Wondverpleging
ing
Uw waardt ecornstant

ActiVite werk
at
en gelooft d
rg
o
z
te
s
e
b
aan de
etering.
is voor verb
te
im
ru
d
ij
er alt
jgen op wat
ri
k
te
t
h
ic
z
Helpt u ons
kan?
n wat beter
goed gaat e
or
aardering vo
tw
n
la
k
w
u
Laat
r op
niem) achte
o
n
(a
e
it
V
ti
Ac
derland.nl
zorgkaartne

Postadres
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp
T (071) 516 14 15
E info@activite.nl
I www.activite.nl

Een van de expertisegebieden
van ActiVite

Kennis

Specialistische wondzorg
ActiVite is een ambitieuze zorgorganisatie. We willen de béste zorg bieden in elke
fase van iemands leven, ook wanneer dat wat meer van
ons vraagt. Specialistische wondzorg is een van die
thema’s waar we extra aandacht aan besteden.

De wond dicht krijgen. Dat is waar een wondverpleegkundige voor gaat.
ActiVite heeft als enige in de regio 7 wondspecialisten, die worden
ingezet bij complexe wondzorg. Iedere wondverpleegkundige heeft een
vast werkgebied. Zo zien cliënten steeds hetzelfde gezicht.
De wondverpleegkundigen van ActiVite zijn opgeleid bij de top van
medisch Nederland. Zo kunnen ze cliënten en collega’s helpen bij
wonden die na drie weken nog niet gesloten zijn. Daarnaast werken de
wondverpleegkundigen nauw samen met de huisartsen en de wondpoli’s
van de ziekenhuizen om mensen snel en vakkundig van hun wonden te
genezen. Ten slotte verzorgen de wondverpleegkundigen ook de scholing
over wondzorg binnen de organisatie. Hierdoor wordt de kennis over dit
onderwerp bij alle medewerkers groter.

Voordelen
Doordat ActiVite complexe wondzorg ook in de thuissituatie kan bieden,
kan een deel van de behandeling verplaatst worden van het ziekenhuis
naar thuis. Het aantal bezoeken aan het ziekenhuis daalt hierdoor fors.
Veel cliënten vinden dat prettig; zeker als zij toch al minder mobiel zijn
door de wond of door hun leeftijd.

Voor een specialistisch zorggebied als wondzorg is het extra belangrijk
dat de verpleegkundigen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en behandelmethodes. De wondverpleegkundigen van ActiVite
nemen dat zeer serieus. Ze worden dan ook regelmatig gevraagd om
advies, ook buiten de eigen organisatie. Zo bieden zij foto-consulten
voor artsen en andere zorgprofessionals: met behulp van een foto doet
de wondverpleegkundige een eerste advies. Makkelijk voor cliënt én
verwijzer.
Kijk voor de overige specialisaties van ActiVite op www.activite.nl onder
het kopje ‘expertise.’

