
   

 

 

Krachten bundelen binnen het 

Wondexpertisenetwerk Zeeland 

Huisarts Jacqueline Roebroeck (63) runt al ruim 26 jaar een duo-praktijk in 

Vlissingen, samen met haar man. Daarnaast maakt ze sinds 2016 onderdeel 

uit van het Wondexpertisenetwerk Zeeland (WENZ). Het expertteam is wat 

haar betreft onmisbaar in de behandeling van wonden van haar patiënten: 

“We hebben elkaar als zorgprofessionals nodig.” 

 

Geen dag hetzelfde 

Jacqueline is geboren in Maastricht, waar ze ook heeft gestudeerd en haar 

huisartsenopleiding heeft afgerond. Jacqueline: “In 1988 vertrok ik met mijn man naar 

Ghana, waar we een aantal jaar hebben gewoond en gewerkt. Met veel mooie 

ervaringen en herinneringen op zak, namen we in 1995 een huisartsenpraktijk in 

Vlissingen over.” Ze geniet nog steeds van haar vak. Geen dag is volgens Jacqueline 

hetzelfde: “Als huisarts zie ik mensen van allerlei leeftijden en achtergronden in mijn 

praktijk. Je kent patiënten vaak al lang en bouwt echt een band met ze op. Zo heb ik 

baby’s geboren zien worden die nu zelf in verwachting zijn van een kindje. Tegelijkertijd 

ontvang ik ook veel ‘tijdelijke’ patiënten in mijn praktijk. Denk aan studenten of mensen 

die in de haven van Vlissingen werken. Zo zie ik veel mensen komen en gaan. Ieder met 

zijn of haar eigen verhaal. Het is bijzonder om daar onderdeel van uit te maken. Dat 

houdt mijn baan afwisselend en uitdagend!” 
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Uiteenlopende wonden 

Als huisarts ziet Jacqueline regelmatig patiënten met wonden in haar praktijk. 

Jacqueline: “Zowel op het spreekuur in de praktijk als bij de huisartsenpost komen 

patiënten langs met uiteenlopende wonden. Dit zijn voornamelijk brandwonden en 

schaaf- en scheurwonden die mensen oplopen door bijvoorbeeld een ongeluk. Deze 

wonden hecht ik vervolgens in mijn praktijk. Daarnaast behandelen we ook patiënten 

met diabetes. Onze praktijkondersteuner controleert hun voeten elk kwartaal. Bij deze 

patiënten kunnen ongemerkt drukplekken op de voeten ontstaan. Deze wonden groeien 

soms zelfs uit tot chronische wonden die niet goed genezen. Als dit het geval is, is het 

zinvol om de patiënt door te verwijzen naar een zorgprofessional binnen het WENZ.” 

“We waren in de regio al goed vertegenwoordigd met  

meerdere wondverpleegkundigen die gespecialiseerd waren  

in complexe wondzorg. We vonden het zonde om  

geen gebruik te maken van deze expertise.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan expertteam 

Jacqueline is al vanaf de oprichting van het WENZ betrokken bij het expertteam. “Door 

de jaren heen ontstonden er steeds meer protocollen en richtlijnen op het gebied van 

wondzorg. Het leek mij goed om dit meer te stroomlijnen en eenduidig te werken. Die 

wens werd ook door Annemie Galimont (dermatoloog Dermateam) en Marian Reichart 

(vaatchirurg Adrz) uitgesproken.  



   

 

 

 

 

In 2016 gingen we met z’n drieën in gesprek om dit uit te werken. Dermateam had 

destijds al een aantal thuiszorgverpleegkundigen in wondzorg opgeleid. Ook Adrz had 

opgeleide wondverpleegkundigen. Zo waren we in de regio al goed vertegenwoordigd 

met meerdere wondverpleegkundigen die gespecialiseerd waren in complexe 

wondzorg. Ook hadden zij veel kennis van het enorme aanbod van 

wondverbandmiddelen. We vonden het zonde om geen gebruik te maken van deze 

expertise. Daarom nodigden we ook wondverpleegkundigen van Adrz, Zorgstoom en 

Wondzorg Zeeland uit om aan te haken. Zo kreeg het WENZ steeds meer vorm”, legt 

Jacqueline uit.  

Spin in het web 

Voor patiënten is de huisarts vaak de spin in het web. Jacqueline: “Als huisarts heb ik een 

belangrijke vertrouwensband met mijn patiënten. Wanneer een wond niet goed geneest 

en ik een andere specialist inschakel, blijf ik graag op hoofdlijnen betrokken. Dit vinden 

patiënten erg prettig, maar ik als huisarts natuurlijk ook. Het WENZ heeft ervoor gezorgd 

dat we altijd op een laagdrempelige manier contact houden over de casussen waar we 

als expertteam bij betrokken zijn. Zo krijg ik bijvoorbeeld vaak een foto doorgestuurd 

van de wondverpleegkundige, waarop de genezing van de wond te zien is. Dat is voor 

mij erg waardevol.” 

“Het belangrijkste is en blijft dat de wondzorg  

voor de patiënt goed en efficiënt verloopt.  

Hiervoor hebben we elkaar als zorgprofessionals nodig.” 

 

Elkaar scherp houden 

Het WENZ blijft zich in de toekomst verder professionaliseren. Volgens Jacqueline 

kunnen zorgprofessionals ook vooral van elkaar leren: “Als arts heb je vaak een blinde 

vlek als je een wond al voor een langere periode behandelt. Dat maakt onze 

samenwerking juist zo essentieel. Vanuit verschillende expertises denken we met elkaar 

mee. Op deze manier houden we elkaar scherp. Het belangrijkste is en blijft dat de 

wondzorg voor de patiënt goed en efficiënt verloopt. En dat we volgens dezelfde 

richtlijnen werken en deze gemakkelijk kunnen terugvinden. Hiervoor hebben we elkaar 

als zorgprofessionals nodig. Door ervaringen uit te wisselen en intensief samen te 

werken, bundelen we onze krachten!” 


