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Huidzorg: hulp waar nodig

Uw huidaandoening kan uw leven sterk 
beïnvloeden. U hoeft hier niet alleen in te staan, 
onze specialistische verpleegkundigen kunnen 
u helpen. Zij geven advies en uitleg over de 
behandeling en verbinden of zalven de voor u 
moeilijk bereikbare plaatsen. U kunt altijd een 
beroep op ons doen ook als het even wat minder 
gaat. We helpen u graag.

Heeft u zorg nodig?

Mocht u wond– of dermatologische zorg nodig 
hebben dan kunt u contact met ons opnemen. 
We komen bij u langs en beoordelen uw wond 
en/of huid. Vervolgens nemen wij contact op 
met uw huisarts of andere behandelend arts 
voor de doorverwijzing die u nodig heeft. Samen 
met uw huisarts of behandelend arts maken wij 
een zorgplan op maat. De zorg die wij bij u thuis 
kunnen bieden, wordt volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of wilt u uw persoonlijke situatie met 
ons bespreken, neemt u dan contact met ons op.

Op onze website vindt u meer informatie over onze zorg. 
WWW.ALLERZORG.NL/WONDZORG

SPECIALIST IN 
ZORG THUIS
Bij Allerzorg krijgt u zorg vol aan dacht, 
respect en ruimte om uzelf te kunnen 
zijn. Gewoon zoals het hoort.

Er is niets zo vervelend 
als een wond of een 
huidprobleem waar u 
dagelijks last van heeft.

Wij zorgen dat 
u geholpen 
wordt. Gewoon 
bij u thuis.
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Specialistische wond– en huidzorg  
bij u thuis

Welke wond of welk huidprobleem u ook heeft, het 
is altijd vervelend en belastend. Omdat we weten 
hoeveel impact een wond of een huidprobleem kan 
hebben op uw dagelijkse leven, hebben we ons 
gespecialiseerd in wondzorg en dermatologie bij u 
thuis. Wij kunnen u helpen met behandelmethodes 
en producten die u ondersteunen waar nodig en u 
zo min mogelijk belasten. 

Ons uitgangspunt is dat alles kan wat nodig is en 
dat uw gezondheid en kwaliteit van leven voorop 
staan. We kijken verder dan alleen de wond of 
het huidprobleem en geven ruimte aan u en uw 
wensen. 
Gewoon zoals het hoort en zoals wij dat zelf ook 
graag zouden willen. 
 

Vochtophoping (oedeem) in de benen:  
voorkomen is beter dan genezen

Overmatig vocht in uw been kan een naar gevoel 
geven, maar het kan ook een voorbode zijn van 
een open been (ulcus cruris). Dat kan eenvoudig 
worden voorkomen. We zijn gespecialiseerd in het 
behandelen van oedeem in benen. Na een algemeen 
vaatonderzoek zal uw been in principe één keer per 
week gezwachteld worden. Onze zwachtelmethode 
zorgt ervoor dat uw been snel weer oedeemvrij is. 
 
Open been (ulcus cruris):  
snelle genezing is mogelijk

Een open been behandelen we snel en effectief, 
zodat dit zo min mogelijk impact heeft op uw 
dagelijks leven. Onze speciaal ontwikkelde 
behandelmethode is uniek in Nederland en zorgt 
ervoor dat uw wond meestal binnen zes tot acht 
weken is genezen.
 
Oncologische wond:  
juiste ondersteuning op het juiste moment

Kanker is voor u en voor uw naasten een 
ingrijpende ziekte. Het is daarom belangrijk dat u 
op alle vlakken de juiste ondersteuning krijgt. Wij 
geven wondbehandeling thuis en kijken niet alleen 
naar uw wond, maar naar uw gehele situatie. Zo 
maken we ruimte voor uw wensen en behoeften. 
 
Diabetische voet:  
extra verzorging bij gevoelloze voeten

Diabetes mellitus (suikerziekte) leidt vaak tot 
gevoelloosheid aan de voeten. Hierdoor kunnen 
ongemerkt wondjes ontstaan.  

Onze wondverpleegkundigen begeleiden u bij de 
diabetes, geven tips en adviezen, controleren de 
conditie van uw voeten en behandelen uw wonden 
op professionele wijze.

Chirurgische wond:  
thuis herstellen van uw operatie

Meestal geneest een operatiewond zonder 
complicaties. Als na drie weken uw wond nog 
niet genezen is, spreken we van een complexe 
wond. Uw behandelaar zal dan een behandelplan 
voor u maken. U kunt in de meeste gevallen 
gewoon naar huis, waar de wond door onze 
gespecialiseerde wondverpleegkundige wordt 
verzorgd. We houden ook tijdens de behandeling 
contact met uw behandelaar.

“Een wond of een andere aandoening aan de huid 
moet je leven zo min mogelijk beïnvloeden. Dat is 
wat ik voor elkaar wil krijgen.”
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