 
dat de voortgang van de (complexe) wond monitort, 
is ons doel om de wond gemiddeld vier weken 
sneller gesloten te krijgen. Hiermee besparen wij 
niet alleen op de zorg- en hulpmiddelenkosten 
maar werken wij vooral naar optimale kwaliteit van 
zorg en patiënttevredenheid. In sommige situaties 
zal ons doel gericht zijn op comfort en kwaliteit van 
leven. Onze professionals werken samen met uw 
instelling aan efficiënte en doelmatige wondzorg.

QualityZorg ontzorgt u met:
• Het leveren van (complexe) wondzorg

• Diagnostiek in combinatie met het opstellen  

 van een behandelplan

• Het opstellen van wond-, behandel-, en/of  

 hulpmiddelenprotocol

• Wondenrondes

• Scholing (op maat)

• Consultatie-expertise

• Beoordelen van wondfoto’s

• Een uitgebreid wond-EPD

• Registratie van hulpmiddelen met als doel 

 besparing en beheersing van uw kosten op 

 verbandmateriaal

• Detachering van een wondverpleegkundige, 

 wondconsulent of verpleegkundig specialist

• Levering van verbandmateriaal in samen-

 werking met onze partners

Complexe wondzorg doen we samen Samenvatting van de dienstverlening

QualityZorg kan u op het gebied van wondzorg ge-
deeltelijk of volledig ontzorgen en zo bijdragen aan 
kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. 

Diagnostiek 
De verpleegkundig specialist of wondconsulent be-
paalt de enkel-arm-index, doet een teendrukmeting 
en kan een wondkweek of biopt afnemen. Op basis 
van deze uitslagen bepaalt de verpleegkundig speci-
alist of wondconsulent het behandelplan met uw in-
stelling.

Behandelplan 
De verpleegkundig specialist of wondconsulent 
stelt samen met u een wondbehandelplan op. Het 
behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en bij-
gesteld en zo nodig multidisciplinair besproken. 

Wond-EPD 
De verpleegkundig specialist of wondconsulent 
werkt met een eigen wond-EPD. Hierin worden een 
patiëntendossier aangemaakt en de behandeling    
inclusief foto’s bijgehouden. Indien nodig kan con-
tact gelegd worden met andere zorgprofessionals in 
de keten om snel te kunnen inspelen op actuele 
zorgvragen. De verpleegkundig specialist of wond-
consulent maakt van ieder consult een verslag voor 
uw eigen EPD. Er bestaat de mogelijkheid om deze 
EPD’s op elkaar aan te sluiten.

Wondbeleid 
De verpleegkundig specialist of wondconsulent    
ondersteunt uw instelling bij de organisatie van 
(complexe) wondzorg door het opzetten van een 
wondteam, behandel- en verbandprotocollen en 
door deskundigheidsbevordering. Dit met als doel 
het verhogen van de wondexpertise binnen uw in-
stelling. 

Scholing
QualityZorg kan samen met u een opleidingsplan 
maken. Wij verzorgen diverse scholingen op het ge-
bied van (complexe) wondzorg. Het doel is dat wij 
uw medewerkers begeleiden naar een hoger niveau.


