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Een speciaal woord van dank
aan iedereen die heeft bijgedragen
aan de totstandkoming
van dit magazine

10 jaar QualityZorg
heeft mooie
resultaten opgeleverd
Beste lezer,
Als patiënt, zorgprofessional of verzekeraar heeft u in de afgelopen jaren met
QualityZorg te maken gehad. Misschien
kent u ons pas net, of misschien kent u
ons al tien jaar, want QualityZorg viert
dit jaar haar jubileum.

In 2011 werd QualityZorg opgericht als
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als doel de wondzorg in Nederland te
verbeteren. Wat begon als klein bedrijfje

Samen met QualityZorg naar juiste

met een paar (wond)verpleegkundigen in

wondbehandeling thuis

dienst is nu, tien jaar later, uitgegroeid tot

Voor dit jubileummagazine heb ik colle-

Dionne Clein onderzocht hoe de

een landelijke speler met bijna zeventig

ga’s en partners gevraagd hun verhaal te

patiëntgerichte zorg nog beter kan

wondverpleegkundigen, wondconsulen-

doen. Zij vertellen onder andere over het

ten en verpleegkundig specialisten op de

ontstaan van QualityZorg en de samen-

route en bij zorgorganisaties in de eerste

werking met verschillende zorgorganisa-

en tweede lijn. De tien kantoormedewer-

ties. Met dit magazine wil ik de lezer een

Interview met Mark Scholte, algemeen
directeur QualityZorg

15

specialistische thuiszorgorganisatie, met

Zorgketen Friesland: wondzorg daar

kers in Nieuw-Vennep zorgen voor de

kijkje geven in onze gespecialiseerde zor-

waar mogelijk thuis uitvoeren

strakke planning en administratie, zodat

gorganisatie.

10 jaar QualityZorg heeft mooie

onze collega’s in het land zo efficiënt mo-

resultaten opgeleverd

gelijk te werk kunnen gaan.

22

De brug tussen de 1e en 2e lijn in Zeeland

25

Zorgadministratie en planning
zijn een vak apart

magazine vragen of suggesties voor ons,
Als algemeen directeur ben ik trots op de

of bent u nieuwsgierig geworden naar de

ontwikkelingen die QualityZorg de afge-

mogelijkheden. We komen graag met u

lopen tien jaar heeft doorgemaakt. En nog

in contact.

29

Scholing verbindt

30

Jubileum Prijsvraag. Maak kans op een

lijkheden; sinds 2021 zijn onze zorgprofes-

warme QualityZorg-jas

sionals bijvoorbeeld ook te vinden bij

Op de achterzijde van dit magazine...

WLZ-instellingen. Binnenkort kunnen we

Kom je bij ons werken?

bovendien beeldbellen, zodat bijvoor-

32

Misschien heeft u na het lezen van dit

steeds groeit QualityZorg in haar mogeVeel leesplezier.

beeld huisartsen of thuiszorgmedewerkers live advies kunnen vragen aan onze
UITGAVE VAN QUALITYZORG BV

wondconsulenten.

Algemeen directeur QualityZorg

Luzernestraat 19 H
2153 GM Nieuw-Vennep
www.qualityzorg.nl
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10 JAAR

Samen met QualityZorg naar juiste
wondbehandeling thuis
QualityZorg ontstond uit een behoefte
Hoe ontstond tien jaar geleden het
idee om QualityZorg te starten?
Wat waren de hobbels op de weg,
en hoe ziet de toekomst eruit?
Medisch manager van QualityZorg

Kritische blik
“In het begin werden we kritisch beke-

Die waardevolle taak wilden ze niet
kwijtraken. En dat is ook niet de bedoe-

ken”, zegt Karin als ze terugdenkt aan

ling. “QualityZorg is een aanvullende

de start van QualityZorg. Tien jaar ge-

partij qua kennis en kunde, maar we

leden werkte ze bij zusterbedrijf Excen,

willen niet alle wonden in Nederland

Expertisecentra Nederland, waar ze

gaan behandelen,” zegt Karin. “Je hebt

ondersteuning bood in ziekenhuizen bij

wel een lange adem nodig om te blijven

Projectmanager Rens van Liere waren

het opzetten van wondexpertisecentra

uitleggen dat wij uit zijn op samenwer-

betrokken bij de start van QualityZorg.

(WEC). De medewerkers op zo’n WEC

king.”

Een gesprek over lange adem, kennis,

schoolden, in samenwerking met Excen,

trots en erkenning

thuiszorgmedewerkers in de wondbe-

Karin Creemers en zelfstandig

handeling.

Meten
Het blijft niet bij uitleggen alleen,
QualityZorg kan ook bewijzen dat haar

Het personeel in de thuiszorg wisselt

aanpak werkt. Alle verpleegkundigen

vaak en ziekenhuizen werken boven-

hebben wondbehandeling als specia-

dien met veel verschillende organisa-

lisatie en ze doen het dagelijks, dus ze

ties samen. Dat maakte het lastig om de

leveren een significant betere kwaliteit

wondbehandeling in de eerste lijn

dan andere thuiszorg. “Dat verschil

up-to-date te houden. Ziekenhuizen

meten we ook”, zegt Rens. “Als je zegt

waren in een aantal gevallen dan ook

dat je het beter doet, moet je het ook

niet tevreden over het aanbod van de

aantonen. Wij leggen het vast, dat is

thuiszorg. Ze dachten dat ze de
Karin Creemers

mensen goed getraind hadden, maar
toch waren de wonden van hun
patiënten verslechterd bij het volgende
ziekenhuisbezoek. Uit die behoefte aan
gespecialiseerde wondbehandeling
thuis ontstond het idee om QualityZorg

We hoeven het niet
meer uit te leggen,
ze bellen ons nu

te starten.
ons onderscheidend vermogen.” Die
Toch stonden niet alle thuiszorgorga-

Rens van Liere

4 | QualityZorg

meetlat is het unieke eigen PatDoc-

nisaties te springen om de gespeciali-

systeem waarmee QualityZorg werkt,

seerde wondbehandeling van

een platform waarop alle behandelaars

Qualityzorg in te schakelen. Waarom

de voortgang van een wond bijhouden.

hadden zij zo’n kritische blik? Karin

Naast gegevens over waar de wond zit

spreekt uit ervaring als ze zegt dat veel

en wat voor type wond het is, staat erin

medewerkers wonden verzorgen een

op welke datum hij is ontstaan, wanneer

leuk onderdeel van hun werk vinden.

de wond sluit, en hoeveel producten

PatDoc, het platform waarop alle behandelaars de voortgang van een wond bijhouden

er gebruikt zijn, waarmee ook de

Karin herinnert zich: “De eerste patiën-

Oskam begeleidt onder andere ook de

kosten inzichtelijk zijn. Met PatDoc

ten kregen we doorverwezen van de

verpleegkundig specialisten in opleiding bij QualityZorg.

laat QualityZorg artsen zien dat een

Isala kliniek in Zwolle. Toen we een-

wond aantoonbaar sneller dicht is als

maal een paar mensen in dienst had-

die behandeld is door een gespeciali-

den, hebben die meegelopen op het

Met de WEC’s spreekt QualityZorg

seerd team. Goede wondbehandeling

WEC om kennis met elkaar te delen.”

een vast wondprotocol af en wondver-

voorkomt daardoor complicaties,

Beiden spreken hun grote waardering

zorgers krijgen dezelfde scholing, zodat

infecties en zelfs amputaties. Dat heeft

uit voor Jacques Oskam, vaatchirurg

iedereen op een eenduidige manier

ertoe geleid dat thuiszorgorganisaties

werkt. “Dat is een grote kracht van ons”,

nu zelf gaan herkennen of ze behoefte

zegt Karin. Het heeft veel voordelen

hebben aan specialistische wond-

voor de cliënt als alle behandelaars

behandeling.

goed met elkaar afstemmen en op
dezelfde manier naar de wond kijken.

