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1 Inleiding 

1.1  CZ groep streeft naar  
waardegedreven inkoop

CZ groep wil zorg inkopen die zoveel mogelijk waarde 
toevoegt voor de verzekerde. Dit is zorg die aansluit bij  
de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd 
wordt, van goede kwaliteit is, tegen acceptabele kosten. 

De prijs van een behandeling is nu nog vaak leidend bij 
de zorginkoop. Wij vinden dat kwaliteit waar mogelijk 
een meer prominente rol moet gaan spelen in de 
zorginkoop. Ook de patiënt zelf vraagt steeds meer om 
inzicht in kwaliteit. CZ groep geeft hier al vanaf 2009, 
met de start van zijn selectieve inkoopbeleid borstkanker, 
invulling aan. Via selectieve inkoop trajecten, de  
ontwikkeling van regiovisies en innovatie trajecten  
heeft CZ groep de afgelopen jaren een start gemaakt om  
kwaliteit een steeds grotere rol te laten spelen. Landelijk 
zijn er ook veel ontwikkelingen geweest om de kwaliteit 
van zorg inzichtelijk te maken. Hierbij zien we een 
verschuiving van indicatoren die zich richten op faciliteiten 
en processen naar indicatoren die de uitkomsten van 
zorg inzichtelijk maken. Ook patiëntervaringen spelen 
een steeds grotere rol. Deze ontwikkelingen maken het 
mogelijk om ons beleid om kwaliteit een steeds  
prominentere rol te geven verder uit te bouwen. 

Visie 
CZ groep richt zich met zijn inkoop op het realiseren van de beste zorg voor  

zijn verzekerden. Hierbij zet CZ groep de behoefte van de cliënt centraal waarbij 
de kwaliteit en toegankelijkheid geborgd zijn, tegen acceptabele kosten.

Patiëntgericht
Patiënten worden betrokken bij de 
behandeling en de behandelkeuze. 
Patiëntervaringen met de zorg 
worden gemeten via de PREM en 
spelen een rol bij de zorginkoop.

Ketenzorg
Zorg geleverd door meerdere zorg
verleners, wordt in samenwerking, en 
waar mogelijk geïntegreerd, geleverd. 
Zorg wordt waar mogelijk integraal 
ingekocht.

Uitkomsten
Patiënten hebben een stem in  
de ontwikkeling en selectie van 
(uitkomst)indicatoren. 
Indicatoren focussen zoveel mogelijk 
op klinische uitkomstmaten en 
PROM’s. 
Inkoop gebaseerd op beschikbare 
uitkomstindicatoren.

Kosten
Kosten worden integraal gemeten en 
er wordt gestreefd naar zo realistisch 
mogelijke kosten.

Inkopen op Waarde
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Om ons beleid hierop verder uit te bouwen sluiten we 
aan bij het principe van waardegedreven zorginkoop. De 
patiënt staat hierbij centraal en de focus ligt op specifieke 
doelgroepen en aandoeningen. Voor elk van deze 
doelgroepen en aandoeningen maken we inzichtelijk 
welke knelpunten patiënten ervaren gedurende hun 
gehele behandeling. De keten van zorg staat hierbij 
centraal. CZ groep brengt in kaart in welke mate bij elk 
onderdeel (voortraject, diagnostiek, de interventie zelf  
en het natraject) de zorg patiëntgericht wordt geleverd. 
Hierbij wordt in kaart gebracht welke zorgaanbieders 
betrokken zijn, welke zorgproducten geleverd worden en 
hoe de patiënt de geleverde zorg ervaart. CZ groep stelt 
hiervoor 4 specifieke aspecten vanuit waardegedreven 
zorginkoop centraal, te weten de mate van patiënt
gerichtheid, de uitkomsten van de zorg, de mate waarin 
de keten van zorg functioneert en de kosten van zorg.  
Via deze pijlers wordt gekeken op welke wijze CZ groep 
de waarde voor verzekerden kan verhogen.

1.2  Vier aspecten die waarde 
voor de patiënt beschrijven

Waarde is een complex begrip. Essentieel is dat vanuit de 
gehele zorgketen van de patiënt gekeken wordt hoe de 
zorg kan worden verbeterd. De patiënt staat hierbij 
centraal. Om inzichtelijk te maken op welke wijze CZ 
groep dit opneemt in zijn inkoopbeleid, vertalen we dit 
naar inkoopactiviteiten op de 4 onderstaande aspecten: 
de mate van patiëntgerichtheid, uitkomsten van zorg, de 
mate waarin de zorg in een keten wordt geleverd en 
kosten van zorg. In de volgende paragrafen lichten we 
deze aspecten verder toe.  

1.2.1 Zorg is patiëntgericht
De eerste pijler van het concept waarde is de patiënt
gerichtheid van de zorg. Zorg moet aansluiten bij de 
behoefte van de patiënt. Zo vinden we het belangrijk dat 
er binnen het zorgtraject, op de momenten dat er iets te 
kiezen valt, ruimte is voor samen beslissen. Samen 
beslissen moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van 
zorg en behandeling en zo actieve betrokkenheid van 
patiënten bij besluitvorming rondom behandeling 
vergroten. Dit betekent dat de arts en patiënt samen 
bespreken wat de medische mogelijkheden zijn, wat de 
voor en nadelen zijn van de verschillende mogelijkheden, 
rekening houden met de persoonlijke voorkeur van de 
patiënt en vervolgens gezamenlijk tot een besluit komen. 
CZ groep zet zich met het Programma Samen beslissen 
actief in voor betere besluitvorming en verhoging van de 
patiënttevredenheid. 
Door onder meer in gesprek te gaan met patiëntenorga
nisaties over ons beleid, willen we patiënten betrekken 
bij de invulling hiervan. Ook onze Ledenraad betrekken 
we actief bij het zorginkoopbeleid. Om te achterhalen 
wat patiënten nu écht belangrijk vinden en wat voor hen 
kwaliteit van zorg is. Dit kan voor verschillende groepen 
patiënten verschillend uitpakken, een patiënt met een 
levensbedreigende ziekte die een operatie moet ondergaan 
zal andere aspecten belangrijk vinden dan een chronische 
COPD patiënt. Daarom vinden we het – tot slot – ook zo 
belangrijk om bij het meten van de uitkomsten van zorg 
ook te kijken naar patiëntervaringen (PREM/ Zorgkaart 
Nederland) met de geleverde zorg. De PREM (patient 
reported experience measures) en Zorgkaart Nederland 
focussen op de beleving van patiënten met de zorg en 
gaan in op aspecten zoals de bejegening, de informatie
voorziening, de mate waarin er ruimte was voor samen 

