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Vaatchirurg Mare Lensvelt en wondconsulent Joyce van Laar begeleiden de heer Jacobs op het Wond Expertise Centrum.

Wond Expertise Centrum:

Snel de juiste zorg
bij complexe wonden
Bij de behandeling van complexe wonden zijn vaak meerdere
zorgverleners betrokken. In het Wond Expertise Centrum van
het Flevoziekenhuis, dat in april is gestart, bundelen zij hun
krachten.
“Een complexe wond kan een enorme
impact hebben op je dagelijkse leven,”
vertelt wondconsulent Joyce van Laar.
“Naast lichamelijke problemen ervaren
veel patiënten ook psychische klachten.
Bovendien zijn bij de behandeling meestal

meerdere zorgverleners betrokken. Denk
aan de huisarts, de wijkverpleegkundige
en verschillende deskundigen in het
ziekenhuis. Patiënten kunnen daardoor
onnodig in een langdurig traject
belanden. Om de patiënt sneller de juiste
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zorg te kunnen bieden, hebben we het
Wond Expertise Centrum opgezet.”

Korte lijntjes
Het expertisecentrum bestaat uit een
team van professionals van de Diabetespoli, Dermatologie, Plastische chirurgie,
de Wondpoli en Vaatchirurgie. Zij brengen
ieder hun eigen deskundigheid en ervaring
in op het gebied van wonden en wondbehandeling. “Daardoor kunnen we snel de
juiste diagnose stellen en een behandelplan
opstellen,” zegt Joyce. “We hebben ook
overleg met de zorgverleners dicht bij huis,
zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en
apothekers. Huisartsen kunnen patiënten
met complexe wonden naar één centraal
punt doorverwijzen. Wij kijken vervolgens
bij welke poli de patiënt het best op zijn
plek is.”

Pagina 9
KNO-artsen zetten zich in
voor preventie gehoorschade

Lees meer op pagina 3

Pagina 11
Handig om te weten

Drie poliklinieken
Het Wond Expertise Centrum bestaat uit drie poliklinieken: de Benenpoli, de Diabetische voetpoli en de Complexe wondpoli. Bij de
Benenpoli zien we mensen met wonden aan de onderbenen. De Diabetische voetpoli is er voor patiënten die door diabetes wonden
aan hun voeten hebben. Op de Complexe wondpoli komen mensen met heel diverse wonden, van doorligplekken tot brandwonden.

Volg ons op
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Intensief
Mare Lensvelt is als vaatchirurg
betrokken bij het Wond Expertise
Centrum. “Wanneer iemand hier voor
het eerst komt, staat hem of haar
een intensieve ochtend te wachten,”
vertelt ze. “Bij het intakegesprek
nemen we allerlei vragen door om de
achterliggende oorzaak te achterhalen.
Daarna doen we verder onderzoek.
Bij de ene patiënt is dat een vaatonderzoek, bij de andere patiënt een
röntgenfoto. Vervolgens stellen we
een behandelplan op, dat we direct
met de patiënt bespreken. Als hij aan
het eind van de ochtend naar huis gaat,
weet hij precies waar hij aan toe is.”

Aangepaste zorg
Er zijn verschillende artsen en andere
deskundigen bij het Wond Expertise
Centrum betrokken, zoals een internist,
een diabetesverpleegkundige, een
orthopeed, een plastisch chirurg en een
revalidatiearts. “We zien hier een enorme
diversiteit aan patiënten,” licht Joyce
toe. “En al die patiënten vragen om
verschillende manieren van zorgverlening.
Een kindje van twee jaar met een
brandwond heeft andere begeleiding
nodig dan iemand met een dwarslaesie
die een doorligplek heeft. Wij passen
onze zorg daarop aan.”

Goed geregeld
“Eigenlijk is er aan ons werk inhoudelijk
niets veranderd,” zegt Mare. “We hebben
de zorg voor mensen met wonden nu veel
beter geregeld. De patiënt komt sneller
naar het ziekenhuis en kan uiteindelijk
ook sneller met een goed behandelplan
en wondbeleid terug naar de huisarts of
wijkverpleging. Want daar streven we
naar: we willen mensen niet langer dan
nodig in het ziekenhuis begeleiden.
Hoewel we pas zes maanden bezig zijn,
zien we wat dat betreft al een enorme
verbetering,”

Sneller genezen
“Op termijn verwachten we ook dat
patiënten dankzij het Wond Expertise
Centrum sneller van hun wonden af zijn,”
vervolgt Mare. “Op dit moment hebben
we nog niet voldoende gegevens om
daarover iets te kunnen zeggen. Maar
dat is natuurlijk wel ons uiteindelijke
doel: een snellere genezing.”

