
Nieuwe 
nomenclatuur

wondzorg

Dag 1 
Opstart wondzorg

Dag 42 of vroeger
Advies van referentieverpleegkundige 

of arts verplicht

Elke 6 weken
Evaluatie wonde door een vaste 

verpleegkundige.

Positieve 
evolutie

Geen advies nodig

Verderzetting 
behandeling

Negatieve 
evolutie

 Advies referentie-
verpleegkundige of arts

Tijdlijn wondzorg
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Sinds 1 december 2022 hanteren de 
thuisverpleegkundigen, verzekerings-
instellingen en het RIZIV de nieuwe 
nomenclatuur wondzorg. De doelstelling 
van de hervorming is een betere opvolging 
van chronische wonden.

De thuisverpleegkundigen en referentie-
verpleegkundigen wondzorg volgen de 
evolutie van de wonde gestructureerd op 
met u als behandelende arts.

De opstart van een nieuwe wondzorg 
wordt aan de behandelende arts gemeld 
binnen de vijf dagen. Dat doen we steeds 
via MijnWGK. Daarnaast wordt de arts 
persoonlijk op de hoogte gebracht via het 
papieren dossier, telefonisch of via Siilo.
 

Een foto is voortaan vereist bij aanvang van 
elke wondzorg, bij verlengingen en/of om 
de 14 dagen.

Wat is er gewijzigd?

Communicatie bij opstart

Communicatie met 
wondzorgreferenten 
ziekenhuis

Foto nemen

Verpleegdossier

Nieuwe 
nomenclatuur

wondzorg

! Patiënten die een foto of elektronische 
gegevensdeling weigeren, hebben geen 
recht op terugbetaalde wondzorgen.

Er moet een verpleegdossier opgemaakt 
en bijgehouden worden en er zijn 
verplichte  ‘TIME observaties’ om  de  14 
dagen.

Het wondzorgdossier kan geconsulteerd 
worden via mijnWGK, indien er toestem-
ming geregeld is binnen het ziekenhuis.

Voordeel
Evoluties continu zichtbaar a.d.h.v.  
parameters, foto’s en observaties

Overige wondzorgen
Vb. stoma, drains, doorligwonden, brandwonden, verzorgen 
wieken,...

Verwijderen draadjes, haakjes, wieken en drains. Vervangen van 
externe tracheacanule. Debrideren doorligwonden. Compressie-
therapie, zalf, oogdruppels

B1 HANDELINGEN WONDZORG
Geen voorschrift nodig

B2 & C HANDELINGEN WONDZORG
Wel voorschrift nodig

Richtlijnen bij
complexe wondzorg
Binnen de eerste zes weken komt er een 
wondzorgreferent thuisverpleging. Kan deze 
niet langskomen of is er reeds opvolging door 
een arts? Dan vervangt het advies van de arts 
die van de referent.

Er is een verplichte opvolging door een 
wondzorgreferent of arts bij stagnatie of 
verslechtering van de wonde in de volgende 
zes weken.

Richtlijnen bij
specifieke wondzorg
Worden geschrapt en worden gedeeltelijk 
vervangen door de bijkomende 
verstrekkingen complexe wondzorg.

kennisgeving voor drie maanden

aanvragen aan adviserende arts