beslissen en het proces van de geleverde zorg. Dit geeft 
CZ groep waardevolle inzichten in hoe de zorg geleverd 
wordt en of deze aansluit bij de behoefte van patiënten. 
Wij streven ernaar om beschikbare informatie over 
patiëntervaringen steeds meer op te nemen in onze 
zorginkoop afspraken. 
Zo maken we bijvoorbeeld binnen ons inkoopbeleid 
farmacie expliciete afspraken met apothekers over de 
uitkomsten van metingen van patiëntervaringen. 
Apothekers die, naast goede kwaliteit en doelmatigheid, 
de zorg ook patiëntgericht leveren, krijgen van ons een 
extra vergoeding. 

1.2.2  Uitkomsten meten en transparant 
maken 

In de afspraken die wij met zorgaanbieders maken, 
willen we zoveel mogelijk kijken naar uitkomsten van 
zorg. Samen met de patiënt willen we definiëren wat de 
belangrijkste uitkomsten zijn van het zorgproces. Hierbij 
gaat het zowel om de klinische uitkomsten van de zorg 
(zoals percentage complicaties, overleving, percentage 
heroperaties) als de patiënt ervaren uitkomsten van zorg 
(mate van herstel, mate waarin dagelijkse activiteiten 
weer kunnen worden uitgevoerd). Deze uitkomsten 
nemen wij mee in de zorginkoop. Zo willen we ervoor 
zorgen dat de geleverde zorg van zo hoog mogelijke 
kwaliteit is en aansluit bij de behoefte van de patiënt. 

Landelijk zijn steeds meer partijen bezig met het ont
wikkelen en transparant maken van uitkomstindicatoren 
die inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg 
voor een betreffende aandoening. Dit betreft bijvoorbeeld 
organisaties als DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), 
het Zorginstituut Nederland en Meetbaar Beter. CZ groep 
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streeft ernaar om de landelijk beschikbare informatie actief 
te gebruiken binnen zijn zorginkoop. Hierbij stimuleren 
wij zorgaanbieders ook om de resultaten onderling te 
bespreken en via een kwaliteitsyclus de zorg die zij leveren 
steeds verder te verbeteren. CZ groep stimuleert dit onder 
andere door de informatie inzichtelijk te maken voor 
zorgaanbieders en de verschillen bespreekbaar te maken. 
Daarnaast maakt CZ groep verschillen ook inzichtelijk 
voor verzekerden, hetgeen niet alleen keuzeinformatie 
voor de verzekerde biedt, maar zorgaanbieders ook kan 
stimuleren om de beste zorg te leveren.

CZ groep maakt deze informatie op de website (Zorgvinder) 
inzichtelijk. De verzekerde vindt hier informatie over de 
kwaliteit van de zorg (gebaseerd op de landelijk openbare 
kwaliteitsindicatoren), de wachttijden en de patiënt
ervaringen. Hier presenteert CZ groep ook de criteria die 
de basis vormen voor zijn inkoopbeleid. Bij onze selectieve 
inkoop van de aandoeningen borstkanker, bariatrie, schisis 
en infectieprothesiologie is bijvoorbeeld al op detail
niveau terug te vinden hoe ziekenhuizen scoren op de 
volgens ons belangrijkste indicatoren. CZ groep is 
voornemens om in 2017 alle beschikbare kwaliteitsinfor
matie op detailniveau openbaar te maken via Zorgvinder.

CZ groep bespreekt deze kwaliteitsinformatie ook met  
de betreffende zorgaanbieders. Hiervoor heeft CZ groep 
bench mark rapportages ontwikkeld die inzicht geven op 
welke aspecten een zorgaanbieder goed of minder goed 
presteert.

1.2.3 Zorg in samenhang bezien 
Als we het hebben over zorg die zoveel mogelijk waarde 
toevoegt voor onze verzekerden, dan kijken we bij 

voorkeur breder naar de hele keten van zorg, in plaats 
van naar losse onderdelen van de zorg. De juiste zorg op 
de juiste plek, dat kan alleen door integraal naar de hele 
keten van zorg te kijken. CZ groep stimuleert hierbij 
onder andere netwerkvorming tussen zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders stemmen onderling af waar de zorg op 
dat moment voor een specifieke patiënt het best 
geleverd kan worden en leggen dit bijvoorbeeld vast in 
een transmuraal zorgpad. Daarnaast stimuleert CZ groep 
samenwerking door middel van specifieke contract 
afspraken die betrekking hebben op de gehele keten.  

Voor een aantal doelgroepen heeft CZ groep hiervoor 
inzichtelijk gemaakt met welke zorgverleners een patiënt 
te maken krijgt gedurende zijn zorgproces. Op basis van 
deze inzichten wordt gekeken hoe de zorg geoptimaliseerd 
kan worden door de samenwerking tussen zorg
aanbieders te verbeteren en netwerkvorming te stimuleren. 
Een voorbeeld hiervan is ons beleid op complexe wondzorg 
waarbij al bij de indicatiestelling gekeken wordt waar in 
de keten de patiënt het beste geholpen kan worden. Dat 
kan in sommige gevallen betekenen dat een patiënt met 
een complexe wond meteen bij een gespecialiseerde 
zorgaanbieder terecht komt, zodat de patiënt zo snel 
mogelijk de juiste zorg ontvangt. 

1.2.4 Kostenbewustzijn vergroten 
De laatste pijler betreft de kosten van de zorg. Bij waarde
gedreven zorginkoop gaat het zoals gezegd over zorg die 
zoveel mogelijk waarde toevoegt voor de patiënt. Dit 
betekent dat er – naast het inzichtelijk maken van kwaliteit 
van zorg – ook inzicht moet zijn in de kosten van de zorg. 
Op het niveau van de afzonderlijke aandoeningen zal een 
afweging gemaakt moeten worden wat accep tabele kosten 

zijn, gegeven het kwaliteitsniveau en de impact van de 
aandoening. CZ groep ziet het als zijn verantwoordelijk
heid om vervolgens te kijken hoe hoge kosten, verspilling, 
inefficiency en kostenverschillen tussen zorgaanbieders 
bespreekbaar gemaakt en aangepakt kunnen worden. 

