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Saxenburgh Wondcentrum 
 
 
 

‘Mijn wond geneest maar niet.  
Wat kan ik doen?’ 
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Wat is het Wondcentrum? 
In het Saxenburgh Wondcentrum leveren wondexperts wondzorg 
van het hoogste niveau. U krijgt binnen 48 uur een behandelplan op 
maat. Het Wondcentrum maakt gebruik van de nieuwste 
ontwikkelingen en technieken op het gebied van wondzorg. 
Wondexperts werken samen met huisartsen, medisch specialisten, 
specialist ouderenzorg,  verpleeg- en verzorgteams, 
thuiszorgorganisaties, en andere zorgverleners zoals de apotheek. 
 
Doel 
Het bieden van goede en efficiënte wondzorg, wat leidt tot snellere 
genezing en het reduceren van kosten. 
 
Hoe kom je bij het Saxenburgh Wondcentrum? 
U heeft een verwijzing en indicatie nodig van uw huisarts/specialist. 
 
Hoe gaat wondzorg in het Wondcentrum? 
Normaal gesproken geneest een wond binnen twee weken vanzelf. 
Bij een complexe wond is de normale genezing verstoord.  

 Tijdens het eerste bezoek spreekt u met de specialist 
wondzorg en wondverpleegkundige over de wond en het 
ontstaan ervan. 

 Samen stellen we een behandelplan op. Alle afspraken staan 
in uw zorgdossier. 

 Minstens eens in de twee weken beoordelen we uw wond om 
de genezing te volgen. Zo nodig wordt het wondzorgplan 
bijgesteld. 

 Ook geven we tijdens deze afspraken de benodigde 
hulpmiddelen vanuit de dienstapotheek mee (zoals 
verbandmateriaal). 

 Heeft u hulp nodig om uw wond thuis te behandelen? Zo 
nodig regelen we thuiszorg voor u. 

 In overleg komen we op huisbezoek/locatie. 
  

 
 
 
 

http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=196e16ce-0a96-4514-a551-302c7dbe4e94
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In het Wondcentrum behandelen we onder andere mensen met: 

 wond aan het (onder)been die niet wil genezen 
open been (ulcus cruris); 

 beschadiging van de huid door druk 
doorligwonden ( decubitus); 

 wond ontstaan door operatie, radiotherapie en/of 
chemotherapie bij kanker 
oncologische wond; 

 wond ontstaan door tumorgroei 
oncologisch ulcus; 

 wond ontstaan door operatie 
chirurgische wonden; 

 beschadiging van de huid door warmte, een chemische stof 
of elektriciteit 
brandwonden; 

 wond aan de voet als gevolg van diabetes 
diabetische voet. 

 
Het Wondcentrum werkt volgens de laatste richtlijnen op het gebied 
van wondzorg. Deze richtlijnen zijn terug te vinden op 
www.wondenwijzer.nl 
 
Saxenburgh Wondcentrum 
Bereikbaarheid 
 
0523-276818 

    wondpoli@sxb.nl 
App:    Via BeterDichtbij app / beeldbellen 
 
Werkdagen: maandag  t/m vrijdag  09.00 - 16.00 uur 
 
Saxenburgh Groep, Locatie Saxenburgh Medisch Centrum 
Jan Weitkamplaan 4a 
7772 SE, Hardenberg 
  

http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5e2b52fc-daf6-425b-9de1-a9a8c8cc41c5
http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9f0f95fe-151b-4a6b-b713-09114330123c
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