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Careyn Gespecialiseerde 
wondverpleging
IN SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS, MAASLAND, SCHIPLUIDEN, 
DELFT, DEN HOORN, WESTLAND, HOEK VAN HOLLAND, PIJNACKER, 
DELFGAUW, NOOTDORP



Careyn Gespecialiseerde wondverpleging

Wondteam Careyn:
Team van gespecialiseerd verpleegkundigen met post HBO opleiding 
wondverpleegkundige of wondconsulent. 

Complexe wondzorg
Bestaat de wond langer dan 14 dagen (of is dit vooraf al duidelijk) dan spreken we van 
een complexe wond en is inzet Wondteam Careyn gewenst.
 
Wat u mag verwachten van Wondteam Careyn
• Het streven is beoordeling van de wond binnen 48 uur.
• Het opstellen van een wondbehandelplan en het bestellen van de 

wondverbandmaterialen.
• Indicatie stellen voor de ZorgVerzekeringsWet.
• Structureel overleg met (wijk)zorgteams.
• Laagdrempelig overleg mogelijk met andere disciplines.
• Kan in overleg ook ingezet worden voor consultatie voor andere zorgorganisaties dan 

Careyn.
• Daarnaast geven wij scholing, advies, instructie en begeleiding op het gebied van 

wondzorg.
 
Resultaten
• Tijdig gepaste interventies, dus kortere wondduur.
• Effectieve en efficiënte communicatie met alle betrokken zorgprofessionals.
• Meer kennis van wondzorg bij de zorgprofessionals.
• Gepaste inzet van wondmaterialen, dus meer comfort voor cliënt en lagere kosten.

Of via ons gezamenlijk e-mailadres: wondspecialist@careyn.nl
24 uur per dag bereikbaar via 088-1239988 

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.We zijn gespecialiseerd in de behandeling van: 
• Ulcus cruris
• Decubitus
• Oncologische wonden en ulcera
• Chirurgische- en traumatische wonden
• Brandwonden
• Diabetische voet
• Smetten
• Compressietherapie bij oedeem

Esther van der Wel
0610557749
e.vanderwel@careyn.nl

Vlaardingen / Maassluis

Schiedam / Vlaardingen

Liona van Veenendaal
0630365805
li.vanveenendaal@careyn.nl

Liesanne Spoelstra
0610640065
l.spoelstra@careyn.nl

Westland / 
Midden Delfland

Ilse van Winden
0652382633
i.vanwinden@careyn.nl

Delft / Westland /
Oostland

Delft / Westland /
Oostland

Sharon de Groot
0613770325
s.degroot@careyn.nl