1.2.5 Relatie tussen kosten en kwaliteit
In onze uiteindelijke inkoop zet CZ groep de kwaliteit, 
waaronder de aspecten patiëntgerichtheid, keten
benadering en inzicht in uitkomsten van de zorg vallen, 
af tegen de kosten van de zorg. De mate waarin kwaliteit 
dan wel prijs leidend is bij de inkoop hangt af van een 
aantal factoren.

Allereerst is het belangrijk dat er inzicht is in de kwaliteit 
en kosten van de zorg, patiëntervaringen en eventuele 
praktijkvariatie tussen zorgaanbieders. Deze informatie 
is essentieel om daadwerkelijk op waarde te kunnen 
sturen bij de zorginkoop. Daar waar geen kwaliteits
informatie beschikbaar is, of de uitkomsten niet onder
scheidend zijn, gaan we uit van een voldoende kwaliteit 
van zorg (zoals onder meer geborgd in opleiding, 
registratie en getoetst door de IGZ), maar zal prijs nog 
steeds leidend zijn in de zorginkoop. Bij de weging van 
prijs en kwaliteit speelt ook de impact van de aandoening 
op het dagelijks leven van de patiënt mee. Zo zal de weging 
van kwaliteit ten opzichte van prijs anders zijn bij hoog
complexe oncologische zorg dan bij een laagcomplexe, 
routinematige behandeling. Tot slot speelt ook de totale 
schadelast een rol. Waar de zorg/behandeling een groter 
beslag legt op de beschikbare middelen, zal prijs naast 
kwaliteit zwaarder meewegen in de totale zorg inkoop. 
We hebben immers een grote verantwoordelijkheid om 
de zorg betaalbaar te houden. 
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1.3  Omslag naar waarde
gedreven zorg voor aantal 
aandoeningen

Om deze omslag naar waardegedreven zorg concreet  
te maken heeft CZ groep een viertal doelgroepen 
aan ge wezen voor inkoop 2018. Dit betreft darmkanker, 
wondzorg, dementie en heup en knieartrose. We  
starten bewust met een beperkt aantal doelgroepen 
waarin dit concept verder wordt uitgedacht / uitgewerkt 
om ervaring op te doen en inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden. Dit houdt niet in dat voor andere 
doelgroepen en sectoren kwaliteit geen rol speelt binnen 
de inkoop, integendeel. Ook bij andere doelgroepen en 
sectoren wordt gekeken hoe, op basis van beschikbare 
kwaliteitsinformatie, kwaliteit een zo groot mogelijke rol 
kan spelen binnen de zorginkoop. Voor de omslag naar 
waardegedreven zorg, wordt echter voor alle 4 om schreven 
aspecten de zorg in kaart gebracht en wordt nagedacht 
hoe de inkoop zo ingericht kan worden dat ook voor de 
behaalde waarde betaald wordt. Daarbij wordt voor deze 
zorg ook naar de totale keten van zorg gekeken en niet 
naar delen van de zorg binnen de keten.

Voor elk van deze doelgroepen werken we hieronder uit 
wat ons lange termijn visie is rondom waardegedreven 
inkoop. Hierbij zoomen we in op alle 4 de afzonderlijke 
aspecten.

 

  

Kosten zijn leidend als: 

• Beperkt inzicht in kwaliteitsgegevens

• Weinig variatie in kwaliteit tussen zorgaanbieders

• Kostenverschillen tussen zorgaanbieders

• Beperkte impact van de ziekte

• Laag complexe zorg

• Hoge schadelast

Kwaliteit is leidend als:

• Inzicht in kwaliteitsgegevens, inclusief  

uitkomstmaten

• Variatie in kwaliteit tussen zorgaanbieders

• Kosten verschillen tussen zorgaanbieders

• Hoge impact van de ziekte

• Hoog complexe zorg

Beïnvloedende factoren:

• inzicht
• impact
• schadelast

Kosten Kosten Kwaliteit Kwaliteit
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2  Waardegedreven zorginkoop  
bij complexe wonden

Onder complexe wonden verstaat CZ groep een wond 
met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van 
pathofysiologische factoren.1 Deze wonden vereisen naar 
verwachting meer dan 14 tot 21 dagen wondzorg. Het 
aantal patiënten in Nederland met complexe of moeilijk 
helende wonden is groot en neemt de komende jaren 
verder toe, mede als gevolg van de vergrijzing. Deskundigen 
schatten dat er jaarlijks zo’n 500.000 patiënten worden 
behandeld voor complexe wonden. Veelvoorkomende 
wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus 
en posttraumatische wonden.2 

Complexe wonden hebben een grote impact op de 
kwaliteit van leven van patiënten op de korte en lange 
termijn. Bijvoorbeeld door pijn, slapeloosheid, beperkingen 
in mobiliteit en functioneren, emotioneel leed, sociaal 
isolement en een grotere kans op infecties. Terugkerende 
wonden en opnames in een ziekenhuis of verpleeghuis 
kunnen het gevolg zijn. De kosten van de zorg voor deze 
patiënten zijn hoog. Vaak is een langdurige inzet nodig 
van zorgverleners, zoals (wond)verpleegkundigen, 
huisartsen en medisch specialisten. Ook worden de 
nodige geneesmiddelen en verbandmiddelen ingezet.3 
Vanuit Nederland zijn geen specifieke cijfers beschikbaar, 
maar uit een rapport van Capgemini blijkt op basis van 

globale benaderingen dat de kosten van deze zorg 2 tot 3% 
van de totale zorguitgaven in westerse landen bedragen 
(zoals in het Verenigd Koninkrijk).4

Wij vinden dat patiënten in Nederland mogen verwachten 
dat hun wonden worden gedicht in een zo kort mogelijke 
periode. Zo worden onnodige amputaties en verwijzingen 
voorkomen, waardoor hun kwaliteit van leven stijgt en 
de kosten dalen. Dit is momenteel nog niet in heel 
Nederland het geval. We zien dat behandelaren hun best 
doen om een wond zo goed mogelijk te behandelen, 
maar dat zij vaak niet goed weten of zij wel de juiste 
behandelaar zijn. Het ontbreekt in het veld in veel 
gevallen aan goede triage en doorverwijsprotocollen 
(stepped care). Bovendien zijn er geen goede behandel
standaarden, waardoor behandelaren niet altijd weten 
welke behandeling het beste is, en hoe ze bepaalde 
wondverbandmiddelen moeten gebruiken. Daardoor 
blijven verzekerden vaak onnodig lang met een wond 
zitten, en is er in extreme gevallen soms zelfs een 
amputatie nodig. Dit heeft een enorm effect op de 
kwaliteit van leven van deze verzekerden en op de kosten 
van de zorg. 
 

