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Goede wondzorg in 2022
Samen komen we verder!
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Inhoud

Wij zijn Van Heek Medical en wij besteden 
onze tijd en aandacht aan mensen die zich 
inzetten om de best mogelijke zorg te leveren. 
Mensen zoals jij. Want goede zorg is in de 
eerste plaats mensenwerk. Werk door én 
voor mensen. Mensen voor wie een medisch 
hulpmiddel soms het verschil kan maken 
tussen lijden en een plezierig leven leiden.

We vinden het dan ook belangrijk dat 
medische hulpmiddelen niet alleen 
betrouwbaar, maar ook prettig in het gebruik 

Zoals je vast al weet, veranderen er in 2022 
een aantal zaken ten aanzien van  complexe 
wondzorg. Dat is niet niks! Welk effect heeft 
dat op jouw werk als zorgprofessional?  

zijn. Daarom luisteren we tijdens onze 
productontwikkeling naar de adviezen van 
zorgverleners. Mensen zoals jij. Zo weten 
we zeker dat onze producten precies doen 
wat ze moeten doen. Bij ons vind je al sinds 
1926 hulpmiddelen van hoge kwaliteit. Zo kan 
iedereen in alle vrijheid genieten van de mooie 
dingen in het leven!

De beste zorg zie je niet, 
die voel je.

En wat heb je nodig om daar slim mee om 
te gaan? Want natuurlijk wil je, ook in tijden 
van verandering, gewoon goede zorg kunnen 
blijven verlenen!

Passende illustratie(s) bij voor-
stel VHM en slogan (beste zorg 
zie je niet, die voel je)

Even voorstellen…

De zorg verandert…

     Van Heek Medical  
Dé specialist in wondzorg
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In tijden van verandering is het fijn als je op 
iemand kunt bouwen. Iemand die precies weet 
waar jij op dat moment behoefte aan hebt. 
Een luisterend oor, een steuntje in de rug, 
iemand die zegt: “Je staat er niet alleen voor. 
Ik ben er voor je.” Een soulmate.

We weten hoe belangrijk dat is: persoonlijke 
aandacht. Daarom doen we net even wat 
meer dan je van ons verwacht. We willen 
weten wat jij op dit moment nodig hebt, maar 
ook: weten wat je in de toekomst misschien 
nodig zult hebben. Zodat je altijd op ons kunt 
bouwen, waar en wanneer dan ook. 
Of je nu huisarts bent of verpleegkundige, een 
zorginstelling runt of een apotheek: wij zijn er 
voor je. Wij zijn jouw soulmate. 

Deze veranderingen bieden ook nieuwe 
kansen. Gelukkig maar! Wij helpen 
zorgprofessionals zoals jij graag die nieuwe 
kansen te benutten, niet alleen op het gebied 
van complexe, wondzorg, maar ook wat 
betreft acute wondzorg. 

Want goede wondzorg verlenen: daar komt 
heel wat kennis en expertise bij kijken. Kennis 
en expertise die jij als eerstelijnszorgverlener 
bezit. Bovendien is wondzorg niet alleen 
mensenwerk, het is teamwerk: alle betrokken 
zorgverleners in de regio spelen samen een 

vitale rol in het wondgenezingsproces. En 
terecht. Die vitale rol moet behouden blijven. 
Ook wanneer de zorg verandert. Dat begrijpen 
we als geen ander. 

Daarom brengen we apotheken, 
huisartsen, verpleegkundigen en andere 
eerstelijnszorgverleners op de hoogte van 
de mogelijkheden die er op het gebied van 
wondzorg in de regio bestaan. 

Want we bieden meer dan alleen wondzorg-
producten. Veel meer! 

Je kunt niet alleen bij ons terecht voor 
complexe wondzorgproducten, maar ook 
voor alles op het gebied van acute wondzorg. 
Bovendien geloven we in de kracht van 
samenwerking. 

Om de onderlinge samenwerking in de regio  
te versterken, hebben we verschillende handige 
tools en inspirerende workshops ontwikkeld. 
Daarmee hopen we apotheken, huisartsprak- 
tijken en andere betrokken eerstelijnszorg-
verleners in deze tijden van verandering een 
steuntje in de rug te kunnen bieden. 

Van Heek Medical: de soulmate 
waarop je kunt bouwen

Samen bieden we jouw patiënt de beste wondzorg! 

     Van Heek Medical  
Dé specialist in wondzorg

Als we onze krachten bundelen en onze 
kennis delen, dezelfde protocollen en 
wondzorghulpmiddelen hanteren, dan 
bereiken we het doel waar we allemaal naar 
streven: consistente, efficiënte wondzorg. 

Want hoe beter de regionale samenwerking, 
hoe beter de behandeling kan worden 
afgestemd.  

En daar wordt de patiënt beter van! 