Kennis delen

QualityZorg rolt deze manier van wer-

Wat ook hielp bij het verminderen van
de argwaan bij de thuiszorgorganisaties,

ken nu uit naar andere zorgpartners in
Wondzorg aan huis

de verschillende regio’s.

is het feit dat QualityZorg vanaf het
begin haar kennis over het behande-

bij het Isala ziekenhuis. “Jacques is de

Erkenning

len van wonden overal heeft gedeeld,

drijvende kracht geweest doordat hij

Voor QualityZorg is het belangrijk dat

omdat ze in dienst wil staan van alle

zijn kennis op het gebied van wonden

de organisatie de erkenning behoudt

zorgpartners rondom een patiënt met

deelde met onze medewerkers. Hij

dat specialistische wondbehandeling

een wond. Karin heeft dan ook vanaf

heeft het WEC in het Isala vormgege-

nodig is, met name in de eerste lijn,

het begin veel mensen getraind bij

ven. Zonder zijn support als medisch

dus bij de mensen thuis. In Nederland

thuiszorgorganisaties, in ziekenhuizen

specialist hadden wij minder stappen

willen we immers dat mensen zo lang

en bij verpleeghuizen.

kunnen zetten”, laat Karin weten.

mogelijk thuis zorg kunnen blijven ontQualityZorg | 5

… hebben we wat te vieren
25 jaar geleden werd AQUACEL® geïntroduceerd met de innovatieve
Hydrofiber Technologie.
Vanaf toen bleven we werken aan innovaties en waren we in meer dan
90 landen beschikbaar om wondheling te ondersteunen bij meer dan
100 miljoen patiënten. 1
Quality Zorg viert in Oktober haar 10e verjaardag.
ConvaTec Nederland is er trots op om samen met Quality Zorg te werken
aan een betere wondzorg.
Lees meer over het AQUACEL® verhaal op convatec.nl
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‘‘

‘We willen in
gesprek want we
hebben begrepen
dat jullie het heel
goed doen.’
Dat is een enorme
waardering.

noodzakelijk, en dat is wat QualityZorg
doet. Daarom spreekt Rens de hoop
uit dat specialistische wondbehandeling meer dan nu erkend wordt als
apart vakgebied. “Dat staat best onder
druk”, zegt hij. “Een aantal verzekeraars

Efficiënte en kwalitatieve
zorg dicht bij huis is
noodzakelijk, en dat is
wat QualityZorg doet

vindt dat je alles moet kunnen en die
contracteren dan ook vooral algemene

bij de grotere zorgorganisaties. Als zij

thuiszorgorganisaties.” Maar verzeke-

allemaal overtuigd raken van nut en de

raars willen ook de juiste zorg op de

noodzaak van gespecialiseerde wond-

juiste plek en daaraan kan QualityZorg

behandeling, profiteren zoveel moge-

een grote bijdrage leveren.

lijk mensen van die deskundigheid.

vangen. Als je een wondspecialist inzet,
is het vaak niet meer nodig om dage-

Waardering

lijkse zorg te verlenen, en handen aan

Er is in die tien jaar hard gewerkt en

doen om te vertellen wat QualityZorg

“In het begin moest je heel erg je best

het bed kosten nu eenmaal het meeste

veel gebeurd. Hoe kijken beide pio-

doet”, zegt Rens. “Ik vind het mooi

geld. Bovendien kunnen wondpatiën-

niers hierop terug? Karin is trots dat het

om te ervaren dat we in tien jaar de

ten zo bij hun eigen huisarts blijven en

aantal samenwerkingsverbanden met

situatie hebben bereikt, mede door de

hoeven er minder mensen naar het

zorgorganisaties gestaag groeit.

resultaten die we delen met zorgverze-

ziekenhuis. Huisartsen ervaren dat dat

De lange adem werpt zijn vruchten

keraars, dat grote zorgorganisaties nu

beter is voor hun patiënten. Daarnaast

af: “We merken nu dat zorgpartners

ons bellen: ’We willen in gesprek want

verlicht het hun eigen steeds zwaar-

weten dat we juist willen samenwer-

we hebben begrepen dat jullie het

dere takenpakket. Kortom: efficiënte

ken.” QualityZorg streeft ernaar om

heel goed doen.’ Dat is een enorme

en kwalitatieve zorg dicht bij huis is

in heel Nederland een plek te krijgen

waardering.” n
QualityZorg | 7

Even stilstaan bij de
patiënt, zodat de kwaliteit
van zorg verbetert
8 | QualityZorg

ONDERZOEKSNIEUWS

“Als persoonlijk aanspreekpunt kun je ook
buiten je eigen werkgrenzen kijken”
Dionne Clein onderzocht hoe de patiëntgerichte zorg nog beter kan

De verpleegkundigen die bij ons een

Het verschil maken

opleiding volgen tot verpleegkundig

“Wanneer wij het been van een patiënt

specialist of wondconsulent, doen

moeten zwachtelen bij aderproble-

waardevol en interessant onderzoek.

men, is het vaak nodig dat die persoon

Ze nemen actuele problematiek in de

steunkousen krijgt aangemeten om een

wondzorg onder de loep en komen

nieuwe wond te voorkomen. Het is dan

tot conclusies die niet alleen voor ons,

heel belangrijk dat de patiënt die steun-

maar voor ons hele vakgebied van belang zijn. Daarom brengen we hun stu-

kousen blijft dragen. Maar soms gebeurt
Dionne Zotter-Clein

dies hier graag onder de aandacht.

dat niet, omdat iemand het bijvoorbeeld
lastig vindt om ze aan te trekken. Wij
kunnen die nazorg niet leveren. Om een

Dionne Clein (29) werkt sinds 2015 bij

zoek dat ze de zorg als prettig tot zeer

vinger aan de pols te houden, moeten

QualityZorg en vanaf 2019 is ze er ver-

goed ervaren; ze geven gemiddeld een

we een andere organisatie inschakelen.

pleegkundig specialist in de wondzorg.

8,9 als rapportcijfer. Waar zit dan eigen-

Uiteindelijk willen we dat de patiënt zijn

Ze is bij QualityZorg goed op haar plek.

lijk het probleem? “Als een wond vol-

steunkousen zelf kan aantrekken of dat

“Als klein kind vond ik alles wat bloedde

gens de boekjes geneest, dan is er niets

iemand hem daarbij helpt, voordat we

al interessant. Ik trok altijd de splinters

aan de hand”, antwoordt Dionne. “De

onze wondzorg afsluiten.” Het kan ook

uit iedereen.” In de thuiszorg merkt ze

meeste patiënten zijn dan ook tevreden

om andere dingen gaan, zegt ze, zoals

dat achter de voordeur van haar cliënten

een diëtist voor iemand die niet goed

meer speelt dan alleen het medische

eet, of thuiszorg voor een patiënt die

probleem. Patiënten willen graag als

zich niet goed zelfstandig kan wassen.

mens gezien worden, maar verpleegkun-

“Het zijn geen grote dingen en ook niet

digen die langskomen voor de wondzorg

altijd gerelateerd aan de wond, dat is het

zien niet altijd de ruimte om dat stap-

grappige. Maar het zijn wel dingen waar-

je extra te zetten. Dat is zowel voor de

door je net het verschil kunt maken en

patiënt als voor haar en haar collega’s

kunt bijdragen aan het herstel.”

onbevredigend. Daarom onderzocht ze
voor haar opleiding tot Verpleegkundig

Verwarrend

Specialist aan de Hogeschool Utrecht

Voor haar onderzoek deed Dionne eerst

hoe de zorg zo goed mogelijk op de in-

een uitgebreide literatuurstudie. Daarna

dividuele patiënt gericht kan worden.

hield ze interviews met een focusgroep

Enthousiast en betrokken vertelt Dionne

van vijf verpleegkundigen, sprak ze twee

haar verhaal, doorspekt met voorbeel-

zorgmanagers en nam ze bij acht patiën-

den uit de dagelijkse praktijk.

over de zorg.” Maar juist bij mensen met

ten vragenlijsten af. Zo tekende ze op

gecompliceerde wonden die langdurige

dat verschillende verpleegkundigen die

Langdurige wondzorg

zorg nodig hebben, speelt de persoon-

een patiënt bezoeken soms een wond

De cliënten van QualityZorg antwoor-

lijke situatie een belangrijke rol. Ze geeft

net anders behandelen. Of hun menin-

den bij het klanttevredenheidsonder-

een voorbeeld.

gen verschillen, wat verwarrend kan zijn
QualityZorg | 9

De allrounder Cutimed ® Sorbion ®
Maakt kiezen wel heel makkelijk!
Gebruiksgemak
Absorptievermogen:
van matig tot zeer veel wondvocht

Betrouwbare
retentie

Vormt naar
wondbed

Reinigend

Cutimed ® Sorbion ® combineert de belangrijkste producteigenschappen
voor wondgenezing. Met deze allrounder hoef je niet meer te kiezen
tussen verschillende wondbedekkers, van schuim- tot superabsorberend
verband. Cutimed ® Sorbion ® biedt áltijd een veilige en passende
oplossing voor wonden met matig tot zeer veel wondvocht!