1   CVZ, Analyse complexe wondzorg, 2013, p 9.
2  Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg. 

Onderzoek naar potentiële besparingen en prestatie

omschrijvingen, 2014, p 15.
3   Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg. 

Onderzoek naar potentiële besparingen en prestatie

omschrijvingen, 2014, p 6.
4   Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg. 

Onderzoek naar potentiële besparingen en prestatie

omschrijvingen, 2014, p 15.
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2.1 Onze visie

CZ groep wil goede wondzorg voor een betaalbare prijs. 
Ons uitgangspunt is dat de juiste zorg, met de juiste 
wondverbandmiddelen, door de juiste zorgaanbieder en 
op het juiste moment wordt verleend. Verzekerden 
blijven zo niet onnodig lang met een wond zitten. Dat 
heeft een positief effect op hun kwaliteit van leven en op 
de zorgkosten. Om dit te bereiken, vindt CZ groep het 
belangrijk dat er een integrale wondzorgketen in de regio 
is. Daarin werken verschillende zorgaanbieders samen om 
goede complexe wondzorg te leveren op een doelmatige 
manier (stepped care). De complexe wondzorg wordt op 
een eenduidige manier gemonitord en de uitkomsten 
worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, 
om patiënten te informeren en om mee te wegen bij de 
zorginkoop. Behalve de uitkomsten van de zorg, betrekken 
we ook patiëntervaringen. Die verzamelen we en maken we 
transparant. De patiënt staat tijdens de hele verzorging 
van de complexe wond centraal.

In de illustratie hiernaast vindt u de belangrijkste 
zorg inkoopactiviteiten per pijler. 

2.2  De waarde van complexe 
wondzorg vergroten

CZ groep is in 2016 gestart met 6 pilots in 7 regio’s om de 
complexe wondzorg te optimaliseren. Dat zijn de regio’s 
Parkstad, NoordLimburg, Oosterhout, Drechtsteden en 
ZuidHollandse Eilanden, Eindhoven en Zeeland. Deze 
pilots hebben zich vooral gericht op de eerste lijn. De 
eerste ervaringen zijn veelbelovend. We hebben stappen 
gezet voor de invoering van het stepped caremodel. 

Patiëntgericht
• Meten van klanttevredenheid.
• Transparantie van de klant

tevredenheid en  deze meenemen 
in de  inkoop complexe wondzorg.

• Zorg op maat.

Kosten
• Efficiënte inzet van wondverbandmiddelen door o.a. 

terugdringen van verspilling.
• Kostenreductie door onder andere het terugbrengen 

van het aantal verwijzingen, het aantal consulten en 
het sneller sluiten van complexe wonden.

Uitkomsten
• Zorgaanbieders registreren de 

uitkomsten van de complexe 
wondzorg.

• Transparantie van uitkomsten en 
deze meenemen in inkoop 
complexe wondzorg.

• Inzetten op daling van sluitingstijd 
van wonden.

Ketenzorg
• In de regio’s worden integrale 

wondzorgketens (stepped care) 
gerealiseerd. 

• Er zijn samenwerkingsafspraken 
over triage, door en terugverwijzing 
en gezamenlijke protocollen waar 
uitvoer aan gegeven wordt.

• Kennisdeling tussen zorgverleners 
over  complexe wondzorg.

Visie 
Inkopen van zinnige en zuinige zorg van goede waarde die past bij wat de patiënt 
nodig heeft. Complexe wondzorg dient door de juiste zorgverlener, op het juiste 

moment en met het juiste verbandhulpmiddel te worden geleverd.

Inkopen op Waarde
complexe wondzorg

Patient wondzorg
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Verder hebben we afspraken gemaakt over de samen
werking en over terug en doorverwijzing binnen de keten. 
De wondgenezing wordt gemonitord en de klanttevreden
heid wordt gemeten. Wel is er sprake van praktijkvariatie 
bij de invulling van de consulten door de wondregisseur5. 
De komende jaren gaan we samen met het veld inzetten 
op een aantal belangrijke zorginkoopactiviteiten per pijler. 
Zo kunnen we onze visie op goede wondzorg bereiken:
1. de ketenzorg verbeteren door de invoering van 

stepped care en het verbeteren van het kennisniveau 
over wondverzorging;

2. patiëntgerichte wondzorg realiseren door patiënt
ervaringen transparant te maken;

3. de transparantie van de uitkomsten bevorderen;
4. de kwaliteit van de zorg verbeteren door te belonen 

op basis van doelmatigheid en kwaliteit.

2.2.1 De ketenzorg verbeteren
Het invoeren van ketenzorg is de eerste belangrijke pijler 
in de waardegedreven aanpak van complexe wondzorg. 
CZ groep wil dat er per regio een integrale wondzorgketen 
ontstaat van verschillende specialisten. Zij worden bij 
complexe wondzorg ingeroepen volgens het stepped 
caremodel. Uitgangspunt is dat de zorg door generalisten 
wordt uitgevoerd als het kan en door specialisten als het 
moet. Dit geldt ook voor organisaties die deze specialis
tische kennis niet in huis hebben. Zij kunnen hiervoor de 
specialisten consulteren bij zorgaanbieders die deze wél 
in dienst hebben. In de integrale wondzorgketen werken 
huisartsen, wondregisseurs, wijkverpleegkundigen/

Doelstellingen voor 2020
•  Invoering stepped care model
•  Kennisniveau van de verzorging van  

wonden verbeterd
•  Monitoring van alle wonden
•  Doelmatige inzet van wondverbandmiddelen

Doorverwijzen i.v.m. 
behandeling (bijv.  