De heer Jacobs kwam in juni binnen op de
Diabetische voetpoli. “Ik heb diabetes en moet
heel erg oppassen met wondjes en infecties aan
mijn voeten,” begint hij zijn verhaal. Vanwege
zijn suikerziekte werken zijn zenuwen minder
goed, waardoor hij een verminderd gevoel in zijn
voeten heeft. Kleine wondjes kunnen ongemerkt
groter worden, met het risico dat ze gaan
ontsteken. “Dat gebeurde vorig jaar met mijn
linkervoet,” zegt Jacobs, “en er moesten
uiteindelijk twee tenen geamputeerd worden.”
Gelukkig had hij met zijn rechtervoet geen
problemen. Tot afgelopen zomer.

“Ik wist meteen waar ik aan toe was”
Foute boel
“Ik had de eettafel verplaatst. Onder
de poten zaten van die kunststof
beschermnoppen, waarvan er kennelijk
eentje had losgelaten. Daar ben ik in
gaan staan. De nop zat met de punt
omhoog vast in mijn pantoffel, maar
daar heb ik dus helemaal niets van
gevoeld.” Pas een paar dagen later,
toen hij languit op de bank lag,
ontdekte zijn vrouw dat er allemaal
sneetjes in zijn voet zaten. “Het zag
er niet goed uit. Ik wist direct dat
het foute boel was en ben meteen
naar de huisarts gegaan.”

Geruststelling
Die stuurde hem onmiddellijk door
naar het Wond Expertise Centrum.
Daar ontfermden verschillende
specialisten zich over hem. “Omdat
ik met mijn linkervoet die vervelende
ervaring had gehad, was ik best
een beetje in paniek,” zegt Jacobs.
“Daarom was het een geruststelling
te merken dat ze er op dat moment
helemaal voor mij waren.”

Het wachten waard
Verschillende onderzoeken volgden.
“Het was een lange zit,” zegt hij,

terugkijkend op die eerste afspraak.
“Het wachten tussendoor vond ik wat
minder prettig, maar ik begrijp het wel.
En uiteindelijk was het het wachten
wel waard. Aan het eind van de ochtend
weet je namelijk precies waar je aan
toe bent.”

Spannend
Een spannende periode volgde. “Eerst is
geprobeerd of mijn voet met verbandmiddelen en antibiotica nog te redden
was. Ook heb ik meteen gips gekregen
om de wond zoveel mogelijk te
ontlasten.” Helaas bleek op een gegeven
moment toch dat amputatie van twee
tenen onvermijdelijk was. “Voordat dat
kon gebeuren, moest ik eerst nog
gedotterd worden. Voor een amputatie
moet de doorbloeding namelijk goed
zijn,” legt Jacobs uit. “Ja, dat heb ik goed
onthouden. Met al mijn vragen kon ik
terecht bij de artsen. Inmiddels ben ik
een volleerd medisch expert,” zegt hij
met een knipoog.

Enorme verbetering
Het gaat inmiddels goed met hem,
zegt hij. “De pijn aan mijn voet is bijna
verdwenen en ik heb er zelfs wat meer
gevoel in.” Wondconsulent Joyce van

Laar vult aan: “Ik zie een enorme
verbetering. Zodra de wond voldoende
genezen is, kan meneer Jacobs een
vacuümpomp krijgen en kunnen we
terug naar twee keer per week verbandwissels door de thuiszorg. Dan hoeft
hij niet steeds naar het ziekenhuis te
komen.”

Tip
Ondanks alles is het Jacobs toch
vooral meegevallen, vindt hij. Zijn
vrouw is het daar volledig mee eens:
“Het is prettig dat je meteen de
uitslag te horen krijgt. Op zo’n
moment maak je je al zorgen
genoeg. Dan is het fijn dat je niet
nog eens dagen moet wachten
op een vervolgafspraak.” Of Jacobs
nog een tip heeft voor het team?
Daar moet hij even over nadenken.
“In het hele Flevoziekenhuis vind ik
de zorg perfect. Ja, ook het eten!”
Dan grapt hij: “Na elke behandeling
een massage. Dat zou het helemaal
compleet maken.”
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