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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
De meeste wonden genezen vanzelf. Soms kan het gebeuren dat een wond 
juist groter wordt of gaat infecteren. Als u te maken heeft met acute, 
complexe of lang bestaande wondproblemen dan kunt u terecht bij het 
Wond Expertise Centrum, afgekort WEC, van het Ikazia ziekenhuis.
Ook voor informatie en begeleiding met betrekking tot wondzorg kunt u 
terecht bij het Ikazia ziekenhuis.
Het ontstaan van een wond kan verschillende oorzaken hebben. Ook 
kunnen meerdere factoren invloed hebben op de genezing van een wond.

Welke wonden worden behandeld?
Hoewel de meeste wonden snel en zonder problemen genezen, kan het zijn 
dat bij sommige wonden de wondgenezing langzamer of moeilijk verloopt. 
Deze wonden vereisen speciale aandacht.
U kunt met alle soorten wonden bij het WEC terecht.

Enkele voorbeelden van wonden die we behandelen, zijn:
• Chirurgische wonden (na een operatie);
• Diabetische voetwonden ten gevolge van diabetes mellitus 

(suikerziekte);
• “Open been” wonden ofwel ulcus cruris (ten gevolge van vaatlijden);
• Decubitus wonden (doorligplekken of drukplekken);
• Oncologische wonden (ten gevolge van kanker);
• Wonden na een trauma (zoals na een val of ongeval).
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Behandelteam Wond Expertise Centrum
Binnen het WEC werken verschillende disciplines samen. Afhankelijk van 
de oorzaak van de wond of factoren die invloed hebben op de genezing van 
de wond ziet u een of meerdere specialisten. Daarnaast werkt het WEC 
intensief samen met huisartsen en (thuis)zorgorganisaties.
Het behandelteam van het Wond Expertise Centrum bestaat uit een: 
vaatchirurg, dermatoloog, verpleegkundig specialisten, wond 
verpleegkundigen, plastisch chirurg, internist, revalidatiearts, 
diabetesverpleegkundige, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker en 
gipsverbandmeester.

Naast de behandeling en verzorging van wonden zorgt het WEC ook voor 
verspreiding van kennis bij andere zorgverleners binnen het Ikazia 
ziekenhuis en in de regio. Het WEC werkt vanuit de laatste richtlijnen met 
betrekking tot wondbehandeling en eventuele onderliggende problemen. 
Daarnaast voert het WEC zelf ook wetenschappelijk onderzoek uit met 
betrekking tot behandelingen voor het bevorderen van de wondgenezing.

Doel van het Wond Expertise Centrum
Het Wond Expertise Centrum heeft als doel om vanuit verschillende 
invalshoeken een zo goed mogelijik behandelplan op te stellen. Gericht op 
het herstel van wondproblemen en de genezing van wonden. Wij geven 
adviezen over wondbehandeling, maar ook over dingen waar u zelf op kunt 
letten ter bevordering van de genezing dan wel voorkoming van nieuwe 
wonden.
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Spreekuren
Elke dag, op alle middagen van de week voorziet het wond expertise 
centrum in een wondspreekuur waar complexe wonden en controles van 
diabetische voetwonden behandeld worden.
Elke week op vrijdag is er een multidisciplinair spreekuur op de polikliniek 
chirurgie. U wordt hier zo nodig voor ingestuurd door uw huisarts of 
medisch specialist.

Uw eerste afspraak op het multidisciplinaire spreekuur
Wanneer u een eerste afspraak op vrijdagochtend op het multi disciplinaire 
spreekuur bij ons heeft, wilt u dan de volgende dingen mee nemen:
• Uw afsprakenkaart met patiëntensticker;
• Bijgewerkt medicatie overzicht/bloedsuikeruitslagen;
• Door u gebruikt wondverband;
• Uw gewicht op dit moment; 

 Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft en een wond aan de voet:
•  Uw meest gedragen schoenen (vaak zijn dit meerdere paren).

Op vrijdagochtend wordt u op de polikliniek chirurgie (route 61) verwacht.
Vervolgens worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd (onderzoek 
van de bloedvaten en bloedafname).

Om 13.00uur worden de uitslagen in het multidisciplinaire voetenteam 
besproken waarna u aansluitend wordt gezien door het gehele team en de 
uitslagen en aanbevolen behandeling met u worden besproken.
Afhankelijk van de oorzaak van de wond krijgt u afspraken voor verder 
onderzoek en een wondbehandelplan mee.
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Afspraak maken of wijzigen
Uw behandelend arts of huisarts kan u doorverwijzen naar het Wond 
Expertise Centrum.
Afspraken kunnen gemaakt worden van maandag tot vrijdag
van 8.15 -16.30 uur via de polikliniek chirurgie T 010-2975220.

Ook voor vragen met betrekking tot het Wond Expertise Centrum kunt u dit 
telefoonnummer bellen of een e-mail sturen naar:
E WEC@ikazia.nl.

Belt u tijdens feestdagen, in het weekend, avond of nacht dan kunt u 
contact opnemen met de spoedeisende hulp, de SEH
T 010 2975300
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Medisch specialistisch team
Dr. van Well, vaatchirurg
Dr. Cazander, vaatchirurg
Dr. den Hoed, vaatchirurg
Dr. Lonnee, dermatoloog
Dr. Engelkens, dermatoloog
Dr. Damen, plastisch chirurg
Dr. van der Avoort, plastisch chirurg
Dr. van der Laar, internist
Dr. Carels, internist
Dr. Veen, revalidatie arts

Verpleegkundig specialistisch team
M. Snoei, Verpleegkundig Specialist vaatchirurgie
M. Dirks, Verpleegkundig Specialist VEC
E. vd Heuvel, SWID verpleegkundige
M. de Keijzer, SWID verpleegkundige
M. de Bruine, SWID verpleegkundige
M. Dekker, SWID verpleegkundige

Overige disciplines
J. Westdijk, gipsverbandmeester
D. Damen, podotherapeut
Orthopedisch schoenmaker

Voor algemene informatie over het ziekenhuis en meer informatie over het 
Wond Expertise Centrum, kunt u terecht op onze website: www.ikazia.nl/
wondexpertisecentrum
Voor meer informatie over het wond expertise centrum kunt u bellen of 
mailen naar:

Polikliniek Chirurgie
T 010 297 52 20
E WEC@ikazia.nl
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