onderliggend lijden)  
en terugverwijzen

Terugverwijzing omdat het een  
niet complexe wond betreft

*  De wondregisseur verwijst de patiënt door naar medisch 
specialistische zorg via de huisarts

 Ik heb een wond, 
ik ga hulp zoeken

Indicatie door een wondregisseur  
en toeleiding naar het juiste zorgpad

Huisartsenpraktijk
Wijkverpleegkundige

A:  Wijkverpleegkundige verzorgt,  
wondregisseur monitort, voert  
de regie en informeert de huisarts

De wond is 
niet complex

De wond is 
complex

B:  Wondregisseur verzorgt, voert de  
regie en informeert de huisarts

C: Specialistische behandeling

Medisch specialistische zorg

Patient wondzorg

*

Patient in de hoofdrol, 
aanbod dat past  
bij de behoefte

Hogere kwaliteit  
van leven en  
lagere kosten

Uitvoering complexe wondzorg

1e zorgcontact

Ideale wondzorg volgens CZ groep in de 1e lijn

5   Een wondregisseur is een hboopgeleide verpleegkundige met 

aanvullende opleidingen en/of werkervaring, zoals beschreven in 

bijlage 1. Dit is ook opgenomen in het zorginkoopbeleid 

Wijkverpleging.
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verzorgenden, ziekenhuizen, hulpmiddelenleveranciers 
en verpleeghuizen samen om de best mogelijk wondzorg 
te leveren. In het figuur op de vorige gaina ziet u onze 
uitwerking van het stepped caremodel.

Wanneer een patiënt een wond heeft, stelt de geëigende 
zorgverlener de diagnose. In de meeste gevallen is dit de 
huisarts of de wijkverpleegkundige. Die beoordeelt of het 
gaat om een complexe wond. Is dat het geval of is de 
wond na 4 weken nog niet gesloten dan wordt de patiënt 
doorverwezen naar de wondregisseur. Hij bepaalt het 
behandelplan en welke zorgaanbieder in de keten de 
regie voert en de zorg uitvoert. Hij bepaalt ook of de patiënt 
(via de huisarts) doorverwezen moet worden naar het 
ziekenhuis voor behandeling. De patiënt wordt na de 
behandeling in het ziekenhuis weer terugverwezen naar 
de wondregisseur. Die is de spin in het web in de 
integrale wondzorgketen. 

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, 
hebben de verschillende zorgaanbieders korte lijnen. Zij 
werken goed samen en pakken hun rol en verantwoorde
lijkheden in de keten op. Dit is beschreven in bijlage 1.

Verbeteren kennis en kunde
Complexe wonden moeten op de juiste manier verzorgd 
worden. De kennis hierover kan nog beter: patiënten 
moeten in de juiste fase van de wondgenezing het juiste 
wondverbandmiddel krijgen met de juiste wisselfrequentie. 
Deze kennis en kunde wordt vergroot door reguliere bij en 
nascholing van zorgverleners. Verder zijn verbeteringen 
mogelijk door het goed inrichten van de integrale 
wondzorgketen. Daarnaast kunnen zorgverleners de 
gegevens gebruiken uit de registratie van de wond

verzorging. Ook dat leidt tot betere kennis over het 
verzorgen van complexe wonden. 

De V&VN heeft op aangeven van CZ groep wondzorg 
opgenomen in het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen 
en verzorgenden. Dit is een eerste stap. De toelatingseisen 
voor het deskundigheidsgebied wondzorg moeten nog 
gevuld worden.  

2.2.2 Patiëntervaringen transparant maken
Binnen de wondzorg moet de patiënt centraal staan. 
Daarom vinden wij het belangrijk om zijn ervaringen 
transparant te maken. Zo hebben we samen met de 
pilotregio’s een klanttevredenheidsvragenlijst ontwikkeld. 
Daarmee kunnen we de zorg en de behandeling door 
zorgaanbieders meten en zo nodig verbeteren voor 
toekomstige patiënten. Uit de eerste analyses blijkt dat 
patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg in de 
pilotregio’s. Deze zorg krijgt een rapportcijfer 8,7 tot 9,5. 
Het merendeel van de patiënten (74% tot 93%) zou zijn 
zorgaanbieder voor complexe wondzorg aanbevelen aan 
familie en vrienden. Daarnaast geeft 71% tot 87% van de 
patiënten aan dat zijn gezondheid is verbeterd door de 
ontvangen zorg. Ook vinden ze dat ze voldoende betrokken 
worden bij beslissingen over de behandeling. CZ groep 
vindt het belangrijk dat samen beslissen onderdeel is 
van de zorg. Leefstijladviezen maken vaak deel uit van de 
behandeling van de complexe wonden. Deze adviezen 
moeten in goed overleg besproken worden, zodat 
patiënten ze ook kunnen volhouden.

Transparantie van patiëntervaringen is belangrijk voor 
onze verzekerden. Op basis van deze informatie kunnen 
zij de juiste zorgaanbieder kiezen. CZ groep gaat voor de 

inkoop 2018 zorgaanbieders, waar wij de regiefunctie 
complexe wondzorg inkopen, verplichten om klant
tevredenheidsvragenlijsten af te nemen bij hun patiën
ten, zie bijlage 2. Daarnaast zijn wij voornemens om op 
termijn de patiëntervaringen mee te wegen in onze 
zorginkoop. Ook voor zorgaanbieders is het belangrijk om 
klanttevredenheidsonderzoek te doen, omdat het inzicht 
geeft in de ervaringen van patiënten.

2.2.3 Uitkomsten transparant maken
Wij willen dat complexe wondzorg zo veel mogelijk waarde 
toevoegt voor onze verzekerden. Daarom is het belangrijk 
dat er informatie beschikbaar is over de uitkomsten van 
zorg en dat deze informatie transparant is. Wij vinden het 
belangrijk dat alle complexe wonden worden gemonitord 
in beeld en geschrift. Zo kan de wondregisseur zijn rol als 
regiefunctionaris goed vervullen. De registratie zorgt voor 
data over de kwaliteit en doelmatigheid van de verzorging 
en behandeling van complexe wonden. Daarmee kan 
onder andere de zorg verlening en de kennis en kunde van 
de zorgaanbieders in de keten worden verbeterd. Ook 
kunnen zij daarmee hun protocollen aanscherpen. Welke 
indicatoren zij moeten opleveren, wanneer en op welke 
manier, is opgenomen in bijlage 3. 

