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De patiënt zo lang als mogelijk binnen de eerste lijn te voorzien van optimale wondzorg 
volgens de nieuwste inzichten en verspilling van wondmateriaal te voorkomen.

Hoger doel

Er zijn veel patienten met verschillende type wonden.  Er is veel wondmateriaal 
beschikbaar en er blijft veel wondmateriaal over na behandeling. Dit leidt tot verspilling.
Communicatie tussen thuiszorg, doktersassistenten en apotheker verloopt niet goed

Situatie / Probleemstelling

Maken van een overzicht van de verschillende wonden; wondkaart is eind 2017 gereed.
Per wond aangeven welk wondverbandmateriaal gebruikt gaat worden; wondkaart is 
eind 2017 gereed.
Apotheker zal hierop de inkoop aanpassen en ook kleine hoeveelheden aanbieden;
De medewerkers van de thuiszorg gaan hier ook mee werken;
Opstellen businessplan

Doelen

De herziening van de gehele wondkaart is begin 2018 afgerond.
De noodzakelijke training voor doktersassistentes/ POH-ers om met de wondkaart 
efficiënt te kunnen werken is uitgevoerd eind eerste kwartaal.
Samen met thuiszorgorganisaties het gebruik van de wondkaart invoeren en afspraken 
maken over eenduidig gebruik.
Registratie van voorgeschreven wondmateriaal voor welk type wond (de top 5) plus 
effectgenezing en dit evalueren.
Invoeren verbeterplan wondkaart
Gebruik te maken van een beperkt aantal wondmaterialen.

Aanpak

 Actie Wie 1 2 3 4

1 training doktersassistentes, thuiszorg, apotheek Simone Delsing Training heeft plaats
gevonden evaluatie

2 Businessplan is opgesteld Bert Meijer/Simone
Delsing businessplan

3 Evaluatie Simone Delsing evaluatie is
uitgevoerd

4 Samen met thuiszorgorganisaties het gebruik van de wondkaart invoeren en afspraken maken over eenduidig
gebruik. Simone Delsing ingevoerd en eenduidig

gebruik Evaluatie

5 Registratie van voorgeschreven wondmateriaal voor welk type wond (de top 5) plus effectgenezing en dit
evalueren. Simone Delsing registratie registratie en evaluatie registratie registratie en

evaluatie

Acties

Controle / Voortgang Geen Gepland Op plan Kritisch Niet haalbaar

Vervolgvoorstellen
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