Meer weten over Cutimed ® Sorbion ®?
Ga naar www.medical.essity.nl/contact voor de contactgegevens
van de medisch adviseur in uw regio!
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voor de patiënt. Het werkt ook anders-

halen. Wij hebben specialistische kennis

niet het gevaar dat er extra bureaucratie

om: als een patiënt de ene verpleegkun-

over wonden, die soms raakt aan andere

ontstaat? “Nee, dat willen we juist niet.

dige iets vertelt wat belangrijk is voor de

werkvelden.”

We zijn nog zoekende, maar we willen

zorg, is het niet vanzelfsprekend dat de

ervoor zorgen dat het in ons werksys-

volgende dat ook meekrijgt. Naast pre-

Vieze huizen

teem komt. Even stilstaan bij de patiënt,

ventieve zorg zijn de continuïteit van de

Ziet Dionne nog knelpunten die lastig

zodat de kwaliteit van zorg verbetert.”

zorg en communicatie dan ook belangrij-

op te lossen zijn? Daar hoeft ze niet lang

Ze merkt dat haar collega’s echt zin heb-

ke aandachtspunten die uit haar onder-

over na te denken: “Vieze huizen.

ben om zo te gaan werken. “Ze hopen

zoek naar voren komen.

Sommige mensen hebben psychiatri-

dat ze wat meer kunnen bereiken, ook al

sche problemen of ze zijn oud en wo-

kost het meer tijd.”

Eerst Verantwoordelijk
Wondverpleegkundige

nen alleen, in hun eigen cocon. Daar is

Hoe kun je nu in de praktijk die aan-

Brug tussen thuiszorg
en wondpoli

dachtspunten op een effectieve manier

Dionne heeft op verschillende plekken

het soms echt niet schoon. En het is niet

aanpakken? In haar masterthesis stelt
Dionne als belangrijkste maatregel
voor een casemanager aan te
stellen, de Eerst Verantwoordelijk Wondverpleegkundige
(EVW). “Dat is een persoonlijk
aanspreekpunt voor patiënten met langdurige wondzorg
die zo goed mogelijk alle nodige zorg in kaart brengt. Het is
dezelfde wondverpleegkundige
die patiënten bezoekt, alleen doet

de resultaten van haar onderzoek

“Het gaat om
meer dan de wond
waarvoor we
in eerste instantie
komen”

hij of zij dat stapje extra: buiten de ei-

poli’s gaat daardoor een lichtje
branden, dat de thuissituatie soms verklaart hoe een
wond zich gedraagt. “Wij
zien hoe mensen thuis zijn,
maar op de zorgpoli zien ze
er vaak netjes uit - het heeft
een vertekend beeld. Een patiënt zegt bijvoorbeeld tegen
ons dat hij los mag lopen met de

wond, maar wij zien hoe het thuis gaat

gen werkgrenzen kijken. Het gaat om

en merken dat er wel beperkingen nodig

meer dan de wond waarvoor we in eerste instantie komen.”

gepresenteerd. Ook op de wond-

zijn, anders krijgt die wond niet genoeg
alleen voor ons belangrijk dat we op een

rust. ‘Nu snap ik waarom jullie een vraag

hygiënische plek werken, juist ook voor

stellen over mobiliseren’, zeggen ze dan

Geen twee kapiteins

de patiënt. Het is soms schrikbarend.”

op de poli. Dat is leuk, dat ik dat teweeg-

Het is de bedoeling dat een EVW mini-

Ze schudt haar hoofd. ”Vergeet niet hoe

bracht met mijn onderzoek. Ik probeer

maal eens per twee weken de patiënt

belangrijk de mensen zijn die bij oude-

altijd de brug te slaan tussen de thuis-

bezoekt. Hij of zij stelt een ondersteu-

ren schoonmaken, die hebben zo’n gro-

zorg en de wondpoli.”

ningsplan voor de patiënt op, dat elke

te signaleringsfunctie. Soms zou ik heel

vier weken wordt geëvalueerd. “Daarin

graag huishoudelijke hulp willen regelen,

Detachering bij QualityZorg

neem je naast de genezing van de wond

maar dat is voor ons bijna onmogelijk.

Waar ze zelf in de toekomst verder mee

ook de ervaringen van de patiënt en van

Dat moet via de gemeente, via zoveel

wil? “Dat weet ik nog niet”, lacht ze. Bin-

de zorg mee”, vertelt Dionne.

loketten.”

nenkort wordt ze gedetacheerd bij het

“Het is belangrijk het ondersteunings-

LUMC. “In een ziekenhuis leer ik veel

plan goed af te stemmen met de andere

Even stilstaan

van de medisch specialisten. Aan de

thuiszorg, want je moet voorkomen dat

Sinds februari werkt QualityZorg nu in

andere kant kan ik bij iemand thuis zelf

er twee kapiteins op een schip zitten.”

de praktijk met de EVW. Het evaluatie-

de diagnostiek doen en met de huisarts

Daarom staan in het ondersteuningsplan

formulier is al aangepast na de eerste

overleggen. Dan kan ik voorkomen dat

alle contactgegevens van huisarts tot

ervaringen; het is nu makkelijker in te vul-

de wond erger wordt, zodat iemand niet

pedicure, de zogeheten medische kaart.

len. Want, zegt Dionne: “We lopen er te-

naar het ziekenhuis hoeft. Bij QualityZorg

“Wij willen graag samenwerken,” bena-

genaan dat het best wat werk is om die

heb ik de kans om beide te doen en me

drukt Dionne, “daar valt veel winst te

documenten in te vullen.” Bestaat hier

verder te ontwikkelen.” n
QualityZorg | 11

M

ark Scholte is algemeen directeur bij
QualityZorg. Hij merkt dat verpleegkundigen complexe wonden effectiever

kunnen behandelen als daaraan een goede diagnose
ten grondslag ligt. Dit leidt weer tot een snellere
genezing. “Het kennisniveau van degene die de
wond behandelt is van groot belang,” benadrukt hij
dan ook. “Ons team van wondverpleegkundigen
en wondconsulenten zorgt er samen met een
verpleegkundig specialist voor dat wonden op een
kwalitatief hoogwaardige manier kunnen genezen.
Samen met de huisarts of medisch specialist stellen
wij de diagnose gewoon bij de patiënt thuis en daar
behandelen we de wond ook. Hierdoor hoeft de
patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis.”

Samen met de thuiszorg
De focus van veel regionale en generalistische thuiszorgorganisaties ligt niet altijd op wondzorg. Steeds meer thuiszorgorganisaties schakelen dan ook de specialistische hulp
van QualityZorg in. Mark: “QualityZorg is na tien jaar uitgegroeid tot een sterk gespecialiseerde thuiszorgorganisatie
met veel kennis en expertise op het gebied van wondzorg.
Generalistische thuiszorgorganisaties kunnen een heleboel
zelf, maar ze missen soms een stukje specialistische kennis.
Er is steeds minder sprake van concurrentie en steeds meer

“Wondzorg zoveel
mogelijk in de eerste
lijn uitvoeren is een
van de uitgangspunten
van QualityZorg”

van samenwerken.”
Thuiszorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld bij QualityZorg
terecht voor vragen over hoe zij de wondzorg binnen hun
organisatie het beste kunnen inrichten. “Soms willen ze de
wondzorg uitbesteden, waardoor QualityZorg een soort
onderaannemer wordt die de complexe wondzorg organiseert of uitvoert. Daarnaast ondersteunen of scholen wij ook
bestaande teams. Door samen te werken bereiken we een
gezamenlijk doel, namelijk de patiënt zo snel en adequaat
mogelijk helpen.”
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan
goede, gespecialiseerde en gekwalificeerde verpleegkundigen te komen. QualityZorg heeft een groot team dat de
thuiszorg echt kan ontlasten. Mark: “Het ideaalbeeld zou zijn
dat de generalistische thuiszorgorganisaties de algemene,
reguliere wijkzorg bieden en dat QualityZorg wordt ingezet
als er specifieke kennis en kunde nodig is.”
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Detacheren

