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•Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

•Indicatorenset WEC V&VN afd. Wondconsulenten 



3 

Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

 

3.1.1. Wondexpertisecentrum 

3.1.2 Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de 

          Texasclassificatie 
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Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

3.1.1. Wondexpertisecentrum 

Beschikt U binnen uw ziekenhuis over een Wondexpertisecentrum? 
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Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

3.1.1. Criteria WEC: 

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.   

5.  WEC participeert in onderzoek, onderwijs en kennismanagement.   

 

 

 

 

 

3.1. 
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Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

3.1.2. Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de 

           Texasclassificatie? 

 

•Behandelt U patiënten met Diabetische voetwonden? 

•Is de zorg voor de geïncludeerde patiënten verspreid over meer dan een 
locatie?  

•Is het aantal patiënten met DV geregistreerd? 

•Registreert U patiënten met DV volgens de TEXASclassificatie? 
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Prestatie indicatorenset IGZ 2013: 
Facultatief 

Hoeveel patiënten zijn geclassificeerd in klasse: 

•Graad 1 Opp. wond, niet tot pezen, kapsel of bot?   

•Graad 2 Wond penetreert tot op kapsel of pees   

•Graad 3 Wond penetreert in gewricht of op bot? 

•Wordt bij de behandeling van patienten met een 

 DVwond het WEC ingeschakeld?       JA/NEE 
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•Prestatie indicatorenset IGZ 2013 

•Indicatorenset WEC V&VN afd. Wondconsulenten 
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Waarom? 
 

De indicatorenset voor WEC’s zijn primair ontwikkeld voor de leden 
van V&VN Wondconsulenten. De indicatoren zijn een hulpmiddel 
voor het optimaliseren van de kwaliteit van de aanwezige of de nog 
op te richten WEC’s. De indicatoren hebben geen verplichtend 
karakter maar V&VN Wondconsulenten adviseert haar leden deze 
te hanteren in het belang van de client met een (gecompliceerde) 
wond. In 2015 zal de werkgroep de prestatieindicatorenset 
updaten.  
Secundair wordt gestreefd om de set onder de aandacht te 
brengen van overheidsinstellingen als bijvoorbeeld de Inspectie van 
Gezondheidszorg en het College van Zorgverzekeraars. Het streven 
is dat de indicatorenset, of een deel ervan onderdeel wordt van de 
IGZ prestatieindicatorenset ziekenhuizen of Zichtbare Zorg. Naar 
verwachting worden de uitkomsten van de indicatorenset 
meegenomen in het beleid dat het College van Zorgverzekeraars 
opstelt ter advisering aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.  
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.1. Criteria WEC:  (= dezelfde als inspectie) 

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.   

5.  WEC participeert in onderzoek, onderwijs en kennismanagement.   

 

 

 

 

 

3.1. 
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.2. Beschikbaarheid casemanager: 

•WEC beschikt over een casemanager wondzorg? 

•De casemanager is opgeleid als VS en/of wondconsulent? 

•Kerntaken: het toepassen van evidence based wondzorg, het verspreiden 
van expertise, en de coördinatie van wondzorg in de keten 
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.3. Wonddiagnostiek 

2.3.1. beschikbaarheid wondbehandelplan binnen 24 uur 

2.3.2. aantal waarbij Texasclassificatie is benoemd en afgesloten behandeling 

2.3.3. ulcus cruris waarbij EAI is verricht 

2.3.4. decubitus aantal categorie 2,3,4 met een afgesloten behandeling 
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.4. Wondbehandeling, percentage 

2.4.1. Donorsitewond binnen 3 weken dicht 

2.4.2. DVwond; Texas classificatie 2D (wond penetreert tot op kapsel of pees 
waarbij ischaemie en infectie optreedt) met gesloten wond 

2.4.3. Ulcus cruris met EAI tussen 0,8 en 1,2 met gesloten wond binnen 90 
dagen 

2.4.4. Decubitus; categorie 3 binnen 90 dagen gesloten 
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.5. Deskundigheidsbevordering 

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 biedt minstens 1x per jaar een voorlichtings-
bijeenkomst specifiek gericht op cliënten met wonden en hun mantelzorger.  

6.  Het wondexpertisecentrum is actief in het vergaren en toepassen van nieuwe 
kennis verspreidt door o.a. nationale en internationale literatuur wondzorg. 
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

 2.6.1. Aantal cliënten het afgelopen onder behandeling in uw WEC  

Teller: hoeveel cliënten hebben in uw WEC een behandeling ondergaan in 
het afgelopen jaar? ……  

Noemer: hoeveel herhaalbezoeken hebben in uw WEC plaatsgevonden in het 
afgelopen jaar? ………  

Uitkomst: gemiddeld aantal herhaalbezoeken per client?  
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 2.6.2. Aantal gespecialiseerd verpleegkundigen/verzorgenden wondzorg per 

hoogst genoten opleiding werkzaam in uw wondexpertisecentrum, 
uitgedrukt in FTE?  

* Opleiding Casemanager: verpleegkundig specialist/wondconsulent/anders 

* Aantal FTE casemanager: ………………FTE  

* Aantal FTE per hoogste genoten opleiding (casemanager niet meegeteld).  

 MSc in Wound Healing and Tissue Repair …….. FTE  

 Verpleegkundig Specialist …….. FTE  

 Physician Asssistent …….. FTE  

 Wondconsulent …….. FTE  

 Wondverpleegkundige …….. FTE  

 WCS cursus …….. FTE  

 HU Brussel en KATHO (België) …….. FTE  

Anders: ………………………………………. …….. FTE  
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 2.6.3. Is het WEC telefonisch en/of per e-mail bereikbaar?  

* ja tijdens kantooruren bereikbaar via (functie en telefoonnummer invullen): 
……………………………………………………………………………………………  

* Ja, er is een vast telefonisch spreekuur gedurende ……uren per week, verspreid 
over ……dagen in de week.  

* ja, via e-mail: …………………………………………………………………………… .  

* Antwoord binnen maximaal 24 uur / 72 uur / langer (maak een keuze).  

* Anders: ….  
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 2.6.4. Werkt uw wondexpertisecentrum met de volgende, voor de cliënt 

ondersteunende, hulpmiddelen? NB: er kunnen meerdere antwoorden 
worden aangekruist.  

* Website eigen WEC Ja/Nee  

* (Landelijke) richtlijnen Ja/Nee  

* Digitale fotografie Ja/Nee  

* Elektronisch wondregistratiesysteem Ja/Nee  

* Teleconsulting Ja/Nee  

* Foldermateriaal Ja/Nee  
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Indicatorenset WEC V&VN afd. 
Wondconsulenten 

 
 

2.6.5. Bied uw wondexpertisecentrum de cliënt aan om de controles die 
samenhangen met wondbehandeling en wondzorg op één dag 
aaneensluitend voor hem/haar te plannen? Ja / nee  

2.6.6. Wordt er binnen het wondexpertisecentrum structureel een 
cliënttevredenheids-onderzoek uitgevoerd? Ja/nee  