Ook voor deze informatie geldt dat transparantie erg 
belangrijk is voor onze verzekerden. Zo kunnen zij een 
keuze maken voor de juiste zorgaanbieder. Daarnaast  
wil CZ groep deze kwaliteitsinformatie gebruiken als 
spiegelinformatie voor zorgaanbieders. Zij kunnen dan 
zien hoe ze scoren ten opzichte van andere zorgaanbieders 
die complexe wondzorg leveren en zo hun kwaliteit 
verbeteren. Verder willen we deze gegevens op termijn 
meenemen in onze zorginkoop. 
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2.2.4 Doelmatigheid en kwaliteit belonen
CZ groep heeft aanwijzingen dat de implementatie van 
het stepped caremodel en de monitoring van complexe 
wonden leiden tot een verbetering van de kwaliteit van 
zorg en een daling van de totale kosten. Het aantal 
consulten neemt af en onnodige verwijzingen naar de 
tweede lijn worden voorkomen. De wonden sluiten 
bovendien sneller en de verspilling van wondverband
middelen neemt af. Door het uitvoeren van de juiste 
behandeling en verzorging dalen ook de kosten door  
het teruglopen van bijvoorbeeld het aantal amputaties. 
Capgemini heeft in haar rapport becijferd dat er een 
gemiddelde netto besparing van circa € 1.300 per 
behandelde patiënt te behalen is.6 De belangrijkste 
besparing wordt veroorzaakt door een kortere behandeltijd 
(gemiddeld 1 maand korter), waardoor er minder uren 
thuiszorg en wondverbandmiddelen nodig zijn. Dit heeft 
Capgemini berekend op basis van gegevens van 2 
zorg aanbieders die aan onze pilot hebben deelgenomen. 
Een ander onderzoek, uitgevoerd door een van deze 2 
zorgaanbieders, bevestigt dit. Uit de kostenanalyse  
komt naar voren dat er besparingen in de wondzorg 
mogelijk zijn.7 

Door de toenemende vergrijzing nemen de zorgkosten 
voor complexe wonden de komende jaren toe. CZ groep 
wil dat alle zorgaanbieders in de integrale wondzorg
keten bewezen effectieve zorg leveren met de beste 
uitkomsten, en dat op een doelmatige manier. Wij gaan 
komend jaar onderzoeken welke manier van bekostigen 
het beste past bij het stepped caremodel. Daarbij 
houden we uiteraard rekening met de geldende wet en 
regelgeving. Onderdeel van ons onderzoek is ook om in 
beeld te brengen hoe we de verwachte besparingen 

kunnen bereiken. Een eerste logische stap is om het 
tarief te differentiëren naar de uitkomsten van de 
wondzorg in 2019. 

2.3 Conclusie

CZ groep wil de kennis en kunde uit de pilotregio’s 
bundelen met de kennis en expertise van zorgaanbieders 
in het veld. Deze informatie willen we delen met patiënten 
en zorgaanbieders, om richting 2020 in heel Nederland 
bewezen effectieve wondzorg te realiseren, met de beste 
uitkomsten en geleverd op een doelmatige manier. Voor 
2018 zetten we de eerste stappen in de zorginkoop om daar 
te komen. Wat dit voor de verschillende zorgaanbieders 
betekent, hebben we opgenomen in het zorginkoopbeleid 
van de specifieke sector: wijkverpleging, huisartsenzorg, 
hulpmiddelen, medisch specialistische zorg, en geriatrische 
zorg en eerstelijnsverblijf. 

6   Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg. 

Onderzoek naar potentiële besparingen en prestatie

omschrijvingen, 2014, p 41.
7   Rondas, A.A.L.M., Schols, J.M.G.A, et al.  Cost analysis of one of the 

first outpatient wound clinics in the Netherlands, Journal Wound 

Care. 2015;24(9):42636. 

https://www.cz.nl/zibwijk
https://www.cz.nl/zibHAZ
https://www.cz.nl/zibHM
https://www.cz.nl/zibmsz
https://www.cz.nl/zibELV
https://www.cz.nl/zibELV
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Bijlage 1:  Rol en verantwoordelijkheden van de zorgaanbieders in de  
integrale wondzorgketen

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functio
neren, moeten de verschillende zorgaanbieders korte 
lijnen hebben en goed samenwerken. Ook moeten zij 
hun rol en verantwoordelijkheden in de keten oppakken. 

1. De huisarts
CZ groep wil dat de huisarts patiënten met een complexe 
wond tijdig doorverwijst naar de juiste zorgverlener in 
het netwerk. Dit vereist een meer coördinerende rol  
van de huisarts. CZ groep wil dat de huisarts de patiënt 
met een complexe wond kan doorverwijzen naar de 
wond regisseur. Om dit goed te kunnen doen, moet de 
wondregisseur of het ziekenhuis de huisarts goed 
informeren over de patiënt, zodat hij zijn rol goed kan 
uitvoeren. In de regio maken we daarom samen
werkingsafspraken en door en terugverwijsafspraken. 
De wondregisseur in de regio neemt hierbij het initiatief. 

2. De wijkverpleegkundige/verzorgende
De wijkverpleegkundige of verzorgende verzorgt de 
complexe wond zoals de wondregisseur in het behandel
plan heeft bepaald. Zij overlegt met de wondregisseur 
als zij twijfelt over bijvoorbeeld de genezing en het 
gebruik van wondverbandmiddelen.

volgens de landelijke en/of regionale protocollen, 
standaarden en afspraken.

• De wondregisseur maakt procedureafspraken met  
de ketenpartners. 

• De wondregisseur is verantwoordelijk voor de 
registratie van de wondbehandeling, ziet toe op de 
handhaving van de protocollen en de opvolging van 
andere procedures in de keten. De eisen die CZ groep 
stelt aan de monitor, worden hieronder nader 
beschreven.

• De wondregisseur bepaalt door welke organisatie  
de wond kan worden behandeld. Thuiszorg,  
expertisenetwerk of de tweede lijn.

• De wondregisseur is verantwoordelijk voor het 
opvolgen van het protocol en de bewaking van de  
vorderingen in het genezingsproces. Ook al is de 
behandelaar een andere zorgverlener. 