Om deze situatie te verbeteren, on-

contact nodig is. (Beeld)bellen kan

Om in een tijdelijke behoefte te

dersteunt QualityZorg vanaf 2021 ook

een uitstekend alternatief zijn en zelfs

voorzien, detacheert QualityZorg ook

WLZ-instellingen. Als daar de kennis

nieuwe mogelijkheden bieden. Ook op

gespecialiseerde verpleegkundigen

van wondzorg toeneemt, krijgen patiën-

het gebied van de zorg ziet Mark hierin

bij ziekenhuizen en thuiszorgorganisa-

ten de juiste behandeling op het juiste

toekomst. “Het coronavirus heeft de

ties. “Soms zijn organisaties op zoek

moment en genezen complexe won-

zorgvraag veranderd. De poliklinieken

naar tijdelijke versterking. We bieden

den sneller. “QualityZorg neemt een

zijn lange tijd dicht geweest waardoor

detachering op maat, waardoor er

aantal taken uit handen van de zorgin-

patiënten aangewezen waren op hun

voor elke organisatie een passende

stellingen, zoals wonddiagnostiek, het

huisarts. Vanuit huisartsenpraktijken

oplossing te vinden is. Onze gespeci-

opstellen en evalueren van behandel-

kwam steeds vaker de vraag of wij ze

plannen, het uitvoeren van de wond-

telefonisch konden ondersteunen en

zorg, het bijhouden van het Elektronisch

adviseren bij vragen over complexe

Patiënten Dossier, het opstellen van

wondzorg. We hebben ingezien dat

behandelprotocollen en de inventarisa-

we zorg soms ook op afstand kunnen

tie van hulpmiddelen. Daarnaast geven

verlenen. We waren er al op ingericht

we scholingen en klinische lessen over

om vragen vanuit huisartsenpraktijken

complexe wondzorg.

te kunnen beantwoorden. Via Zorg-

Zo kunnen we zorginstellingen volledig

Domein kan de huisarts ons namelijk

of gedeeltelijk ontzorgen en op die ma-

eenvoudig inschakelen voor diagnos-

nier helpen we kosten te besparen en

tiek, de regiefunctie of wondbehan-

de kwaliteit te verbeteren”, zegt Mark.

deling. We zijn nu hard bezig om een
vierde dienstverlening aan te bieden.

Meten en registreren
met PatDoc®

Deze dienstverlening is gericht op

Qualityzorg geeft veel aandacht aan het
aliseerde verpleegkundigen zijn op dit

meten, registreren en vastleggen van

moment gedetacheerd in de eerste en

de wondzorg. Daarvoor is een eigen

tweede lijn en in huisartsenpraktijken.

elektronisch patiëntendossier (EPD)

Het is belangrijk dat het doel van de

voor (complexe) wonden ontwikkeld,

detachering gericht is op de organisatie

genaamd PatDoc. Mark: “Bij elk zorgmo-

van wondzorg in de regio waarbij een

ment meten, registreren en fotografe-

samenwerking in de eerste lijn tot de

ren wij de wond van de patiënt. Daaruit

mogelijkheden behoort. QualityZorg is

rolt een gedetailleerd verslag met de

geen uitzendorganisatie”, aldus Mark.

voortgang, behandelduur en andere
belangrijke gegevens. Met deze infor-

Langdurige zorg

matie kunnen we adequaat en goed

Ook binnen de Wet Langdurige Zorg

onderbouwd met de hoofdbehande-

(WLZ) is er behoefte aan wondexper-

laar overleggen. PatDoc is een integraal

tise. Mark constateert: “De ervaring die

Elektronisch Patiënten Dossier, wat

wondadvies op afstand. Dit betekent

we nu hebben is dat de expertise op

betekent dat alle behandelaars en zorg-

dat huisartsen, assistenten, medisch

het gebied van wondzorg in zorgin-

verleners erin kunnen meekijken. Het is

specialisten of andere betrokkenen

stellingen achteruitgaat. De vraag naar

sinds kort ook mogelijk om PatDoc te

binnenkort live kunnen chatten of

specialistische zorg binnen deze instel-

koppelen aan systemen van ziekenhui-

beeldbellen met een wondconsulent.

lingen wordt steeds groter. Wonden

zen of thuiszorgorganisaties.”

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld

worden complexer maar de kennis om

Teambuilding op de QualityZorg-dag

dat onze wondconsulent via beeldbel-

deze wonden te behandelen is niet

Digitaal wondadvies

len advies of instructies kan geven aan

altijd aanwezig. Daardoor gaan com-

De coronapandemie heeft de we-

een verpleegkundige van een gene-

plexe wonden achteruit en genezen ze

reld vele nieuwe inzichten gegeven.

ralistische thuiszorgorganisatie die op

slechter.”

Eén daarvan is dat er niet altijd fysiek

dat moment bij de patiënt thuis is. Of
QualityZorg | 13

huisartsen die via de live chat vragen

daarmee complexe wonden kunnen

kunnen stellen over een patiënt die op

helpen voorkomen en sneller doen

het spreekuur is, of is geweest. Onze

genezen. De afgelopen periode is er,

expertise hoeft niet altijd op locatie

mede door het beleid van zorgverze-

aanwezig te zijn, sommige taken kun-

keraars, een grote stap gezet in de

nen we ook uitbesteden en op afstand

organisatie van complexe wondzorg.

begeleiden. Daardoor hebben onze

We zijn er nog lang niet en moeten er

wondverpleegkundigen op de route

met elkaar voor zorgen dat deze focus

meer tijd om bestaande en nieuwe

niet gaat verdwijnen door nieuwe visies

patiënten te bezoeken.”

of bekostiging. QualityZorg pakt deze
uitdaging graag aan en neemt haar

Jannie Jongedijk-Kist werkt onder
andere bij huisartsencentrum Dokkum

Focus op complexe wondzorg

verantwoordelijkheid!” n

Volgens Mark is iedereen bij
QualityZorg zich bewust van het
belang van specialistische wondzorg.
“Wij willen onze kennis en expertise
graag breed uitdragen en inzetten bij
die organisaties die dat nodig hebben.
Een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk,
de thuiszorgorganisatie en sinds dit jaar
ook de WLZ-instelling. Ons doel is dat
er focus blijft op complexe wondzorg.
Wij zijn ervan overtuigd dat we

Teambuilding op de QualityZorg-dag

BiologiQ feliciteert
QualityZorg van harte met
10 jaar TOPZORG!

NIEU

W

Sorelex ®

LDT ®
Madentherapie

AdvaCyn®
Wound Care

Revamil ®
Wound Care / Melginate / Collagen

Hyiodine ®

Nanogen

BioPad ® en BioSpray ®

BiologiQ.nl Vernieuwend in wondgenezing
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OASIS ®
Extracellulaire Matrix

Aldanex ®
Skin Protectant

WONDZORG FRIESLAND

Maar kan dat dan allemaal thús?
Wondzorg
daar waar
mogelijk
thuis
uitvoeren

Patiënten reageren soms verbaasd als er

zorg bij De Friesland, licht toe: “Voor ons

thuis een wondkweek of een enkel-arm-in-

was het belangrijk dat er bij de invulling van

dex wordt afgenomen. Voor dat soort za-

de regiefunctie gewerkt zou worden aan

ken moet de patiënt normaal gesproken

de kwaliteit van de zorg en betere wond-

naar het ziekenhuis. De thuisbehandeling

genezing. Daarbij wilden we inzicht krijgen

van patiënten vereist echter flink wat werk.

in de resultaten en de versnippering van de

Zo ook in Friesland, waar een aantal organi-

zorg aanpakken. QualityZorg bleek hiervoor

saties al een paar jaar werkt aan een mooi

de juiste partner te zijn.”

