Wijkverpleegkundige
Marloes Krijnsen

Lian Potter (51 jaar) hield een behoorlijke wond over aan haar
buikoperatie. Ze riep de hulp in van Wondzorg Zeeland, waarna
wijkverpleegkundige Marloes Krijnsen de wond dagelijks bij Lian
thuis kwam verzorgen. Dat is Lian goed bevallen. “Geen ritjes naar
het ziekenhuis, geen ‘gedoe’, maar wél hele deskundige hulp. Zo
zou het overal moeten zijn.”
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CZ en wondzorg
Wondzorg Zeeland ging in januari 2016 van
start. Het is een initiatief van Zorg Zeker
Zeeland, een samenwerkingsverband van 4
Zeeuwse zorgaanbieders (Iriz Thuiszorg, Ouderenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle
en Eilandzorg Schouwen-Duivenland) om de
wondzorg voor patiënten in de regio te verbeteren. CZ ondersteunt het initiatief. Wij
vinden dat mensen mogen verwachten dat
hun wonden zo snel mogelijk sluiten. Met
goede en gespecialiseerde wondzorg kan dat.
Complexe wonden – wonden die niet binnen
3 tot 4 weken dichtgaan – worden zo eerder
door de juiste zorgverleners gezien en herkend, waardoor eerder de juiste wondzorg
wordt geleverd. CZ wil in 2020 in heel Nederland goede en gespecialiseerde wondzorg
hebben gerealiseerd. www.cz.nl/wondzorg
en www.wondzorgzeeland.nl
Wilt u weten hoe CZ ook in andere regio’s
werkt aan het verbeteren van de zorg? Kijk
dan op www.cz.nl/rondjezorg.
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