• De wondregisseur stelt een behandelplan op aan de 
hand van het passende protocol van het type wond. 
Ook als de wond door de thuiszorg verzorgd kan 
worden. 

• De wondregisseur is verantwoordelijk voor het 
doelmatig en kostenefficiënt inzetten van wondver
bandmiddelen.

3. De wondregisseur
De wondregisseur voert de regie over de afstemming,  
de coördinatie en de continuïteit van de complexe 
wondzorg in de integrale keten. Hij is de spin in het web. 
Om deze functie goed uit te voeren, stellen wij een 
aantal (kwaliteits)eisen aan de regiefunctie complexe 
wondzorg uitgevoerd door een wondregisseur. Dit in 
afwachting van de kwaliteitsstandaard van het wond
platform en de verdere invulling van de eisen in het 
kwaliteits register van de V&VN. De komende 2 jaar 
hanteren wij onderstaande (kwaliteits)eisen:
• De wondregisseur is een hboopgeleide  

verpleeg kundige met minimaal een van de volgende 
aanvullende opleidingen en/of werkervaring:

   posthboopleiding tot decubitus en wondconsulent 
(Rotterdam) óf; 

   verpleegkundig specialist met minimaal 2 jaar 
werkervaring in de complexe wondzorg óf;

   een vergelijkbare opleiding, ter beoordeling door  
CZ groep.

• De wondregisseur is bekwaam om een duplex uit te 
voeren en een enkelarmindex te bepalen.

• De wondregisseur zorgt ervoor dat de kennis en 
kunde van de overige medewerkers uptodate is 
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4. Het ziekenhuis
Tot nu toe hebben wij ons vooral gericht op de eerste lijn, 
maar ook in het ziekenhuis wordt complexe wondzorg 
uitgevoerd. Ons uitgangspunt is: in de eerste lijn wat 
kan, in de tweede lijn wat moet. Voor de zorginkoop 2018 
willen wij dat de wondregisseur het initiatief neemt om 
binnen de regio afspraken te maken met ziekenhuizen 
over de door en terugverwijzing. Hij maakt ook  
samenwerkingsafspraken op het gebied van complexe 
wondzorg, zodat er een integrale wondzorgketen 
ontstaat. CZ groep verwacht een constructieve houding 
van de ziekenhuizen bij het maken van deze afspraken. 

5. De hulpmiddelenleverancier
Bij goede wondzorg hoort ook de inzet van stateoftheart 
wondverbandmiddelen. De hulpmiddelenleverancier 
levert de juiste middelen op het juiste moment. Dankzij 
de expertise van de wondregisseur is de inzet van 
wondverbandmiddelen efficiënter en effectiever. De 
wondregisseur zet wondverbandmiddelen in die passen 
bij de fase van de complexe wond en conform het 
geldende protocol. CZ groep hoeft daardoor minder te 
sturen op de manier waarop wondverbandmiddelen aan 
patiënten of zorgaanbieders worden verstrekt. Daardoor 
nemen de administratieve lasten voor zorgaanbieders af. 
We willen dit dan ook in eerste instantie overlaten aan 
de markt, waarbij we aandacht vragen voor:
• het terugbrengen van verspilling, door de aanbieders 

van wondverbandmiddelen aan te sporen om 
kleinere, precies passende hoeveelheden wondver
bandmiddelen te verstrekken voor een beperkte 
periode (maximaal 3 weken);

• het terugbrengen van het assortiment wondverband
middelen. Uit de pilot blijkt dat zorgaanbieders veel 

minder verschillende wondverbandmiddelen 
gebruiken dan er beschikbaar zijn in de markt. 
Sommige pilotregio’s gebruiken maar enkele tientallen 
wondverbandmiddelen voor de verzorging van alle 
complexe wonden;

• het op de juiste manier gebruiken van de wondver
bandmiddelen (juiste wisselfrequentie). Als een 
wondverbandmiddel 3 tot 5 dagen moet blijven 
zitten, kan het niet zo zijn dat er dagelijks middelen 
worden aangevraagd (uitzonderingen daargelaten). 
Bij het regelmatig evalueren van de wond, kan de 
leverancier ook een rol hebben. Dit geldt ook voor 
langdurig gebruik van dezelfde wondverbandmiddelen. 
In deze situaties kan de leverancier de zorgaanbieder 
vragen naar de reden hiervan. De leverancier heeft 
namelijk zicht op de geleverde middelen.
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Bijlage 2:  Klanttevredenheidsonderzoek bij regiefunctie  
complexe wondzorg

De ervaringen van patiënten die nieuw in zorg komen 
vanaf 1 januari 2018, worden gemeten aan de hand  
van een vragenlijst. Deze is in samenwerking met de 
pilotregio’s ontwikkeld. De vragen staan hieronder.  
De uitkomsten op populatieniveau moeten 2 keer per jaar 
aan ons opgeleverd worden in het daarvoor bestemde 
format (op 31 maart 2018 en 29 september 2018). Dit 
format publiceren we op 14 juli op onze website en 
stuurt u naar aanleveringen.zorgcontrol@cz.nl onder 
vermelding van ‘klantervaringen complexe wondzorg’. 

Klanttevredenheidsvragenlijst
A.  Persoonlijke gegevens
• In welke maanden heeft u de wondzorg gehad? 

(meerdere maanden zijn mogelijk)
• Wat is uw leeftijd?
• Wat is uw geslacht?

B.  Voorafgaand aan de start van de wondzorg
Hoe tevreden bent u over:
• de telefonische bereikbaarheid?                                               
• de vriendelijkheid waarmee de medewerker u te 

woord stond bij het telefonisch contact?                                     
• het rekening houden met uw persoonlijke wensen bij 

het maken van de afspraak?                                      
• de snelheid waarmee u voor een afspraak terecht kon?                                     

F.  De nazorg
Hoe tevreden bent u over:
• de informatie over de verdere behandeling of 

verzorging? (zoals regels voor uw leefstijl, het gebruik 
van hulpmiddelen)                                              

• de mate waarin de huisarts of andere medisch 
behandelaar op de hoogte is van uw  
wondverzorging?                                       

G.  Algemeen
Hoe tevreden bent u over (geef een rapportcijfer aan):
• de verzorging door de (wond)verpleegkundige?                                            
• de respectvolle bejegening door de  

(wond)verpleegkundige?                                    
• de overdracht naar de vervolgzorg?                                         
• de samenwerking tussen de verschillende  

zorgprofessionals? ((wond)verpleegkundigen, artsen, 
apotheek) 

• Als u voor het geheel van uw wondverzorging een 
rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer zou dat 
dan zijn?