Tekst: Lizzy Martin

uit te voeren.

doel: de wondzorg daar waar mogelijk thuis

Een nieuwe samenwerking

Zorgketen
Friesland

Tegelijkertijd werd er door het chirurgisch
team in het MCL hard gewerkt aan de interne en externe opbouw van het WEC. Ook

Dit traject startte in 2017, toen er twee pro-

hier wilde men werken aan de versnippe-

jecten op gang kwamen en verweven met

ring van de wondzorg en de communicatie

elkaar raakten: de oprichting van een Wond

in de regio. Vaatchirurg Ties van Andringa

Expertise Centrum (WEC) in het Medisch

de Kempenaer en wondconsulent Janet

Centrum Leeuwarden (MCL) en de aan-

Rijploeg vertellen: “Met QualityZorg in de

besteding voor de regiefunctie complexe

regiefunctie verbeterde de regionale com-

wondzorg door De Friesland, die de invul-

municatie en kwam de expertise bij de pa-

ling hiervan aan QualityZorg gunde.

tiënt thuis. Hierdoor is er meer ruimte op de

Mariska Veenstra, zorginkoper ouderen-

polikliniek voor patiënten die niet thuis be-
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drs. Ties van Andringa de Kempenaer
Vaatchirurg Medisch Centrum Leeuwarden

Regiefunctie
complexe wondzorg
De regiefunctie complexe wondzorg is een traject waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of
meerdere complexe wonden begeleidt, adviseert en/of behandelt.
Het traject omvat: het opstellen en
zo nodig tussentijds bijstellen van
een behandelplan, het bespreken
ervan met de patiënt, kennisdeling
en verspreiding aan zorgprofessionals en patiënt, advies inzake leefstijlverbetering aan patiënt, casemanagement, triage en afstemming
met de medisch specialist en/of
huisarts.
Bron: NZA, Beleidsregel
regiefunctie complexe
wondzorg - BR/REG-18103
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handeld kunnen worden. Voorheen

cijfers en om bekendheid te creëren bij

gelijk huisartsen in de regio bij en inves-

kwamen wondpatiënten wekelijks naar

de huisartsen in de regio.” Vanaf het be-

teer in relaties met de mensen in het

de poli om gezwachteld te worden.

gin werkten de partijen hard aan het ver-

veld. En tenslotte: kijk naar het geheel

Nu gebeurt dit thuis en kunnen we met

beteren van het kennisniveau bij alle

van besparingen op lange termijn, niet

het PatDoc wond-EPD eenvoudig com-

betrokkenen.

alleen naar de directe kosten. De resul-

municeren met de verpleegkundigen

taten die tot nu toe zijn behaald laten

over de voortgang. Inmiddels laten de

QualityZorg verzorgde scholingen die

zien dat deze aanpak werkt. Iedereen

geleverde inspanningen zien dat de ge-

daarna jaarlijks werden herhaald door

hoopt dat de ingeslagen weg wordt

nezingsduur en de kosten omlaaggaan.”

het WEC. Om de kwaliteit van de zorg te

voortgezet in de toekomst. Er is een dui-

Janet Rijploeg
Wondconsulent bij MCL

Jenny Rispens
Wondverpleegkundige bij Het Friese Land

Wilma de Jong
Verpleegkundig kwaliteitsadviseur bij KwadrantGroep

Dankzij de regiefunctie en de aansturing

verbeteren werd er vanaf het begin

delijk beeld welke indicaties het meest

vanuit het ziekenhuis gaat de regionale

door alle partijen ook hard gewerkt aan

voorkomen: traumawonden, diabeti-

communicatie nu soepel. Ook de drie

het verhogen van het kennisniveau bij

sche voet en veneuze/arteriële ulcera.

samenwerkende thuiszorgorganisaties

alle betrokkenen. Er werden scholingen

De verwijzing van regiefunctiepatiënten

Het Friese Land, de KwadrantGroep en

verzorgd door QualityZorg en daarna

naar het ziekenhhuis is slechts 9%. Het

Thuiszorg Zuidwest Friesland ervaren

jaarlijks herhaald door het WEC.

gemiddelde in Nederland ligt rond de

dit als positief.

25%. Ook is de gemiddelde behandelWilma de Jong, verpleegkundig kwali-

duur van patiënten, dankzij de actieve

Manager zorgbeleid en gespecialiseer-

teitsadviseur bij de KwadrantGroep,

betrokkenheid van het WEC, gedaald

de verpleging Johanna Rinsma en wond-

heeft het kennisniveau binnen de hele

naar minder dan 12 weken.

verpleegkundige Jenny Rispens, beiden

organisatie omhoog zien gaan.

van Het Friese Land, zeggen vooral heel

Ook intramuraal. Bij dit grote zorgcon-

Uiteraard zijn er ook zaken die verbe-

trots te zijn op wat er is bereikt. “Er is

cern zijn inmiddels al 17 ‘kennisdragers’;

terd kunnen worden. Vaatchirurg Ties

meer kennis in de gehele organisatie,

enthousiaste en betrokken verpleeg-

van Andringa de Kempenaer stelt dat

cliënten zijn beter in beeld en er wordt

kundigen die wondzorg als aandachts-

20% van het project nu afgerond is.

betere zorg gegeven. “Jenny looft voor-

gebied hebben en deze kennis uitdra-

Zo is de tijd tussen het ontstaan van de

al het wederzijdse vertrouwen en het

gen binnen de organisatie.

wond en de start van de behandeling in

respect, die het project vanaf de start

de regiefunctie in Friesland nog 91 da-

hebben gekenmerkt.

Als je vraagt naar lessen die andere re-

gen. Daar wordt het komende jaar aan

Toch was de start een uitdaging, vertelt

gio’s kunnen leren uit het Friese traject,

gewerkt, samen met de thuiszorg en de

Johanna. “In het begin verliep het pro-

dan komen de volgende dingen duide-

huisartsen.

ject met vallen en opstaan. Het was een

lijk naar voren: zorg allereerst voor een

Maar één ding is duidelijk: zorg ‘thús’

uitdaging om een goede structuur en

gedegen interne structuur en kies voor

waar dat kan kost veel inspanning maar

een goed netwerk voor de samenwer-

enthousiaste, gedreven mensen in de

levert nog veel meer op. Friesland heeft

king op te bouwen, grip te krijgen op de

eigen organisatie. Betrek er zoveel mo-

dat bewijs geleverd. n
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Effectieve wondzorg, mét een goed gevoel!

Ben jij benieuwd naar de betaalbare
topkwaliteit van Decifera?
Vraag dan een gratis sampledoosje aan:
vanheek.com/wondsamples

55765 - 05-2019

Omdat elke wond totale aandacht verdient
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TOEKOMST

Toekomst wondzorg
10 jaar QualityZorg heeft mooie resultaten opgeleverd

8,9
Tekst: Rens van Liere

Gerichte aandacht voor wondzorg en

nieuwe mogelijkheden op het gebied

het meten van zorguitkomsten hebben

van digitale ondersteuning en krijgt de

laten zien dat specialistische wond-

patiënt meer invloed op de behande-

zorg tot betere resultaten leidt. Ook

ling.

patiënten weten dit te waarderen en
beoordelen op Zorgkaart Nederland de

Veel partijen zijn betrokken bij de

geleverde zorg met een 8,9.

wondzorg in Nederland, van huisarts tot
mantelzorger en van wijkverpleegkun-

Is QualityZorg daarmee klaar voor de

dige tot vaatchirurg. Dit heet ‘stepped

toekomst? Ja en nee: er staat een goed

care’, waar de specialistische wondzorg

team wondverpleegkundigen, wond-

een cruciale plaats in het midden heeft.

consulenten en verpleegkundig specia-

Meten en registreren met PatDoc®

listen dat wondzorg op een hoog

Bij de start van QualityZorg was de aan-

niveau uitvoert, maar het kan altijd be-

dacht vooral gericht op het goed be-

ter.

handelen van wondpatiënten die ont-

De wereld om ons heen verandert im-

slagen werden uit een Wond Expertise

mers continu. Zo komt er de komende

Centrum (WEC) verbonden aan een

jaren een nieuwe bekostigingssyste-

ziekenhuis. Nu ligt de focus meer op het

matiek voor de thuiszorg. Daarnaast is

voorkomen dat wondpatiënten in het

er meer aandacht voor preventie, zijn er

ziekenhuis belanden.

(vervolg op 21)

Beeldbellen: efficiënt en laagdrempelig
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Reinigen met de kracht van zeep!
Een schone wond geneest sneller dan een vieze wond1. Toch klinkt
het vreemd om een wond te reinigen met zeep. PolyMem maakt dit
wel mogelijk! De surfactant in PolyMem heeft dezelfde kenmerken
als zeep, maar is lichaamseigen2 en daarom maximaal veilig3 om
te worden toegepast voor het reinigen van geel beslag in complex
genezende wonden, met daarbij verzachting van de wondpijn4!
Wilt u PolyMem gratis uitproberen?
Dat kan! Stuur ons een berichtje en
wij nemen zo snel mogelijk contact
met u op voor een helder advies.

