
In Alkmaar en Egmond aan Zee

Wond- en 
zwachtelpost 



Een wond kan op verschillende manieren ontstaan. 
Kleine wonden genezen vaak vanzelf, maar 
complexe wonden, zoals een open been, wrijf- 
en doorligwonden of wonden na een operatie, 
hebben vaak extra zorg nodig. Dit geldt ook voor 
brandwonden en aandoeningen als trombose, 
wondroos en vocht in de benen (oedeem). In 
de wond- en zwachtelposten van De Zorgcirkel 
behandelen wij al deze wonden en aandoeningen. 

Wondzorg
Heeft u een wond die niet geneest? Onze 
wondenexperts kijken hiernaar en vragen hoe 
de wond is ontstaan. Samen met u wordt een 
behandelplan opgesteld om de wond te verzorgen. 
Hierbij houden we ons aan de laatste richtlijnen 
op het gebied van wondzorg. Dan houden we de 
voortgang van het herstel in de gaten, totdat de 
wond genezen is. 

Zwachtelen
Bij een open been, trombose en wondroos, waarbij 
veel vocht in de benen zit, kan zwachtelen helpen.
Onze wondverpleegkundigen beheersen alle 
zwachteltechnieken. 

Niet alle wonden genezen even 
snel. Soms is er hulp nodig om 
de huid te laten herstellen. In 
onze wond- en zwachtelposten 
staan de deskundige 
verpleegkundigen van De 
Zorgcirkel voor u klaar. 



Op de wijze die het best bij u past brengen zij het 
drukverband aan. Dit zorgt voor een constante druk 
die het vocht in de benen doet afnemen. Daarbij 
ondersteunen de zwachtels de bloedvaten en 
verbeteren zij de doorbloeding. 

Zolang het zwachtelen nodig is, wordt het verband 
regelmatig verwisseld. Meestal is dit wekelijks. De 
frequentie hangt af van de mate van vochtreductie 
in uw benen. Met zwachtels kunt u blijven lopen en 
uw eigen schoenen dragen.

Deskundig advies
Op onze wond- en zwachtelposten werken enkel 
ervaren verpleegkundigen en wondexperts. Zij 
kunnen uw wonden beoordelen en behandelen. 
Onze experts werken nauw samen met onze 
Specialist Ouderengeneeskundige, huisartsen en 
andere zorgverleners. Zo krijgt u altijd het beste en 
meest deskundige advies voor een snel herstel. 

Kosten en vergoeding
De kosten voor wondzorg, zwachtelen en het 
aanmeten van steunkousen vallen onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden betaald door 
uw zorgverzekeraar. Wel heeft u een indicatie nodig 
van uw huisarts of een wijkverpleegkundige.



Afspraak maken?
Wij behandelen u graag in onze wond- en 
zwachtelpost in Alkmaar of Egmond aan Zee. 
Maak hiervoor een afspraak met de locatie van uw 
keuze. Bent u niet in staat om langs te komen? 
Vraag dan uw wijkverpleegkundige of huisarts om 
advies. 

Vragen?
Heeft u vragen over wondzorg en/of zwachtelen? 
Neem dan contact op met één van de wond- en 
zwachtelposten.
Locaties
Wond- en zwachtelpost Alkmaar
Zorgcirkel Westerhout



Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar 
T: 088 – 55 99 340
E: wond.alkmaar@zorgcirkel.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 
13.00 – 17.00 uur. Overige dagen in overleg.

Wond- en zwachtelpost Egmond aan Zee
Zorgcirkel Prins Hendrik 
Voorstraat 41, 1931 AH Egmond aan Zee 
T: 06-51 99 11 95 / 06-53 46 16 27
E: wond.egmond@zorgcirkel.nl

Openingstijden: dinsdag: 13.00 – 17.00 uur. 
Overige dagen in overleg.
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