• Hoe waarschijnlijk is het dat u deze organisatie voor 
wondzorg bij een familielid, vriend of collega zult 
aanraden?                                                                                                                           

• Weet u waar u terecht kunt als u niet tevreden bent 
over de wondzorg?                                     

C.  Bejegening en behandeling door  
 (wond)verpleegkundige
Hoe tevreden bent u over:
• de persoonlijke aandacht van de  

(wond)verpleegkundige?                                         
• de deskundigheid waarmee u door de (wond)

verpleegkundige bent geholpen?                                            
• de bejegening en vriendelijkheid waarmee de  

(wond)verpleegkundige u te woord stond?                                     
• de hoeveelheid tijd die de (wond)verpleegkundige  

u bood om uw verhaal te doen?                                     

D.  Informatie
Hoe tevreden bent u over:
• de duidelijkheid van de informatie die u van de 

(wond)verpleegkundige kreeg? (over de  
vervolgafspraak, uitleg over verzorging, doelen  
en/of hersteltermijn)?                                              

• de informatieoverdracht van de ene naar de andere 
persoon als u door meerdere (wond)verpleegkundigen 
bent geholpen?                                           

E.  Samen beslissen
Hoe tevreden bent u over de mate waarin u kon  
meebeslissen over uw wondverzorging?                                      

www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/huisartsenzorg/wijkverpleging
mailto:aanleveringen.zorgcontrol%40cz.nl?subject=
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H.  Uw gezondheid
Hoe tevreden bent u over uw gezondheid na deze 
behandeling?                                        

Wilt u nog iets kwijt over uw wondverzorging of over 
deze vragenlijst? Noteer dat dan hieronder.                  



17

Bijlage 3:  Eisen gesteld aan de wondregistratie  
bij de regiefunctie complexe wondzorg

In deze bijlage vindt u een overzicht van de indicatoren 
die u moet aanleveren bij CZ groep. Verder leest u hier de 
eisen die wij stellen aan het registratiesysteem bij 
complexe wondzorg. Dit is gebaseerd op de uitkomsten 
uit de pilots. De registratie moet zorgen voor data over 
de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling. 
Daardoor kunnen onder meer de kennis en kunde van de 
zorgaanbieders in de keten worden verbeterd en de 
protocollen worden aangescherpt. 

1. De op te leveren indicatoren
CZ groep wil onderstaande indicatoren ontvangen van 
patiënten die vanaf 1 januari 2018 nieuw in zorg komen. 
Deze gegevens levert u aan op patiëntniveau:
* Relatienummer CZverzekerde;
• Totaal aantal complexe wonden; 
•  Totaal aantal complexe wonden uitgesplitst naar 

type wond:
  ulcus cruris; 
  doorligwonden (pressure ulcer); 
  diabetische voet (diabetic foot ulcer); 
  oncologische wonden (malignent oncologic);
   chirurgische wonden (post traumatic/surgical 

wound);
  brandwonden (burns).

Bovenstaande gegevens ontvangt CZ groep 2 keer  
per jaar (op 31 maart 2018 en 29 september 2018).  
Daarvoor gebruikt u het format die wij 14 juli 2017 op 
onze website publiceren. Het format stuurt u naar 
aanleveringen.zorgcontrol@cz.nl onder vermelding van 
‘indicatoren complexe wondzorg’. Wij verwerken deze 
gegevens in een benchmark en delen deze met de 
zorgaanbieders.

2. Eisen aan het registratiesysteem 
Om de complexe wondzorg goed te kunnen monitoren 
en bovenstaande indicatoren aan te kunnen leveren, 
moeten minimaal onderstaande items worden vastgelegd 
op patiëntniveau. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid 
om dit in beeld én geschrift te doen.
• NAWgegevens;
• Geslacht van de patiënt;
• Leeftijd van de patiënt;
• De verwijzer van de patiënt;
• Datum van het ontstaan van de wond;
•  Wie heeft in het kader van de beleidsregel NZa de 

regiefunctie voor de complexe wondzorg?
• De anamnese;
• Welk type wond is het?
• Het behandelplan.

• Totaal aantal patiënten met complexe wonden;
•  Totaal aantal patiënten uitgesplitst naar type wond;
•  Leeftijdscategorie patiënt uitgesplitst naar type wond: 
  leeftijd < 50 jaar;
  leeftijd 5065 jaar;
  leeftijd 6675 jaar;
  leeftijd > 75 jaar.
• Hoofdbehandelaar uitgesplitst naar type wond;
•  Verwijzer van de patiënt (bijvoorbeeld huisarts of 

specialist);
•  Het aantal wonden waarbij het behandeltraject 

beëindigd is inclusief de reden (bijvoorbeeld sluiting 
wond, overlijden patiënt);

•  Het aantal dagen tussen het ontstaan van een wond 
en de behandeling door de wondregisseur;

• Minimaal 1 foto per week in het dossier; 
•  Het totaal aantal consulten regiefunctie per gesloten 

wond, uitgesplitst naar type wond;
•  Het totaal aantal consulten/contactmomenten voor 

de verzorging van de complexe wond niet in het 
kader van de regiefunctie, uitgesplitst naar type wond;

www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/huisartsenzorg/wijkverpleging
mailto:aanleveringen.zorgcontrol%40cz.nl?subject=
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•  De datum waarop de patiënt met de complexe wond 
onder behandeling kwam;

• Protocollen;
• Type wondverbandmiddel;
•  Het aantal consulten regiefunctie per gesloten wond, 

uitgesplitst naar type wond;
•  Het aantal consulten/contactmomenten voor de 

verzorging van de complexe wond niet in het kader 
van de regiefunctie, uitgesplitst naar type wond;

•  Registratie in woord en beeld van de actuele stand 
van zaken van de complexe wond;

• Sluitingsdatum van de complexe wond;
•  Datum voor het beëindigen van de wondzorg, 

inclusief de redenen hiervoor en waar de patiënt naar 
is doorverwezen (indien van toepassing).
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Alles voor betere zorg
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