OKT-21-POQ

Close-up van de
kern van PolyMem.

www.polymem.nl
info@allwecare.nl
Tel 024-6777800

1. https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/1852_WCS-Nieuws-2011_2-03-Reinigen-open-wonden.pdf
2. Het lichaam maakt surfactants aan in de longen. Bron: https://mijn.bsl.nl/long-en-luchtwegen/6635190
3. FDA approved. CE gecertificeerd. 4. Zie www.polymem.nl voor de onderbouwing.
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indicaTie:

Snelle wondreiniging

TOEKOMST

1

Generalistische zorg
signalering & verzorging

2

Specialistische wondzorg
behandeling & coördinatie

3

Medische-specialistische zorg
specifieke behandeling

DRIE NIVEAUS VAN ZORG IN DE WONDZORG
Generalistische zorgverleners als huis-

Bij complexe wonden is verzorging

In een aantal gevallen is medisch spe-

artsen en wijkverpleging zien wonden

alleen niet voldoende om tot gene-

cialistische zorg nodig om een wond

meestal als eerste. De focus ligt hier op

zing van de wond te komen. De wond

adequaat te kunnen behandelen of om

goede verzorging van de wond.

moet behandeld worden en daarvoor

het onderliggende lijden aan te pakken.

Bij niet-complexe wonden is dit door-

is specialistische (eerstelijns) wondzorg

gaans voldoende om de wond te doen

noodzakelijk. De specialistische eerste-

De specialistische eerstelijns wond-

genezen.

lijns wondzorg is verantwoordelijk voor

zorg kan een patiënt naar de MSZ ver-

het goed diagnosticeren van complexe

wijzen voor specifieke interventies die

Huisartsen en wijkverpleegkundigen

wonden (alsook het onderliggend lijden)

bijvoorbeeld alleen een vaatchirurg

hebben een belangrijke functie in het

en het uitstippelen en uitvoeren van

kan uitvoeren. QualityZorg kan helpen

signaleren van complexe wonden en

een passende behandeling. Zodra een

gericht en selectief verwijzen te ver-

het doorverwijzen naar specialistische

complexe wond is genezen, of wanneer

beteren en zo een belangrijke bijdrage

wondzorg op het moment dat een

deze voldoende genezingstendens laat

leveren aan het verminderen van verwij-

wond niet tijdig tekenen van genezing

zien, wordt de nazorg of vervolgbehan-

zingen naar het ziekenhuis.

vertoont. QualityZorg gaat hierbij meer

deling meestal weer toevertrouwd aan

ondersteuning geven.

de generalistische zorg. Op het vlak van
het diagnosticeren van wonden in de
eerste lijn is er in de toekomst nog veel
verbetering mogelijk. QualityZorg wil
daar een leidende rol in spelen.

De toekomst van QualityZorg ligt naast be-

form, Da Vinci klinieken en BBeterzorg aan

handelen ook voor een belangrijk deel in het

de toekomst van gespecialiseerde wond-

vervullen van een verbindende schakel tus-

zorg. Het bureau Vintura is daarbij gevraagd

sen generalistische zorg en specialistische

te ondersteunen om het belang van ge-

zorg.

specialiseerde wondzorg in de eerste en

Het klinkt gek maar ook wonden voorkomen

tweede lijn onder de aandacht te brengen

zal een belangrijker onderdeel van de com-

bij zorgverzekeraars en beleidsmakers van

plexe wondzorg worden. Patiënten hebben daar tenslotte het

VVS en de NZa. Zo wil QualityZorg helpen om gespecialiseerde

meeste baat bij. QualityZorg werkt samen met het Wondplat-

wondzorg voor alle Nederlanders te waarborgen. n
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WONDZORG ZEELAND

De brug
tussen de eerste
en tweede lijn
in Zeeland

In het uitgestrekte landschap van Zeeland
zijn de afstanden groot. Daarom is het bijzonder te noemen dat QualityZorg juist dáár
een klein team heeft dat uit slechts twee verpleegkundig specialisten bestaat. Toch heeft
QualityZorg in Zeeland een goede regionale
dekking.
Dit is gelukt door een uitgekiende en intensieve
samenwerking met lokale partners. Dankzij die
samenwerking kan QualityZorg met slechts twee
verpleegkundig specialisten toch een grote groep

Tekst: Lizzy Martin

patiënten voorzien van hoogwaardige wondzorg.
Gewoon, bij de patiënt thuis.
Twee lokale partners zijn hierbij onmisbare pijlers:
het in Vlissingen gevestigde WVO Zorg en Allévo
in Goes. Deze thuiszorgorganisaties zijn goed
verankerd in het Zeeuwse zorglandschap, maar
misten net die diensten die een verpleegkundig
specialist wel kan bieden, zoals het meten van de
enkel-arm-index of teendruk, of het afnemen van
een wondkweek. Ook was er bij beide organisaties
behoefte aan scholing en de mogelijkheid om
eenvoudig te kunnen communiceren met verwijzers
via een wond-EPD.
Sinds januari 2021 kunnen WVO Zorg en Allévo al
deze diensten aanbieden in de thuiszorg dankzij
een structurele samenwerking met QualityZorg, die
hierbij de rol van brug tussen de eerste en tweede
lijn vervult.
Hoe dit er in de praktijk uitziet? Wanneer een patiënt
naar WVO Zorg of Allévo wordt doorverwezen
via de huisarts of het ziekenhuis en er behoefte is

Zorgketen
Zeeland

aan extra expertise over de wond of aanvullende
Saskia Rolloos
Verpleegkundig Specialist

diagnostiek, wordt de verpleegkundig specialist van
QualityZorg ingeschakeld.
De verpleegkundig specialist geeft advies aan de
wondverpleegkundige van het thuiszorgteam, doet
diagnostiek bij de patiënt thuis en verwijst door als
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dit nodig is. Zo vullen beide organisaties elkaar aan
en ontvangt de patiënt de juiste zorg op de juiste
plek. En dat is zoveel mogelijk thuis.
Naast een nauwe samenwerking met Allévo
en WVO Zorg, zijn er ook korte lijnen met
het Admiraal de Ruijterziekenhuis in Goes.
Hierdoor kunnen patiënten eenvoudig worden
doorgestuurd als aanvullend onderzoek of
een opname nodig is. Wanneer een patiënt
met een complexe wond ontslagen wordt uit
het ziekenhuis, kan de zorg naadloos worden
overgenomen door WVO Zorg of Allévo.
De voordelen voor de patiënt waren vanaf de start
zichtbaar. Verpleegkundig specialist Saskia Rolloos
vertelt: “Een cliënt van Allévo moest wekelijks voor
controle naar het ziekenhuis. We hebben dat kunnen
terugbrengen naar één keer in de drie weken omdat
hij thuis wordt bezocht door de verpleegkundig
specialist. Deze cliënt is blij dat hij niet meer iedere
week naar het ziekenhuis hoeft.”
Andere samenwerkingsverbanden zijn er met de
Zeeuwse Buurtzorgteams, ’s Heeren Loo - een
instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking - en Jacare, een bedrijf dat oplossingen in
decubituspreventie en –zorg biedt. In alle gevallen is
het centrale thema dat de verpleegkundig specialist
de dienstverlening van de samenwerkingspartners
aanvult en er zoveel mogelijk in de eerste lijn wordt
behandeld.
In de toekomst ziet QualityZorg meer van dit soort
samenwerkingsverbanden ontstaan, vooral omdat
deze leiden tot de doelmatige inzet van personeel en
kennis, en bijdragen aan een transparante, regionale
wondzorg. En die transparante, regionale wondzorg
resulteert uiteindelijk in hoogwaardige wondzorg en
Foto Marcel Smit

snellere genezing van complexe wonden. n
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Z O R G A D M I N I S T R AT I E

Sheryl Liphuyzen

Sam van der Veek

Sanne van Gerven

Denise van der Vlugt

Tekst: Astrid Kromhout

Zorgadministratie en planning
zijn een vak apart

ware het niet dat al die puzzelstukjes
continu veranderen, er steeds nieuwe
bijkomen en er ook stukjes afvallen.
Want uit alle patiëntbezoeken van de

“Dit kun je niet automatiseren.”

vorige dag komen nieuwe acties voort,
zoals een andere zorgfrequentie of
aangepaste zorgindicatie. Op de dag
zelf gebeurt er bovendien van alles. Zo
komen er nieuwe patiënten bij, allemaal

