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Bezoek aan het Wond Expertise Centrum
Wond Expertise Centrum
Uw huisarts of de behandelend specialist
heeft u doorverwezen naar het Wond Expertise Centrum. Dit is een verpleegkundig spreekuur voor patiënten die een
acute of chronische wond hebben en
waar een behandeling voor nodig is. De
meeste wonden genezen snel en probleemloos. Maar soms gaat de genezing
moeilijk en is er speciale aandacht nodig.
In het Wond Expertise Centrum wordt u
gezien door de wondverpleegkundige en
ook door de Verpleegkundig Specialist
(VS) of Physician assistant (PA). Zij zijn
gespecialiseerd in de behandeling van
wonden en werken nauw samen met de
specialist.
Afspraak via de huisarts
Tijdens uw eerste afspraak houden de
wondverpleegkundige en de VS of PA
een intakegesprek. Op die manier kan zij
de juiste gegevens verzamelen die belangrijk zijn voor de behandeling. Soms
is er vervolgonderzoek nodig naar de
oorzaak van de slechte wondgenezing.
Dit kan met een vaatonderzoek, een
röntgenfoto, een wondkweek of biopt. Bij
een geïnfecteerde wond kan het nodig
zijn te starten met antibiotica. Om u
goed te behandelen kan het zijn dat u
doorverwezen wordt naar de vaatchirurg,
de dermatoloog of naar het diabetische
voetenspreekuur.
Behandelplan
De wondverpleegkundige maakt een behandelplan dat thuis door u zelf of door
een wijkverpleegkundige kan worden uit-
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gevoerd. De benodigde materialen worden via het Wond Expertise Centrum
voor u besteld en thuisbezorgd door
Mathot Medisch Speciaalzaak.
Afspraak na bezoek Spoedeisende
hulp of ziekenhuisopname
De wondverpleegkundige maakt met u
een afspraak wanneer u terugkomt voor
controle van uw wond en de voortgang
van de behandeling. Soms wordt ook direct een afspraak gemaakt voor de vervolgonderzoeken. Deze vervolgafspraken
worden gemaakt tijdens uw eerste afspraak. Het Wond Expertise Centrum
heeft op verschillende momenten in de
week
spreekuur.
Vergoeding verbandmateriaal
Als de verwachting is dat de wond langer
dan drie weken zal bestaan vergoedt uw
zorgverzekeraar het verbandmateriaal.
Vragen over levering en herhaalrecepten
Voor een herhaalrecept verbandmiddelen
kunt u zich richten tot Mathot Medisch
Speciaalzaak.
Vragen over de leveringen van het materiaal kunt u stellen aan Mathot via telefoonnummer: 0800-2445566.
Wat neemt u mee bij bezoek aan het
WEC?
 Uw actuele medicatielijst.
 Wondmateriaal waarmee de wond op
dit moment wordt behandeld.
 Wondoverdracht van de thuiszorg of
uw huisarts.

www.ziekenhuisamstelland.nl

Polikliniek Chirurgie
Telefoon: 020 – 755 7014





De verwijsbrief van uw huisarts of
specialist.
Inschrijfkaart van Ziekenhuis Amstelland.
Afsprakenkaart van Ziekenhuis Amstelland.

Afspraak maken/wijzigen
Telefonisch of via de balie van de Polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 0207557014.




Vragen over de wondbehandeling:
via Polikliniek Chirurgie, 020-755
7014 of per e-mail: stomawondpoli@zha.nl.
Als u buiten kantoortijden klachten
krijgt, neem dan contact op met het
ziekenhuis via 020-755 7000. Denk
hierbij aan toename van pijn, koorts,
roodheid en/of zwelling.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.patienteninformatietool.nl/wondzorg

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl

