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Wat zijn de kosten?
Zorg door onze wondverpleegkundigen valt onder de
Zorgverzekeringswet (Zvw), uw zorgverzekeraar vergoedt
zodoende de kosten. U heeft wel een indicatie nodig, dit is
een verwijzing vanuit een medisch specialist of huisarts.

Meer informatie
Verwijzers en cliënten met vragen over wondverzorging
kunnen bij ons terecht, ook voor een snel en deskundig
advies op maat. Stuur een mail naar onze wondspecialisten
via wondverpleegkundigen@activite.nl. Een afspraak
maken voor een huisbezoek is ook mogelijk.
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Complexe wondzorg

Specialistische behandeling bij u thuis

Het hebben van een wond kan vervelend, belastend
en bepalend zijn voor uw kwaliteit van leven.
ActiVite biedt professionele wondbehandeling door
verpleegkundigen die specialist zijn op dit gebied.

Onze wondconsulent coördineert de zorg en is zodoende
verantwoordelijk voor:
Het bewaken van de vorderingen in uw genezing.
Het maken van afspraken met alle betrokken partijen.
Zorgen dat uw genezing zo voorspoedig mogelijk verloopt.

Onze wondconsulenten zoeken samen met u naar
de best mogelijke behandeling thuis, één die

ActiVite zorgt ervoor dat alle betrokken professionals hun bevindingen
noteren en zicht hebben op uw volledige behandel- en verpleegplan.

goed aansluit bij uw wensen en behoeften.
Ongeacht het type wond, ook als
deze complex is en lastig geneest.

Wondconsulenten
Onze wondconsulenten zijn gespecialiseerde wondverpleegkundigen
en zij hebben specifieke kennis over verschillende wonden en de daarbij
behorende genezingsprocessen. Ze komen bij u thuis om een goede
inschatting te kunnen maken van de gehele situatie, want ook
achterliggende oorzaken zijn belangrijk voor een juiste behandeling.
Daarom geven onze wondconsulenten u advies over veiligheid en
hygiëne en laten zij zien welke hulpmiddelen of materialen u kunnen
helpen bij uw herstel.

Samen met u en uw omgeving
Samen met u, eventuele mantelzorgers en uw omgeving stelt de
wondconsulent een wondbehandelplan op waarin we alle, voor uw
specifieke situatie belangrijke, factoren meenemen en gezamenlijk
doelen vaststellen.

ActiVite werkt zodoende nauw samen met de huisarts, ziekenhuis,
apotheek, medisch speciaalzaken, specialist ouderengeneeskunde,
wijkverpleging en (para)medici. Zo is goed en effectief samenwerken
met alle betrokkenen mogelijk en makkelijk.

“Met de Complexe Wondzorg van ActiVite
ontvangt u de juiste expertise, professionele zorg
en aandacht die nodig is.”