Het duurt even voordat ze alle drie aan

andere dingen. Klinkt logisch, maar

met hun persoonlijke wensen, of er

tafel zitten. Ze moeten zich losrukken

de praktijk is anders. Een gesprek met

moet een spoedbezoek plaatsvinden.

van scherm en telefoon.

drie bescheiden mensen die op de

Soms zijn er verpleegkundigen te weinig

Sheryl Liphuyzen, Sam van der Veek en

achtergrond de spin in het web van de

en wordt een route veel te lang. “Of er is

Denise van der Vlugt (Sanne van Gerven

organisatie zijn.

een zieke collega, dan is het feest”, zegt

is niet aanwezig deze dag) maken elke

Denise, en ze schieten alle drie in de

dag opnieuw de ingewikkelde puzzel

Twintig keer de puzzel

lach. “Dat is niet zo’n fijne binnenkomer.

om alle patiënten de zorg te kunnen

“Ik dacht er zelf in het begin ook te

Gelukkig zijn de mensen die in de zorg

geven die ze nodig hebben. Een puzzel

licht over”, geeft Denise toe. Naast de

werken allemaal flexibel en empathisch,

die nooit af is, blijkt tijdens het gesprek.

zorgadministratie heeft zij de organisatie

dat helpt.”

van het wagenpark en de bedrijfskleding
alle

verpleegkundigen

onder

Kapper en biljart

De zorgadministratie van QualityZorg

voor

vindt vooral achter de schermen plaats.

haar hoede. Elke dag bezoeken circa

Sam neemt de meeste planning voor

Wat is daar nou spannend aan, zou je

twintig van de totaal zestig QualityZorg-

zijn rekening. Zijn achtergrond in de

zeggen, dat doe je toch gewoon. Je

verpleegkundigen vanuit hun woonadres

logistiek helpt hem bij het leggen van de

hebt een mooi en veilig wond-EPD

zo’n 220 tot 260 patiënten thuis. Een dag

puzzel. “Ik blijf er wel rustig onder”, zegt

(Elektronisch Patiënten Dossier) PatDoc

van tevoren maakt het team de planning.

hij. “Het gaat me steeds beter af, dus dan

waarin iedereen werkt, dus weet je

“Dus maak je twintig keer de puzzel in

heb ik meer tijd om wijzigingen door te

precies welke patiënten welke zorg

heel Nederland, om zoveel mogelijk

voeren.” “Het is een vak apart, het moet

wanneer nodig hebben. Je weet ook

patiënten in één route te kunnen

je liggen” beaamt Sheryl, die naast de

welke verpleegkundigen die dag werken

passen, waarbij je rekening houdt met

zorgadministratie een dag per week

en waarvandaan ze starten. Je plant hun

hun wensen en het aantal kilometers

de planning doet. “Patiënten hebben

route en je legt de patiëntbezoeken

dat een verpleegkundige moet rijden.”

allemaal verschillende wensen. Oudere

en de resultaten vast. Klaar, tijd voor

Dat zou nog niet zo moeilijk hoeven zijn,

mensen hebben vaak eerst thuiszorg,
QualityZorg | 25

Elke dag bezoeken circa twintig van de totaal
zestig QualityZorg-verpleegkundigen vanuit
hun woonadres zo’n 220 tot 260 patiënten thuis

dus dan kunnen wij pas na 10 uur komen.

vastgelegd, zodat het team daar waar

voor u gevonden.” Dat betekent wel

Terwijl de buurman om 8 uur naar zijn

mogelijk aan tegemoet kan komen.

dat ze nooit iedereen tevreden kunnen

werk moet en voor die tijd geholpen wil

stellen, beseffen ze alle drie.

zijn. Dan heb je een gat.” “Of ze willen

Sam combineert en rekent elke dag met

naar de kapper, of biljarten”, vult Denise

alle elementen die een route bepalen,

Zo zouden sommige patiënten liever een

aan. “Dan is het wel belangrijk dat we

als een soort levend algoritme waaruit

vaste verpleegkundige zien, dan steeds

ze vertellen dat we alleen rekening

steeds een nieuwe planning rolt. Dat

een ander die hun wond behandelt.

kunnen houden met medische en zorg-

is niet te automatiseren, het blijft

Dat is een van de redenen waarom

gerelateerde afspraken. Daar kunnen

mensenwerk. Sheryl benadrukt: “Het is

QualityZorg nu experimenteert met de

we proberen omheen te plannen.”

geen optie dat we zeggen: we komen

inzet van een Eerst Verantwoordelijk

De voorkeuren van patiënten zijn wel

vandaag niet, want we hebben geen plek

Wondverpleegkundige (EVW’er) die een
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Elke dag opnieuw de ingewikkelde puzzel om
alle patiënten de zorg te kunnen geven die
ze nodig hebben. Een puzzel die nooit af is.

invullen als de wondzorg is afgerond,
scoort het team steevast een 9 of een
10. En er komen regelmatig kaartjes
binnen van dankbare mensen, wat ze
dan ook erg waarderen.

Dagje meelopen
Geen van drieën heeft een achtergrond
in de zorg. Een dagje meelopen met
aantal vaste patiënten met langdurige wondzorg onder

een verpleegkundige was daarom een

zijn of haar hoede heeft (zie het interview met Dionne

indringende ervaring. Sam: “Je komt

Zotter-Clein, red.). Sam ziet daar de voordelen van,

terecht in de thuiszorgsituatie van

maar ondervindt ook de nadelen: “De EVW’er is voor

iemand. Ik kreeg opeens een beeld

patiënten zeker goed en ik denk ook dat de kwaliteit

van een persoon die ik zo vaak heb

van de wondzorg en de beleving van de patiënt

ingepland. Zo krijg ik wel respect voor

erdoor vooruitgaan, maar het maakt de planning nog

het werk van de verpleegkundige.”

complexer.”

Sheryl vond het ook interessant, maar
zij bleef net als Sam op afstand bij de

Dankbare mensen

behandeling van de wond. Denise vond

Voor de zorgadministratie en de planning verwerkt

dat juist fascinerend. “Verpleegkundigen

het team op een dag veel mailtjes en telefoontjes,

hebben een mooie taak om mensen te

soms wel negentig inkomende telefoon-gesprekken

mobiliseren en de zorg te leveren die

per dag.

noodzakelijk is”, vindt ze. Dat vinden ze

Verwijzers zoals huisartsen, ziekenhuizen en transfer-

alle drie het mooie aan hun werk: dat ze,

bureaus melden nieuwe patiënten aan via de mail,

zij het indirect, mensen kunnen helpen.

rechtstreeks in het wond-EPD PatDoc of via de

“Je bent ook sociaal bezig, het is geen

eigen beveiligde omgeving. Ook hebben ze vaak de

standaard logistiek. Dat maakt het heel

verpleegkundigen die op de route zijn aan de lijn.

menselijk.”

Niet alleen over wijzigingen in de wondzorg of de
planning, er kan ook iets bijzonders gebeurd zijn bij

Goed team

het bezoeken van een patiënt. Die reactie opvangen

Het team is, na ruim twee jaar

hoort er ook bij, vertelt Sam: “Wij zijn de eerste bij wie

samenwerken bij QualityZorg, goed

ze dat kwijt kunnen. Ze zitten de hele dag in de auto.

op elkaar ingespeeld. Allemaal vinden

Het is belangrijk dat ze hun hart kunnen luchten en hun

ze de afwisseling fijn. Sheryl, die

verhaal kunnen doen.”

oorspronkelijk uit de horeca komt, vindt
vooral het contact met mensen leuk.

De verpleegkundigen bellen tussen 17.00 en 20.00

“Soms is het nog wel eens lastig, dan wil

uur de afspraken voor de volgende dag door aan

ik een gekkigheidje maken maar dat kan

hun patiënten. Als daarin iets verandert, moeten de

niet zo goed per telefoon. En iedereen

mensen van de zorgadministratie gaan schuiven en

is anders, dat merk je aan Sam en mij.

bellen. Dat zijn niet altijd leuke telefoontjes.

