
Wondbehandeling
Advies, behandeling en kennisuitwisseling op één plek

Locatie Wondpoli 
en Kenniscentrum  
Wondbehandeling

Horst 
‘het Zorghoes’
Westsingel 100, 5961 DH Horst
woensdag 13.00 -17.00 uur

Venray 
Medisch centrum Wieënhof
Leunseweg 20, 5809 AA Venray 
maandag, dinsdag, donderdag 13.00 – 17.00

In Venray is ook het Kenniscentrum 
Wondbehandeling gevestigd 
(in Medisch centrum Wieënhof) 
Buiten openingstijden van de polikliniek kunt u, 
op afspraak, ook voor behandeling terecht. 

Informatie 
U kunt zich aanmelden via Klantenservice 
van De Zorggroep, tel. 088-61 088 61.  

Ook voor vragen aan professionals over 
verwijzing of activiteiten van het Kenniscentrum 
Wondbehandeling kunt u hier terecht.

Postadres
Kenniscentrum Wondbehandeling
p/a De Zorggroep
Postbus 694  5900 AR Venlo

Zie ook www.dezorggroep.nl en  
www.proteionthuiszorg.nl

Het Kenniscentrum Wondbehandeling is een initiatief van 
De Zorggroep. De wondpoli is een gezamenlijk initiatief 
van De Zorggroep en Proteion Thuiszorg.

Wondbehandeling



Met het ouder worden neemt de kans op het ontwikkelen van 
chronische wonden toe. De behandeling van chronische wonden 
duurt in het algemeen lang. Bent u voor verzorging afhankelijk van 
anderen, dan zullen verschillende verzorgenden en behandelaars 
betrokken zijn bij uw wondbehandeling.  

Het is belangrijk dat er afstemming is over de behandeling en behandel-
middelen. Dit komt de genezing ten goede. 

Daarom is er het Kenniscentrum Wondbehandeling.

Het Kenniscentrum Wondbehandeling: 
•	 biedt	wondbehandeling	door	gespecialiseerde	professionals
•	 bundelt	kennis	en	krachten	van	betrokken	partijen	in	de	behandeling	
 en zorg van uw wond
•	 draagt	zorg	voor	het	verspreiden	en	het	op	peil	houden	van	kennis	en	
 vaardigheden op het gebied van wondbehandeling
•	 adviseert	over	aspecten	van	uw	levenswijze	als	voeding,	beweging,	
 als dit bijdraagt aan het genezingsproces van de wond
•	 stelt,	aan	de	hand	van	onderzoek	en	ervaringen	van	soortgelijke	centra	

voor wondzorg, een optimale set van behandelmiddelen samen.

Een professionele medewerker ontfermt zich over een wond

Wondbehandeling kan, afhankelijk van uw 
behoefte en uw fysieke omstandigheden, 
zowel ambulant als poliklinisch plaatsvinden.  

Wondbehandeling wordt uitgevoerd door een 
arts gespecialiseerd in wondheling en weef-
selherstel (Cardiff, Wales) en gespecialiseerde 
verpleegkundigen van De Zorggroep en 
Proteion Thuiszorg.

Voor wie? 
Wondbehandeling richt zich niet alleen op de
diagnostiek en behandeling van arteriële en 
venauze ulcera, diabetische voet, en decubitus-
wonden, maar ook op bijv. oncologische en 
postoperatieve wonden. Alle cliënten met 
complexe, niet spontaan genezende wonden 
van genoemd type, komen in aanmerking voor 
behandeling.

