
2018, Instelling:  

Checklist organisatiestructuur van een WEC:  X = ja 

1 
 

Beschikbaarheid van een multidisciplinair team waarin samenwerkingsafspraken tussen medici, paramedici, 
verpleegkundigen en verzorgenden zijn vastgelegd.  

 

2 Er is een elektronisch patiëntendossier wat het multidisciplinair team in staat stelt om met elkaar te 
communiceren. Doel van het elektronisch patiëntendossier is kwaliteit, continuïteit en coördinatie van zorg.  

 

3 WEC beschikt over een meerjarenbeleidplan met een duidelijke visie over de toekomstige noodzakelijke 
ontwikkelingen zodoende wondzorg in de keten op een kwalitatief hoog niveau te garanderen.  

 

4 WEC werkt volgens de geldende richtlijnen.   
       Richtlijn veneuze pathologie (NVDV,NVvH)  
       Richtlijn voor wonden met een acute etiologie in de ketenzorg  
       Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit  
       Richtlijn decubitus V&VN   
       Richtlijn smetten V&VN   
Anders:   

5 WEC participeert in onderzoek, onderwijs en 
kennismanagement:  

Binnen de eigen organisatie 

Patiëntenvoorlichting   

Onderwijs (para) medici en andere zorgverleners  

Incidentie-, prevalentiemeting decubitus  

Wetenschappelijk onderzoek  

In de eigen regio 

 

Voorlichtingsbijeenkomst specifiek gericht op cliënten met 
wonden en hun mantelzorger. 

 

Onderwijs zorgverleners in de keten  

Onderwijs opleidingen  

Anders  Onderwijs landelijk  

Multicenter onderzoek  



 
6 Vanuit welke zorgsetting is het WEC 

georganiseerd? 
1e Lijn 
 

 

2de Lijn 
 

 

Zelfstandig behandelcentrum 
 

 

Anders 
 

 

7 In welke setting worden patiënten 
daadwerkelijk gezien? 

1e Lijn 
 

 

2e Lijn 
 

 

Zelfstandig behandel centrum 
 

 

Anders 
 

 

 
 
1 Bereikbaarheid WEC : Telefonisch 24/7 

 
 

Alleen tijdens kantooruren 
 

 

Per e-mail, antwoord < 24 uur (ma- vr) 
 

 

Verwijzing mogelijk  (1e, 2e, 3e lijn)  
                                                      < 24 uur  
                                                      < 72 uur   
                                                      > 72 uur  

2 Werkt met de volgende ondersteuning: Eigen website WEC.   
Vindbaar op website organisatie(s)  
Digitale fotografie  
Elektronisch wondregistratiesysteem  
Teleconsulting   
E-health toepassingen  
Voorlichtingsfolders   

 
 



 
Checklist beschikbaarheid casemanager:  X = ja 

1 WEC beschikt over een casemanager wondzorg.   

2 De casemanager wondzorg is opgeleid als verpleegkundig specialist en/of wondconsulent.   

3 De casemanager wondzorg heeft als kerntaken het toepassen van evidence- based wondzorg, het 
verspreiden van expertise en de coördinatie van wondbehandeling en wondzorg in de keten.  

 

 
 
Checklist deskundigheidsbevordering wondexpertisecentrum:  X = ja 

1 Voor alle zorgprofessionals is deskundigheidsbevordering een vast onderwerp in het jaargesprek.   

2 Alle zorgprofessionals houden in een registratiesysteem bij welke activiteiten zij hebben verricht om de 
deskundigheid te behouden of te bevorderen.  

 

3 Het wondexpertisecentrum geeft structureel minstens 1x per jaar geaccrediteerde scholing/symposia aan 
hulpverleners in de keten.  

 

4 Het wondexpertisecentrum biedt stageplaatsen aan medici, verpleegkundigen en wondconsulenten (in 
opleiding).  

 

5 Het wondexpertisecentrum is actief in het vergaren en toepassen van nieuwe kennis verspreidt door o.a. 
nationale en internationale literatuur wondzorg.  

 

 
 
Evt, opmerkingen: 
 
 
 
 
Ingevulde lijsten s.v.p. voor  1 maart versturen naar: yvonnesiebers@gmail.com 