Wij zijn totaal tegenovergesteld. Ik

Sheryl: “We doen ons uiterste best en we proberen het

kan nog wel eens opvliegend zijn, Sam

uit te leggen, maar niet iedereen begrijpt dat je soms

reageert dan rustig: ‘Dat doen we effe

klem zit.” De communicatietraining die ze hebben

zo.’” Sam vergoelijkt: “In het begin vond

gevolgd, biedt handvatten om met dat soort lastige

ik het ook wel veel. Nu managen we het

gesprekken om te gaan. Sam vindt het wel eens jammer

beter met zijn allen. Het stressniveau is

dat ze het vaker horen als er iets fout ging, dan wanneer

lager geworden en iedereen kan elkaar

het goed gaat. Maar dat vertekent waarschijnlijk het

vervangen.” “We zijn echt wel een goed

beeld, want in de enquêteformulieren die patiënten

team met elkaar,” besluit Denise. n
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Topische zuurstoftoediening
®
met Granulox voor een
versnelde wondgenezing
De genezingstijd van
diabetische voetulcera is 50%
korter ten opzichte van de
standaardbehandeling1

Dubbel zoveel chronische
wonden genezen na 8-16
weken vergeleken met de
standaardbehandeling1,2,3

Meer dan 70% lagere
gemiddelde pijnscores na vier
weken ten opzichte van
de standaardbehandeling van
chronische wonden3

Minder fibrineus weefsel tijdens
wondmanagement: 99% minder
fibrineus weefsel in chronische
wonden na 4 weken, tegen 33%
bij de standaardbehandeling4
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retrospective cohort controlled evaluations. SAGE Open Med. 2018 Jun 27;6:2050312118784313. 3. Hunt S, Elg F. The clinical effectiveness of haemoglobin spray as adjunctive
therapy in the treatment of chronic wounds. J Wound Care. 2017 Sep 2;26(9):558-568. 4. Hunt SD, Elg F, Percival SL. Assessment of clinical effectiveness of haemoglobin spray as
adjunctive therapy in the treatment of sloughy wounds. J Wound Care. 2018 Apr 2;27(4):210-219.
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ONDERWIJS

Scholing verbindt
In het bestaan van QualityZorg is scholing altijd een rode draad
geweest. Sterker nog, het ontstaan van QualityZorg is deels te
danken aan de behoefte van Wond Expertise Centra (WEC) en aan
gestructureerd onderwijs aan de thuiszorgorganisaties in hun regio.
In de praktijk bleek dat soms best een uitdaging om een scholingsprogramma neer te zetten waarmee de medewerkers van de
thuiszorg herhaald en gedegen geschoold werden op bijvoorbeeld
ambulante compressietherapie (ACT).

Toch kan het allemaal nog laagdrempeliger.
Vooral omdat QualityZorg in de praktijk
ziet hoe scholing organisaties verbindt en
de wondzorg naar een hoger plan tilt, is het

H

zaak om die scholingen voor iedereen zo
et opzetten van een dergelijk pro-

bereikbaar mogelijk te maken. En hoe kan

gramma vergt namelijk een lange

dat beter dan via een eigen academie?

adem en veel kennis van de da-

gelijkse uitdagingen binnen de complexe

Juist dankzij de link met de dagelijkse prak-

wondzorg in de thuissituatie.

tijk, kan Qualityzorg scholingen ontwikkelen die precies zijn afgestemd op wat een

Met het ontstaan van QualityZorg in 2011

verpleegkundige op een doorsneedag in

kwam er een partner beschikbaar die alle

zijn of haar thuiszorg, verpleeghuis of zor-

expertise in huis had om niet alleen scho-

ginstelling meemaakt. En dat is precies

lingen in samenwerking met een WEC op te

waar QualityZorg nu mee bezig is.

zetten, maar ook thuiszorgmedewerkers in

Het komende jaar zal er een QualityZorg

de praktijk, bij de patiënt thuis, te scholen.

Academie worden gelanceerd: een laagdrempelig scholingsinstituut voor mede-

Voor alle wondverpleegkundigen, wond-

werkers uit de thuiszorg, verpleeghuizen en

consulenten en verpleegkundig specialis-

andere zorginstellingen die hun kennis over

ten die bij QualityZorg werken, is het anno

wondzorg op een praktische manier willen

2021 de normaalste zaak van de wereld dat

bijschaven.

ze met de regelmaat van de klok worden
bijgeschoold over alle onderwerpen die

De geaccrediteerde scholingen zullen zo-

in hun vakgebied relevant zijn. Ook is het

wel digitaal als fysiek worden aangeboden.

gebruikelijk geworden om die kennis daar

Digitale scholingen zijn prima geschikt om

waar mogelijk te delen met collega’s van

theoretische onderwerpen mee aan te snij-

andere organisaties. In een aantal regio’s

den, terwijl het juist voor zaken als debride-

waar QualityZorg actief is, zijn er inmiddels

ren, ambulante compressietherapie of ne-

structurele samenwerkingen ontstaan voor

gatieve druktherapie, beter is als er meteen

het geven van scholingen, zoals in Friesland,

in de praktijk geoefend kan worden. n

waar de Wond Expertise Centra van twee
ziekenhuizen samen met QualityZorg de
Wond Expertise Centrum

regionale thuiszorgorganisaties scholen.
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Jubileum
prijsvraa
g

Maak kans op een warme
QualityZorg-jas

2 021

Streep alle woorden in de woordzoeker weg. De overgebleven letters
vormen de oplossing.
Stuur de oplossing uiterlijk 1 januari 2022 naar info@qualityzorg.nl met als
onderwerp Oplossing woordzoeker en maak kans op een winddichte en
waterafstotende jas van QualityZorg!
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Oplossing:

De redactie van dit magazine doet zijn uiterste
best om alle rechthebbenden van eventuele
tekstfragmenten en foto’s te benaderen of de
bron te vermelden.
Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te
bezitten neem dan alstublieft contact met ons op
via info@qualityzorg.nl.
Niets uit deze uitgave mag - in welke vorm dan
ook - worden gekopieerd zonder toestemming
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van de uitgever.

Nieuw bij Excen:
beeldbellen met onze
wondconsulenten

In de wondbehandeling zijn twee dingen heel belangrijk

Vanaf nu kunt u ook beeldbellen met onze wond-

voor een goede genezing van de wond: een eenduidige

consulenten. Zij kijken met u mee en geven direct

wijze van behandelen en het gebruik van de juiste

advies over de wondbehandeling. Uiteraard worden

materialen.

de veiligheid en privacy gewaarborgd.
Mail voor meer informatie naar info@excen.nl.

Excen levert al 10 jaar expertise en wondmaterialen
aan QualityZorg.
Twijfelt u over de materiaalkeuze of het gebruik van de
materialen bij uw wondzorg? Dan kunt u de wondconsulenten van Excen telefonisch bereiken op
020 497 55 99.
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QualityZorg is dé gespecialiseerde
thuiszorgorganisatie op het gebied van
wondzorg. We werken landelijk volgens

Kom je bij ons werken?

het Value Based Health Care-principe.
Om deze zorg optimaal te kunnen
leveren beschikt QualityZorg over
een team van wondverpleegkundigen,

Al gediplomeerd?
Ben je een gediplomeerd wondverpleegkundige, wondconsulent of verpleegkundig

wondconsulenten en verpleegkundig

specialist? Dan is QualityZorg op zoek naar jou! Je gaat aan de slag in een van onze

specialisten. Het team is door het

regio’s. Dagelijks bezoek je patiënten met een complexe wond in de thuissituatie en

hele land actief en is opgedeeld in

registreer je de wondzorg op je iPad in ons eigen EPD PatDoc®. Je werkt solistisch

verschillende regio’s. Benieuwd of
QualityZorg ook in jouw regio actief
is, neem dan contact op met onze

maar staat ook in contact met collega’s, onze zorgadministratie, het WEC en/of de poli.
Je werkt volgens vaste protocollen en volgens een strikt hygiëneprotocol. Met humor,
betrokkenheid en een professionele houding zorg jij voor ons gezamenlijke doel:
hoogwaardige wondzorg leveren met als resultaat een genezen wond.

zorgadministratie.
Verpleegkundige met ambities?
Ben je gediplomeerd verpleegkundige en wil je in opleiding tot wondverpleegkundige?
QualityZorg biedt jou die kans! Informeer naar de mogelijkheden door een mail te
sturen naar hr@qualityzorg.nl.

Bekijk onze vacatures op www.qualityzorg.nl/vacatures.
Staat jouw ideale baan er niet tussen? Stuur dan een open sollicitatie
naar hr@qualityzorg.nl. Wellicht hebben wij mogelijkheden of komt er
binnenkort een vacature die bij jou past.
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