M

ark Scholte is algemeen directeur bij
QualityZorg. Hij ziet dat diagnostiek als
basis voor de wondbehandeling zorgt

voor een effectievere behandeling van complexe
wonden. Dit leidt weer tot een snellere genezing.
“Het kennisniveau van degene die de wondbehandeling
uitvoert is van groot belang. QualityZorg heeft een team
van wondverpleegkundigen en wondconsulenten die
verantwoordelijk zijn voor de wondbehandeling. Samen
met een verpleegkundig specialist zorgt ons team voor
kwalitatief hoogwaardige en doelmatige wondzorg. In
samenwerking met de huisarts of medisch specialist
voert QualityZorg de diagnostiek en behandeling
gewoon bij de patiënt thuis uit. Hierdoor hoeft de
patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis.”

De handen ineen
Binnen de thuiszorg zijn er veel regionale en generalistische
thuiszorgorganisaties werkzaam. De focus van deze thuiszorgorganisaties ligt niet altijd op wondzorg. De kennis en expertise op het gebied van wondzorg maakt QualityZorg specialistisch, en steeds meer thuiszorgorganisaties erkennen dit.
Zij schakelen de hulp van QualityZorg in. Mark: “QualityZorg
heeft een deskundig team van wondverpleegkundigen, wondconsulenten en verpleegkundig specialisten en is na tien jaar
uitgegroeid tot een sterk gespecialiseerde thuiszorgorganisatie met veel kennis en expertise op het gebied van wondzorg.
Generalistische thuiszorgorganisaties kunnen een heleboel

“Wondzorg zoveel
mogelijk in de eerste
lijn uitvoeren is een
van de uitgangspunten
van QualityZorg”

zelf, maar missen soms een stukje specialistische kennis. Er is
steeds minder sprake van concurrentie en steeds meer sprake
van samenwerken.”
Thuiszorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld bij QualityZorg
terecht voor vragen over hoe zij de wondzorg binnen hun organisatie het beste kunnen inrichten. “Soms willen organisaties
de wondzorg outsourcen, waardoor QualityZorg een soort onderaannemer wordt die de complexe wondzorg organiseert
of uitvoert. Er zijn ook bestaande teams die ondersteund of
geschoold worden door QualityZorg. Door samen te werken
bereiken we een gezamenlijk doel, namelijk de patiënt zo snel
en adequaat mogelijk helpen.”
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan
goede, gespecialiseerde en gekwalificeerde verpleegkundigen te komen. QualityZorg heeft een groot team dat de generalistische thuiszorgorganisaties echt kan ontlasten.
Mark: “Het ideaalbeeld zou zijn als de generalistische thuis-
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dossier van de patiënt en kunnen mee-

wordt ingezet als er specifieke kennis

gaan complexe wonden achteruit en is

kijken. Het is sinds kort ook mogelijk om

en kunde nodig is.”

de genezingstendens slechter.”

PatDoc te koppelen aan systemen van

In 2021 is QualityZorg gestart met haar

ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties.”
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op het gebied van de zorg ziet Mark

lingen, zoals de diagnostiek, het opstel-

hierin een nieuwe toekomst. “Het co-
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de vraag of wij ze telefonisch konden

een bijdrage leveren door het geven

ondersteunen en adviseren bij vragen
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nen de zorginstelling”, zegt Mark.

Onze gespecialiseerde verpleegkundiin de eerste en tweede lijn en in huis-
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met PatDoc
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wij de wond van de patiënt. Dit zorgt
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ënt thuis is. Of huisartsen die via de live

plexe wonden en aan een snellere ge-

chat vragen kunnen stellen over een

nezing van deze wonden. De afgelopen

patiënt die op het spreekuur is, of is ge-

periode is er, mede door het beleid van

weest. Onze expertise hoeft niet altijd

zorgverzekeraars, een grote stap gezet

op locatie aanwezig te zijn, sommige ta-

in de organisatie van complexe wond-

ken kunnen we ook uitbesteden en op
afstand begeleiden. Daardoor hebben
onze wondverpleegkundigen op de
route meer tijd om bestaande en nieuwe patiënten te bezoeken.”
Jannie Jongedijk - Kist, gedetacheerd
bij huisartsencentrum Dokkum

Een uitdaging
Volgens Mark is QualityZorg zich bewust van haar kennis en expertise.

ten, medisch specialisten of andere
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visies of bekostiging. QualityZorg pakt
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nisatie die op dat moment bij de pati-

bijdraagt aan het voorkomen van com-

graag aan!” n
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