Meer dan alleen wondzorgproducten

Wondprofessional
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Speciaal voor de patiënt heeft de apotheek 
ook een breed assortiment aan acute 
wondzorgproducten van medische kwaliteit 
direct ter beschikking. De patiënt kan 
deze dus meteen bij de apotheek kopen. 
De medische kwaliteit die de patiënt 
verdiend. Eenvoudig en ook nog eens bij 
jou om de hoek!

Heka Retail

Een goede regionale samenwerking  
organiseren in de wondzorg: daar is iedereen 
bij geholpen. De apotheek vervult daarin  
een centrale regionale rol als middelpunt  
in de patiëntenzorg. Die rol is essentieel  
om de onderlinge samenwerking tussen  
alle betrokken zorgverleners in de regio te 
kunnen versterken. 

Bovendien is de apotheek hét lokale, 
zichtbare aanspreekpunt voor de patiënt. 

De apotheek kent de patiënt in de regio en 
heeft een directe lijn met de andere betrokken 
disciplines. Daarom is de apotheek de perfecte 
partner. Ook voor acute wondzorg, als de 
patiënt de verbandmaterialen zelf moet betalen. 

Want dankzij de concurrerende prijzen binnen 
het wondzorgassortiment kan iedereen nu bij 
de apotheek terecht voor expertise, gericht 
advies en kwalitatief hoogstaande, betaalbare 
wondzorgproducten. 

De apotheek: verbinder in de regioDaarom brengen we betrokken zorgverleners 
zoals jij op verschillende manieren samen, 
zodat we de teamspirit kunnen versterken. 

Want daarin ligt de kracht van de zorg: 
verbinding. Die verbinding tot stand brengen, 

daar helpen we graag een handje bij. Dat mag 
je wel verwachten, van je soulmate! 

Samen zorgen we voor goede wondzorg  
in de regio! 

     Van Heek Medical  
Dé specialist in wondzorg
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     Wat kunnen wij betekenen?  
In jouw regio

Wij zetten ons in om het bieden van goede 
wondzorg makkelijker te maken. Niet alleen 
door hoogwaardige medische hulpmiddelen 
te verstrekken, maar ook door de onderlinge 
samenwerking en kennisdeling tussen 
zorgverleners in de regio te stimuleren. Want 
goede wondzorg verlenen, dat doe je samen! 
Daarom bieden we een totaaloplossing voor 
wondzorg in de regio. 

Zo hebben we diverse tools ontwikkeld die  
jou en alle andere betrokken zorgverleners 
helpen om samen de allerbeste wondzorg  
te kunnen leveren. 

We weten als geen ander dat het op peil 
houden van inhoudelijke kennis van belang is. 
Daarom ondersteunen we iedereen in de regio 
door relevante en up-to-date educatietools 
aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan:

•  Een breed scala aan geaccrediteerde 
e-learnings.

•  Beslisboom (niet-)vergoede wondzorg 
•  Het kennisboek ‘Basistheorie Complexe 

Wondzorg’, verkrijgbaar als zowel fysiek 
boek als e-book.

•  Trainingen en workshops, digitaal te volgen 
of op locatie gegeven door onze ervaren 
verpleegkundigen.

•  Ook bij een FTO (Farmacotherapeutisch 
Overleg) bieden we ondersteuning. Denk 
bijvoorbeeld aan trainingen met een wond-
inhoudelijke achtergrond, of toelichting 
over het effectief inzetten van regionale 
samenwerkingen.

Van Heek Medical organiseert samen met 
apotheken speciale thema-bijeenkomsten in 
de regio. Tijdens deze bijeenkomsten neemt 
het delen van kennis een centrale rol in. 
Zo’n bijeenkomst kan bijvoorbeeld draaien 
om het thema ‘ulcus cruris’. Deze thema-
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden tijdens 
een FTO, maar kunnen ook als afzonderlijke 
kennissessies worden ingepland.

Een wond beoordelen? Pak het 
wondprotocol erbij!
Elke wond is anders. Maar hoe kies je het 
geschikte wondproduct voor elke afzonderlijke 
wond? Van Heek Medical heeft speciaal 
hiervoor het wondprotocol ontwikkeld. 

Dit protocol is gebaseerd op twee 
veelgebruikte beoordelingsmethodieken: het 
TIME-model en het WCS Classificatiemodel. 
Aan de hand hiervan kunnen alle betrokken 
zorgverleners in de regio een wond op 
consistente wijze beoordelen en behandelen. 

Neem deel aan onze trainingen  
en geaccrediteerde e-learnings

Deel jouw kennis met andere zorgprofessionals tijdens  
de speciale thema-bijeenkomsten

Vergroot je kennis 

E-learning

Nieuwsgierig? 
Bezoek dan het Educatiehuis: ons online educatieplatform voor zorgprofessionals! Daar 
vind je ook het e-book ‘Basistheorie Complexe Wondzorg’. Ga naar vhm-educatiehuis.nl 
om meer te weten te komen over onze educatieve ondersteuningsmogelijkheden!

