
Persbericht  
 

WCS Kenniscentrum Wondzorg reikt de WCS Award 
2019 uit aan Barbara den Boogert 
 
Utrecht, 26 november 2019, zeventiende WCS Congres 
 
Op 26 november 2019 ontving Barbara den Boogert uit handen van René Baljon, voorzitter 
van WCS Kenniscentrum Wondzorg, tijdens het WCS Congres in de Jaarbeurs te Utrecht de 
WCS Award 2019 voor haar bijzondere werk binnen de wondzorg in Nederland.  
 
 
De carrière van Barbara kenmerkt zich van enerzijds pionieren en anderzijds kennis delen.  
 
Pionieren staat bij Barbara voor het feit dat zij een van de eerste wondverpleegkundigen in 
Nederland was. Maar ook dat ‘haar’ WEC (wondexpertisecentrum) van de Reinier de Graaf 
Groep te Delft de eerste was die de accreditatie ontving van de European Wound 
Management Association (EWMA). Zij heeft zich daar heel hard voor gemaakt.  
 
Voor kennisdelen zat Barbara in diverse commissies en besturen, zoals die van de V&VN 
Wondexpertise, was ze council member bij de EWMA en lid van de WCS Commissie 
Decubitus. Maar ze liet ook niet na om haar kennis te delen in voordrachten en presentaties, 
of lesgeven aan de wondopleiding in Rotterdam. Met haar aanstekelijke manier van 
presenteren was Barbara een mooi uithangbord voor Wondzorg Nederland.  
 
Barbara zal binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Gelukkig heeft ze zoveel gedaan om 
haar kennis te delen dat op inhoud het verlies beperkt zal zijn. Maar haar aanstaande 
pensionering betekent wel het verlies van een warm mens met hart voor haar patiënten met 
een wond.  
 
René Baljon kenschetste bij de uitreiking deze prijs voor haar als een oeuvreprijs.  
 
 
 
 
 

 
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg is het nationaal kenniscentrum op het gebied van wond- en huidzorg, ten 
einde het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, waardoor de kwaliteit van de 
wond- en huidzorg verbetert. De WCS bereikt dit door het organiseren van cursussen, congressen en lezingen, 
het verzorgen en bevorderen van publicaties in het tijdschrift WCS Nieuws, het uitdragen van kennis via het 
WCS Wondenboek en de WCS Website, en het bevorderen en stimuleren van onderzoek. 
 
Sinds 2005 reikt de WCS tijdens haar tweejaarlijkse congres de WCS Award uit aan een professional of 
organisatie die baanbrekend werk verricht in de wondzorg.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. Baljon, voorzitter WCS Kenniscentrum Wondzorg: 06 
23473937 of rene@wcs.nl 
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