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Aanbevelingen Kwaliteitsstandaard

 Volg de landelijke standaarden als 

de onderliggende diagnose bekend 

is

 Bepaal welke wondzorgcategorie 

van toepassing is en leg dit vast

 Verleen basiswondzorg maximaal 

drie weken (onaantoonbare

genezingstendens)

 Verwijs na drie weken (zie boven) 

naar expertteam

 Geef mondeling en schriftelijk 

informatie en adviezen aan patiënt 

en naaste



Aanbevelingen Kwaliteitsstandaard

 Richt regionaal expertteam op met regiebehandelaar

 Leg taken en verantwoordelijkheden vast

 Beschrijf duidelijk hoe de reis voor de patiënt er concreet uitziet

 Bij wondzorgcategorie IV: snelle analyse en verwijzing

 Neem preventieve maatregelen ter voorkoming van recidief

 Beschrijf competenties van expertteam

 Werk de bij- en nascholingeisen voor wondzorg verder uit

 Registratiewerkgroep oprichten en bestaande data gebruiken

 Integraal tarief



Uitkomsten onderzoek Verpleegkundige 

Topzorg 

 Gem. duur vóór VT zonder effect: 

38,47 weken

 Gem. duur ná VT met effect (wond 

dicht): 10,59 weken

 (Wijk)verpleegkundigen zijn 
positief over initiatief VT:

 Goede communicatie

 Laagdrempelig en deskundig

 Meerwaarde in patiëntenzorg

 Verpleegkundig Specialist bij andere 
aandoeningen
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Aanbevelingen onderzoek 

Verpleegkundige Topzorg

 VT continueren

 VT meteen bij aanmelding van een patiënt met complexe wond 

inschakelen

 Financiering specialistische zorg

 Samenwerking uitbreiden

 Uitbreiden naar Parkinson, ondervoeding, GGZ, palliatieve zorg

 Kwaliteitslabel ontwikkelen (landelijk?)



Ideeën stuurgroep Verpleegkundige Topzorg
Regionaal of landelijk?

Regionaal

 korte lijnen, samenwerken ‘elkaar 

kennen’, vertrouwen

 Inzet VS

 Intervisie

 Samenwerkingsafspraken

 Bijscholing

 Afspraken zorgverzekeraar regio 

per aanbieder

Landelijk 

 met VT als voorbeeld, evt

overkoepelend kwaliteitskader, 

waar mogelijk landelijk optrekken 

waardoor kwaliteit geborgd

 Kwaliteitsstandaard als basis

 Kwaliteitsborging (bv audits)

 Lobby verzekeraars, politiek

 Bijscholing

 Coaching VT



Keurmerk?

 Op basis van?

 Geldig voor?

 Welke voorwaarden?

 Conflicteert dit met?

 Wie betaalt?

 Wie bepaalt?
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