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De wijkverpleegkundige werkzaam bij de regionale kruisvereniging Oost Groningen heeft een 

eigen deskundigheid t.a.v. de behandeling en de verzorging van een patiënt met een ulcus 

cruris venosum. Zij/hij is hierop bijgeschoold en zodoende ook in staat tot meedenken en 

adviseren t.a.v. wondbehandeling. 

Hij/zij maakt gebruik van de WCS-wondclassificatie en werkt volgens het zwart geel rood 

wondprincipe. De gehanteerde zwachteltechniek is de ambulante compressie therapie. 

Aan de hand van de casus van de heer van Pel zullen verpleegkundige aspecten die 

adviserend, begeleidend, preventief en/of curatief van aard zijn, worden genoemd en 

uitgediept. 

Om inzichtelijk te maken hoe in Oost Groningen gewerkt wordt is een kleine uitbreiding van 

de casus noodzakelijk. En wel in 1991 zal het dan een vieze wond betreffen, geclassificeerd 

als vervloeid. 

Aan de hand van een nieuwe kaart/protocol betreffende algemene wondbehandeling en ulcus 

cruris (ontwikkeld door het KITTZ) wordt inzichtelijk gemaakt op grond waarvan we tot een 

bepaald wondbeleid besluiten. 

De voordelen die het gebruik van een wondbehandelplan voor zowel de extra murale als wel 

de transmurale samenwerking oplevert zal ik benoemen. Met name als een patiënt 

doorverwezen wordt naar de dermatologische poli geeft dit inzicht hoe het verloop en de 

behandeling geweest zijn. 

Verder zal de wijkverpleegkundige vaak heel goed kunnen aangeven hoe de patiënt zelf met 

z'n “handicap” omgaat. 

Valt het zwaar adviezen te volgen, laat men de zwachtels ook werkelijk zitten. Dit is toch wel 

één van de grote problemen, men kan nog zo overtuigd zijn van het nut van een goede 

zwachteltechniek, voor de patiënt is het dagen een grote belasting. 

Zo komt men wel eens tot compromissen. 
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