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Spelers in Wondzorg: De Huidtherapeut
Interview

6 NTVW |  N R . 1  |  JA N UA R I  |  2 0 1 3

’Er zijn ook 
huisartsen die 

belang stelling voor 
wondzorg hebben en 
die zorg graag zelf 
uitvoeren, die zullen 

niet naar mij 
doorverwijzen.’
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van oedeem door lymfdrainage, lymftaping 
en compressie. Vanuit deze specialisatie 
komt de huid therapeut in aanraking met 
decubitus en ulcus cruris. En niet te 
vergeten natuurlijk het nazorgtraject in de 
mammacare (o.a. littekenbehandeling, 
oedeemtherapie, borstprothesen).  
Dat maakt de huid therapeut een logische 
speler in wondzorg.  
Danie la :  ‘tijdens onze opleiding komen 
decubitus en ulcus cruris aan bod.  
De nadruk ligt daarbij op het herkennen  
van dergelijke wonden en vervolgens weten 
hoe je met zo’n wond om moet gaan.  
Ik heb de wondzorg binnen de opleiding  
als heel gestructureerd ervaren, maar het 
zegt je niets als je de wonden niet ziet.  
De verdieping moet je zelf zoeken.  
Dat kan door middel van je keuze in de 
stage.’ Daarmee is de huidtherapeut dus 
niet heel veel beter af als de gemiddelde 
verpleegkundige met interesse in de 
wondzorg. Waar de beroepsgroep zich wel 
heel duidelijk in onderscheidt, is het besef 
van verantwoordelijkheid en bevoegdheid, 
waar binnen de opleiding aandacht aan 
wordt besteed. Danie la :  ‘wij zijn niet bevoegd 
om alle vormen van debridement uit te 
voeren, chirurgisch debridement is voor
behouden aan de behandelende arts, maar 
beslag kunnen we autolytisch of mechanisch 
verwijderen, dus die vorm van wondzorg 
kunnen we prima leveren.’

‘Wondzorg doe  
je eigenlijk altijd met 

meerdere behandelaars’

Opleiding
Nederland telt op dit moment ruim 650 huidtherapeuten, die zowel  
in dienst van ziekenhuizen en instellingen als ook zelfstandig een 
breed pakket aan zorg en behandelingen aanbieden. De huid
therapeut is een HBO geschoolde paramedicus met BIG registratie. 
Aan de Hogeschool Utrecht en aan De Haagse Hogeschool worden 
samen jaarlijks zo’n 125 huidtherapeuten opgeleid, waarmee de 
beroepsgroep dus aanzienlijk groeit. Een belangrijk deel van de 
opleiding huidtherapie is de oedeemtherapie, het behandelen  
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Kennis en kunde
Daniela ziet een heel duidelijk gebied in wondzorg waar de 
huidtherapeut een meerwaarde heeft, vooral rond de oedeem 
problematiek. ‘Oedeembehandeling kan een belangrijke bijdrage  
aan de wondgenezing geven en is bij uitstek het vakgebied van de 
huidtherapeut. Het begint vaak met de lymfdrainage, maar de wond 
komt er dan in veel gevallen bij. Wondzorg is heel erg een zaak van 
kennis en kunde en natuurlijk zijn er aspecten in die zorg die weer 
meer thuis horen bij de wondverpleegkundige.’ De scheiding tussen 
wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is of mogelijk de beste zorg 
kan leveren is niet duidelijk. Daniela krijgt bijvoorbeeld wond
patiënten op doorverwijzing van een huisarts. Deze huisarts laat  
de wondzorg bij zijn patiënten over aan de assistente en als die ziet 
dat er geen verbetering optreed schakelt ze de huidtherapeute in.  
Danie la :  ‘Maar dat is niet overal zo, er zijn ook huisartsen die belang
stelling voor wondzorg hebben en die zorg graag zelf uitvoeren, die 
zullen niet naar mij doorverwijzen.’

Samenwerking
Het multidisciplinaire karakter van de wondzorg spreekt  Daniela erg 
aan. ‘Als ik met een wond niet verder kom, dan is het altijd goed dat je 
met een collega kunt overleggen. Ik werk samen met wondverpleeg
kundige Monique Ruiter van thuiszorgorganisatie Evean, met haar 
behandel ik op dit moment een patiënt met een ulcus cruris.  
We zijn het ook niet altijd eens hoor, maar door onderling te 
overleggen kun je samen verder komen en je leert daar ook weer van.’
Als voorbeeld schetst Daniela een probleem rond huidirritatie die 
mogelijk afkomstig is van de wondfixatie. De bedekkers kunnen  
dan wel effectief zijn, maar de huid wordt duidelijk teveel belast.  

Door te overleggen komt ze, samen met 
Monique in dit geval, tot oplossingen die 
beter passen bij de totale behoefte van de 
wond en de huid er omheen. 

Grensbepalend protocol wondzorg
Op zoek naar de grens van ieders kunnen in 
de wondzorg  werpt Daniela een prachtige 
term op: grensbepalend protocol wondzorg. 
Kortgezegd, wie doet wat en wanneer.  
Echter dan komen we op hellend vlak, want 
wie bepaalt er waar die grenzen liggen en  
op basis waarvan? Danie la :  ‘ik denk dat het 
antwoord ligt in een erkende opleiding voor 
wondzorg. Binnen de huidtherapie is dat wel 
duidelijk. Wij zijn BIG geregistreerd, maar wij 
zijn geen verpleegkundigen, wij mogen niet 
injecteren en niet snijden. Het is beschreven, 
tot hier en niet verder.’

Spelers in wondzorg
Gevraagd naar wat in haar ogen de toe
gevoegde waarde van de huidtherapeut  
voor de wondzorg is, heeft Daniela daar een 
duidelijk beeld van: ‘Stel ik werk samen met 
een dermatoloog en die arts geeft mij de 
feedback over alle medische componenten 
waarvan ik de kennis niet heb, dan zou ik 
graag die wondzorg willen doen. Maar nooit 
alleen, je moet hierin samenwerken.  
Wondzorg doe je eigenlijk altijd met meerdere 
behandelaars.’ Daniela heeft tijdens haar 
opleiding stage gelopen in het Rijnland 
Wondcentrum, waar huidtherapeute  
Ellen Kuijper en haar medewerkers van 
Mediskin een tijd lang meedraaide in het 
multidisciplinaire spreekuur. Ze heeft 
daarmee in de praktijk kunnen ervaren hoe 
het kan werken en vooral ook wat de kracht is 
van een multidisciplinaire setting waarin 
ieder specialisme iets toevoegt waar nodig.

In de volgende editie spreekt het NTVW weer 
een andere speler in wondzorg.  

...vervolg
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