Je kunt bij ons terecht voor een (regionaal) wondprotocol, verschillende trainingen en 
geaccrediteerde e-learnings, informatieve thema bijeenkomsten en nog veel meer!
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Wil je meer weten over Curea?
Kijk dan op www.vanheek.com/curea

Snelle wondgenezing vergt de juiste 
wondverzorging. Dat weten wij, dat weet jij, 
maar hoe help je jouw patiënten de juiste 
keuze te maken bij de verzorging van elk type 
wond? Simpel: door voor elke wond de best 
passende oplossing te bieden. De patiënt is bij 
de apotheek aan het juiste adres!

Wil je als zorginstelling de samenwerking  
in de regio aangaan en sneller kunnen starten 
met wondzorg?  
Dan biedt Van Heek Medical de wondbox: 
een compleet pakket aan wondzorgproducten 
waarmee zo goed als alle wonden direct 
effectief behandeld kunnen worden. 

Deze wondbox wordt in consignatie bij 
de instelling geplaatst. De instelling kan 
daardoor direct beschikken over de nodige 
wondzorgproducten en het voorschrift volgt 
later richting de apotheek. De apotheek is 
verantwoordelijk voor het opnieuw aanvullen 
van deze wondbox. 

Sterk geurende, oncologische of geïnfecteerde 
wonden met veel wondexsudaat? De (super) 
absorberende wondverbanden van Curea 
zorgen voor optimale wondgenezing en meer 
comfort. Met de hoogwaardige producten van 
Curea biedt Van Heek Medical oplossingen 
voor de meest uitdagende situaties. 

Dankzij het gebruik van innovatieve 
technologieën onderscheiden deze producten 
zich op verschillende manieren van 
vergelijkbare materialen. 

Het genezingsproces van een complexe wond 
vergt tijd, aandacht en goede verzorging. 
Daarvoor is goed wondverbandmateriaal 
nodig. Met Decifera heb je betaalbare 
verbandmiddelen van topkwaliteit in handen. 

Verbandmiddelen die bijdragen aan 
optimaal wondherstel. Dankzij onze eigen 
productontwikkeling blijft Van Heek Medical 
dichtbij de praktijk en kunnen we altijd snel 
inspelen op wat er nodig is!

Decifera: complexe wondzorg

Curea: complexe wondzorg

Wondbox

Een flinke schaafwond oplopen, een kleine 
operatieve ingreep ondergaan… Het zijn 
herkenbare situaties waar iedereen mee te 
maken kan krijgen. Als professional wil je de 
beste zorg kunnen bieden, zodat de wond snel 
geneest. Maar welk wondmateriaal gebruik je 
voor die ene specifieke wond? 

We maken het maken van die keuze graag 
gemakkelijk voor je. Heka biedt voor elke 
wond een passende oplossing en staat voor je 
klaar met een helder assortiment. 

Heka: traditionele wondzorg

     Betaalbare wondzorgproducten 
van topkwaliteit altijd binnen handbereik

Meer weten?
Wil je gebruikmaken van ons uitgebreide aanbod en nog meer weten over de mogelijkheden 
en ondersteuning wij je kunnen bieden? Kijk snel op vanheek.com/soulmate.

Benieuwd naar Decifera? 
Kijk dan op: www.vanheek.com/decifera

Wil je meer weten over Heka? 
Kijk dan op www.vanheek.com/heka

Wil je gebruikmaken  
van ons uitgebreide aanbod en nog 
meer weten over de mogelijkheden  
en ondersteuning wij je kunnen bieden? 
Kijk snel op vanheek.com/soulmate.

Elke wond is anders en verdient 
aandacht. Met onze verschillende 
wondmerken voor zowel acute wonden 
als complexe wonden, bieden we voor 
elke wond een oplossing.

Onze wondmerken 
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Ieder voor zich? Nee, daar zijn we niet zo 
van. Want net als jij, weten wij dat we samen 
een stuk verder komen dan alleen. Net als jij, 
hebben wij hart voor de zorg. Daarom voelen 
we ons zo met jou verbonden. 

En die verbinding, dat is de oplossing om 
consistente, doeltreffende wondzorg in de 
regio te kunnen blijven garanderen. Ook in 
tijden van verandering staan we je bij. Daar 
zijn we soulmates voor. 

Op je gemak ontdekken wat we als soulmate  
allemaal voor jou kunnen betekenen?  
Alvast wat samples aanvragen? Gewoon direct  
met ons in contact komen? Dat kan! 

Ga naar vanheek.com/soulmate en 
vraag naar de mogelijkheden bij 
jouw apotheek. 

Macroweg 10 | 5804 CL  Venray | T +31 88 220 88 22 
E info@vanheek.com | www.vanheek.com
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     Samen staan we sterk!


