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Bij ViVa! Zorggroep werken verpleeg-
kundigen die gespecialiseerd zijn in 
zorg rondom wonden, decubitus, 
incontinentie en stoma. In deze folder 
leest u wat deze zorg inhoudt en hoe 
u aan deze zorg kunt komen.

Wat kan de wond- en stomaverpleeg-
kundige voor u betekenen? 
Decubitus, ofwel doorligwond, kan 
ontstaan door druk op de huid.  
Een advies op maat kan mogelijk 
decubitus voorkomen. De gespecia-
liseerde wondverpleegkundige kan u 
hierbij helpen. Ook kan zij u vertellen 
welke hulpmiddelen ingezet kunnen 
worden, zoals speciale matrassen en 
zitkussens en u helpen bij het regelen 
ervan. 
Voor wondverzorging kunt u bij haar 
terecht met vragen over het gebruikte 
verbandmateriaal, (nieuwe) behandel-
methodes en pijnbestrijding. 

Indien u een stoma heeft, zult u in de 
meeste gevallen in de beginfase begeleid 
zijn door de stomaverpleegkundige 
uit het ziekenhuis. Maar eenmaal thuis 
kan de nieuwe situatie veel vragen en 
onzekerheden met zich meebrengen. 
De stomaverpleegkundige biedt in dat 
geval ondersteuning en begeleiding.  

Ook als u al langer een stoma heeft, 
kunt u met vragen en problemen bij 
de stomaverpleegkundige terecht. 
Bijvoorbeeld met vragen over 
huidproblemen, ander stoma-materiaal, 
vergoedingen of vakanties. 

De problemen die kunnen ontstaan 
bij incontinentie zijn zeer divers. 
Bijvoorbeeld bij het vinden van het juiste 
opvangmateriaal. Misschien heeft u een 
verblijfskatheter, waar u vragen over 
heeft. Dan is het goed om te weten dat 
de u de continentieverpleegkundige kunt 
raadplegen. Ook weten mensen vaak niet 
dat er mogelijkheden zijn om iets aan 
incontinentie te doen. 

De gespecialiseerde verpleegkundige 
werkt samen met andere zorgverleners 
zoals huisartsen, specialisten, diëtisten, 
wijkverpleegkundigen, apotheken en 
wond- en stomaverpleegkundigen uit 
ziekenhuizen. 

Hoe kunt u de gespecialiseerde 
verpleegkundige inschakelen? 
De aanvraag voor inschakeling van de 
wond-, stoma- of continentie verpleeg-
kundige wordt vaak in overleg met u door 
het ziekenhuis gedaan, maar kan ook via 
uw huisarts gedaan worden. U kunt ook 
zelf contact opnemen, via 088 995 74 20 
tijdens kantooruren, of stuur een e-mail 
naar wondstomateam@vivazorggroep.nl. 

Wat zijn de kosten? 
De begeleiding van een gespecialiseerd 
verpleegkundige is kosteloos gedurende 
vier uur per jaar. Indien u meer begelei-
ding behoeft, regelt zij dit samen met u. 
Een eigen bijdrage kan dan nodig zijn.

De gespecialiseerde verpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep
De gespecialiseerde verpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep zijn gespecialiseerd in 
een bepaald ziektebeeld. Zij begeleiden u 
thuis of tijdens een spreekuur met advies, 
instructie en voorlichting. Dit gebeurt in 
nauw overleg met de arts en met andere 
zorg- en hulpverlenende instanties. Dankzij 
hun jarenlange praktijkervaring hebben zij 
een schat aan praktische kennis. Als geen 
ander kennen zij de weg in ‘zorgland’ en 
zijn zij een vertrouwde en persoonlijke 
steun. Binnen ViVa! Zorggroep dragen zij 
bij aan de kwaliteit en de vernieuwing van 
de zorg. Zij spelen een actieve rol in de 
ontwikkeling van ketenzorg.

De gespecialiseerde verpleegkundigen 
zijn er op het gebied van:

•  Diabetes
•  Longaandoeningen (als astma, COPD, 

chronische bronchitis en allergieën)
•  Oncologie en palliatieve zorg
•  Wond en decubitus, stoma en 

incontinentie
•  CVA
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