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Nog 6 tot 7 weken te gaan en dan start ons negende congres. Het gaat nu toch flink kriebelen.  

Is alles op tijd klaar? Zullen alle sprekers op komen dagen? Zullen alle deelnemers op komen 

dagen? Zullen de tassen op tijd klaar zijn? Zullen de beamers werken? Eigenlijk is het onzin 

om hier wakker van te liggen, maar het gebeurt toch. Je weet dat vele mensen op de voor- en 

achtergrond hard werken om dit congres weer een succes te laten zijn. Bestuursleden, 

commissieleden, partners, maar ook de bedrijven die in de Expozaal zullen staan zijn allemaal 

hard bezig voor de vele deelnemers. De inschrijvingen lopen nog steeds voorspoedig en we 

hopen stilletjes toch weer op een verbetering van het aantal bezoekers van het vorig congres, 

ruim 1500. Heb jij je nog niet ingeschreven???????  

 

In het vorige WCS Nieuws hebben we je al laten weten dat ons opleidingsprogramma voor 

2004 uit gaat breiden met een decubituscursus. Stukje bij beetje breiden wij zo ons 

programma uit. Op die manier willen wij een steeds grotere bijdrage leveren aan de 

wondontwikkeling in Nederland, rekening houdend met onze eigen doelstellingen. 

 

Als je je doelstellingen wilt nastreven, en de wondontwikkeling in Nederland wilt bevorderen 

kom je wel eens in conflict met je eigen belangen. Zo krijg je diverse aanvragen om congres- , 

symposium-, of scholingsinformatie in je eigen WCS Nieuws te plaatsen. Informatie die wel 

eens kan conflicteren met je eigen activiteiten. Op wondcongresgebied is het dit jaar een heel 

druk jaar. Je vraagt je dan wel af of je congresaankondigingen rond je eigen congres wel of 

niet moet plaatsen in het WCS Nieuws, want eigenlijk concurreren zij in hetzelfde 

deelnemersgebied als voor je eigen congres. Maar binnen je doelstellingen wil je wel 

bevordering van de kennis op wondgebied nastreven, en andere congressen spelen daar ook 

een actieve rol in.  

Ondanks dat andere congressen en dergelijke feitelijk met ons concurreren zullen we toch die 

informatie aan jullie blijven verstrekken; in het WCS Nieuws en op onze site www.wcs-

nederland.nl. Daarnaast zullen wij wel een actieve rol gaan spelen om diverse congressen op 

het gebied van de wondbehandeling beter op elkaar te gaan afstemmen. Enerzijds qua 

planning, anderzijds qua onderwerp, of misschien zelfs middels samenwerking.  

Ook de industrie, die veelal als sponsor optreedt, moet door het grote aanbod van congressen 

en dergelijke steeds vaker keuzes gaan maken wie ze wel en wie ze niet, of in welke mate ze 

kunnen sponseren.  
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Ons eerste succesje hebben we al geboekt. Zo zal de Belgische WCS haar congres in het 

vervolg niet meer in hetzelfde jaar organiseren als ons congres, zoals dit jaar. Het volgende 

Belgische WCS congres vindt dan ook in 2004 plaats. In deze WCS Nieuws zullen we jullie 

daarover blijven informeren. 

 

Dit WCS Nieuws bevat een viertal artikelen over transmurale zorg. Een aantal WCS 

congressen terug hebben wij dit thema ook al behandeld, maar het blijft een belangrijk 

aandachtspunt om lokaal of regionaal de zorg beter te gaan afstemmen. Ontschotten, 

protocolleren, stroomlijnen van informatie, afstemming en dergelijke vergemakkelijken de 

patiënt het bewandelen van zijn zorgpad. 

 

Er zijn wellicht nog meer landelijke projecten die bijdragen aan de transmurale zorg. Ik roep 

betrokkenen dan ook op om verslag te doen van dat project in het WCS Nieuws, want elkaar 

informeren betekent van elkaar leren.  

Op 4 en 5 november zien we elkaar waarschijnlijk in de Jaarbeurs te Utrecht. Tot die tijd: 

"Veel leesplezier". 

René Baljon 

Voorzitter WCS 

 