Verwijzing van uw huisarts of specialist
Alle cliënten, ongeacht leeftijd, die een verwijzing 
hebben van huisarts of specialist worden in 
behandeling genomen. Wanneer u zich recht-
streeks zelf, via familieleden of bekenden 
aanmeldt vragen wij u om – na registratie van 
de voorlopige aanmelding – een verwijzing te 
regelen. Ook wanneer u eerder in behandeling 
was bij het Kenniscentrum Wondbehandeling 
en de behandeling langer dan een half jaar 
geleden hebt afgesloten, wordt gevraagd om 
een verwijzing. De verwijzer blijft gedurende 
de wondbehandeling eindverantwoordelijk en 
wordt geïnformeerd over voortgang in de wond-
behandeling. 

U blijft niet langer dan nodig is in behandeling 
bij het Kenniscentrum Wondbehandeling. 
Overdracht naar de reguliere zorg – inclusief 
specialistische kennis en vaardigheden - vindt 
plaats zodra dit mogelijk is. Wordt de wond-
behandeling binnen het Kenniscentrum Wond-
behandeling afgesloten of overgedragen aan de 
reguliere zorg, dan gebeurt dat altijd met uw 
huisarts of specialist.

Wondzorgpoli
Poliklinische wondbehandeling 
vindt plaats op twee locaties, 
namelijk vanuit Venray en vanuit Horst. 
Ook wanneer u minder mobiel bent zijn 
de locaties gemakkelijk te bereiken. Er is 
voldoende, gratis, parkeergelegenheid.

Wondmonitoring
Uw gegevens zoals bijvoorbeeld medicijn-
gebruik, wondsoort e.a worden geregistreerd 
in een speciaal computerprogramma ‘Wound-
monitor’. Dit alles gebeurt volgens weten-
schappelijk verantwoorde richtlijnen. 
De gegevens worden – ten behoeve van 
kwaliteitsverbeteringen en wetenschappelijk 
onderzoek uitgewisseld met andere Kennis-
centra voor Wondbehandeling.

Persoonlijk advies
U ontvangt een persoonlijk advies op maat. 
Dus maatregelen die voor uw situatie mogelijk 
zijn. Gericht op genezing van de wond, maar ook 
preventief. 
De communicatielijnen binnen het expertise-
centrum wondbehandeling zijn kort. 

Behandelmiddelen
Het gebruik van de juiste materialen bevordert 
de genezing. Aansluitend op de behandeling 
kunt u voorgeschreven behandelmiddelen direct 
meenemen of – naar keuze – halen of bestellen 
bij de apotheek. Tevens kunt u ook terecht bij 
een van onze Groene Kruis Startpunten. Kosten 
voor deze behandelmiddelen worden direct 
verrekend met uw zorgverzekeraar. Houd 
rekening met de eigen bijdrage!

Professionals
Bij het Kenniscentrum Wondbehandeling en 
de poliklinieken werken medewerkers die 
gespecialiseerd zijn in wondbehandeling.
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De Zorggroep
De Zorggroep is in 2008 
ontstaan uit een fusie 
tussen drie gerenommeerde 
Limburgse zorgorganisaties: 
Stichting Land van Gelre en 
Gulick, thuiszorg midden-
limburg en Zorggroep 
Noord-Limburg. Wij staan 
klaar voor iedereen in
Noord- en Midden-Limburg 
die zorg - in de breedste zin 
van het woord - nodig heeft. 
Onze jongste klant is net 
geboren, de oudste is de 
100 gepasseerd.

Proteion Thuiszorg 
Proteion Thuiszorg is 
specialist in thuiszorg  
Noord- en Midden-Limburg. 
Cliënten kunnen er terecht 
voor huishoudelijke en 
persoonlijke verzorging, 
verpleging, zorg tv, 
gespecialiseerde thuis-
begeleiding, zorg-
boerderijen, dagvoor-
zieningen, consultatie voor 
senioren en zorgalarmering.  
Samen met negen zorg-
centra in Noord- en Midden-
Limburg, Proteion 
Welzijn en revalidatie-
centrum CIRO voor mensen 
met (chronische) orgaan-
aandoeningen maakt Pro-
teion Thuiszorg deel uit 
van Proteion Thuis. 
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