
Personalia
Naam verzekerde: 

Geboortedatum:

Adres: 

Woonplaats:

Zorgverzekeraar, polisnummer:

Datum ontstaan van de wond: Datum start van de behandeling:

Wondtype
 Brandwond, graad 2/3  Recidiverende wond 
	Oncologische wond  	Wond bij circulatiestoornis/ulcus cruris
	Decubituswond  	Wond bij diabetes mellitus
	Wond na trauma 	Wondinfectie
	Inflammatoire huidaandoeningen 	Ernstig littekenweefsel 
	Anders, 

Beoordeling ten behoeve van de vergoeding verbandmaterialen m.b.t. wondzorg

1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist?  Ja

2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of  Ja 
verpleegkundig specialist behandelaar blijft?

3 Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van  Ja 
langer dan 14 tot 21 dagen?

Indien alle bovenstaande vragen met ja kunnen worden beantwoord en de wondtypering is aangegeven,  
dan worden de verbandmaterialen vergoed vanuit de Basisverzekering. Voor verdere informatie zie het  
toelichtingformulier (te vinden op www.zn.nl/formulieren).

Datum: 

Naam voorschrijver en functie:

Contactgegevens voorschrijver: 

Handtekening voorschrijver:

Datum/paraaf leveranciers na levering:

ZN-Aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen

ruimte voor sticker

Datum:

Wisselfrequentie:

NB Afleverhoeveelheid maximaal voor 24 dagen

Voorschriftondersteuning voor verbandmateriaal

Gazen en absorberend verband

Soort Afmeting Aantal

Onsteriel kompres non-woven

Steriel kompres non-woven

Steriel absorberend verband

Fixatiemateriaal en pleisters

Soort Afmeting Aantal

Hechtpleister 

Hydrofiel windsel

Fixatiepleister op rol

Ideaalwindsel

Steriele eilandpleister

Netverband

Wondverzorgingsmaterialen

Soort Type Afmeting Aantal Voorkeursmerk

Alginaat 

Hydrocolloïd 	standaard 	thin 	border

Hydrofiber

Hydrogel

Niet-verklevend gaas 	grofmazig 	fijnmazig 	siliconen

Schuimverband 	adhesief(border) 	non-adhesief

Wondfolie 

Anti-bacteriële producten

Soort Afmeting Aantal Voorkeursmerk

Alginaat 

Geïmpregneerd gaas 

Hydrocolloïd (Ag)

Hydrofiber (Ag)

Schuimverband (Ag)

Materiaal t.b.v. compressietherapie bij Ulcus Cruris

Buisverband

Verbandwatten 	synthetisch 	vet 	wit

Zwachtels 	lange rek 	korte rek 

Dubbellaags compressiekousen 	uitwasbaar 	niet uitwasbaar

Compressiemateriaal 	1 been 	2 benen
Inhoud volgens afspraak, geen standaard compressiebox. 	Complete set ACT 

Overige materialen

Cutimed Alginate

Cutimed Hydro

Cutimed Gel

Cuticell

Cutimed Siltec

Leukomed T

Cutimed Alginate

Cutimed Sorbact

Voorkeursmerk

Tensofast DS

Soffban

Comprilan

Jobst UlcerCare

Comprilan Total

Z.o.z. voor aandachtspunten en de beslisboom materiaalkeuze o.b.v. kenmerken van de wond. Klik hier voor hulp bij productkeuze

BSN medical
Notitie
Vul alle velden in en print het ZN-formulier om deze te ondertekenenGa naar de volgende pagina voor hulp bij productkeuze



Cutimed Sorbact + Cutisorb

Cutimed Sorbact + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact + Cutisorb

Cutimed Sorbact + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact + Cutisorb

Cutimed Sorbact + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact + Cutisorb

Cutimed Sorbact + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Alginate + Cutisorb

Cutimed Alginate + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Alginate + Cutisorb

Cutimed Alginate + Cutimed Siltec B

Cutimed Sorbact Gel + Cutimed Siltec B

Cutimed Siltec

Cutimed Siltec B

Cutimed Siltec B

Cutimed Cavity + Cutisorb

Cutimed Cavity + Cutimed Siltec B

Cutimed Cavity + Cutimed Siltec B

Materiaalkeuze o.b.v. kenmerken van de wond

Kenmerken Doel Actie Productadvies

Aandachtspunten

• Vul altijd het ZN aanvraagformulier in i.v.m. vergoeding van verbandmiddelen.

• Inspecteer de wond op kleur, grootte, diepte, geur en mate van
wondvochtproductie.

• Gebruik de beslisboom materiaalkeuze om het juiste verband voor de wond te
kiezen. 

• Bescherm de wondranden van natte wonden bij iedere verbandwissel met een
barrièrespray.

• Indien in de wond meerdere kleuren te onderscheiden zijn, beoordeel de wond
dan op basis van de belangrijkste factor die de wondgenezing beïnvloedt. 
Dat wil zeggen: eerst necrose behandelen, dan de infectie, vervolgens het
gele beslag en uiteindelijk de granulerende wond. 

• Gebruik de beslisboom materiaalkeuze niet bij de behandeling van
oncologische- en/of brandwonden.

Wilt u dit formulier op papier ontvangen? 
Vraag een blok aan bij BSN medical:

Pictogrammen
Op dit formulier wordt gebruik gemaakt van pictogrammen om de belangrijkste 
kenmerken van de wond weer te geven. Er zijn pictogrammen voor de fase en 
diepte van de wond en voor de hoeveelheid wondvocht.

EpithelialiserendGranulerendMet geel beslagGeïnfecteerdNecrotisch

Gemiddeld
tot veel

Weinig tot
gemiddeld

Geen tot 
weinig

Diep Oppervlakkig Diep en
oppervlakkig

Wondfase

Mate van wondvocht Diepte
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Necrotectomie door specialist of met 

behulp van verbandmiddelen
Necrose verwijderen

Reinigen van het wondbed 

en behouden of creëren van 

een vochtig wondmilieu

Wondbed beschermen

Wond reinigenInfectie bestrijden (lokaal)

Wond reinigen en vochtig 

wondmilieu in stand houden

Vochtig wondmilieu creëren 

of behouden 

www.cutimed.nl

www.cutimed.nl
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