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Edwige Bibollet bestuurslid V&VN 

Wondconsulenten 
 
Met spijt hebben we afscheid genomen 
van Marco Warbout als bestuurslid van 
V&VN Wondconsulenten. Marco heeft 
gekozen om zijn loopbaan verder te 
zetten bij een leverancier van 
groothandel in onder andere 
wondbehandelingsproducten. Volgens de 
statuten worden nog geen 
wondconsulenten in dienst bij de 
industrie toegelaten tot het bestuur van 
V&VN Wondconsulenten.   
 
Voor de vacante plaats die ontstond zijn 
verkiezingen uitgeschreven waarop 3 
leden zich kandidaat stelden, nl. Bea 
Jansen, Edwige Bibollet en Jacqueline  
van de Geijn. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 2 december 2010 
is Edwige Bibollet verkozen tot nieuw 
bestuurslid. Edwige werkt als 
wondconsulent in het Erasmus MC en 
heeft in 2006-2007 de opleiding 
afgerond als wondconsulent.  
 

 
 

 

 
 
 

Symposium V&VN Stoma & 

Wondconsulenten 2 dec. 2010 
 
Op 2 december 2010 vond in de 
Reehorst te Ede de algemene 
ledenvergadering van V&VN 
Wondconsulenten plaats. Naast de 
ledenvergadering werd in samenwerking 
met V&VN Stoma een symposium 
georganiseerd met als centraal thema 
abdominale wonden, fistels en stoma. 
Ondanks het slechte winterse weer 
mochten we tijdens het symposium een 
300 tal deelnemers begroeten. Het 
symposium heeft haar doel zeker 
bereikt. Dat wondconsulenten en 
stomaverpleegkundigen veel raakvlakken 
bezitten werd als snel duidelijk, echter 
werd ook duidelijk dat een 
samenwerking in de praktijk nog 
verbeterd kan worden. Het symposium 
heeft er in ieder geval toe geleid dat 
beide beroepsgroepen veel van elkaar 
hebben geleerd wat de cliënt in de 
toekomst zeker ten goede zal komen. 
 

 
ALV & Symposium V&VN 

Wondconsulenten 21 april 2011 
 
Op donderdag 21 april 2011 vindt de 
volgende ledenvergadering plaats. Het 
daar aan sluitende symposium heeft dan 
als centraal thema de nieuwe V&VN 
richtlijn “decubitus; preventie en 
behandeling”. Plaats en definitief 
programma wordt begin maart bekend 
gemaakt. 
 

 
WWW.WCS.nl 
 
Eindelijk is de nieuwe website van ons 
landelijke kenniscentrum wondzorg WCS 
in de lucht. Via www.wcs.nl. kun je een 
kijkje nemen. Ook kun je actief 
meewerken aan de inhoud van de 
website. Neem een account en doe mee 
aan het forum of plaats een casus, 
richtlijn of verslag. Alle aangeboden 
content wordt door de redactie gelezen 
waarna het geplaatst wordt. Dit voorjaar 
komt er op de site een link voor V&VN 
Wondconsulenten waar alle informatie 
zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen, 
verslagen etc. zijn terug te vinden. 



Minister E. Schipper: 

“Hoogwaardige kwalitatieve 
wondzorg moet voor ieder 

bereikbaar zijn” 
 

 
 
Minister E. Schipper heeft in haar reactie 
op het rapport van het Expertisecentrum 
Wondzorg te Heerlen gezegd verheugd 
te zijn daar het een teken is van 
dynamiek. Dynamiek in combinatie met 
objectiviteit leiden ertoe dat de patiënt 
keuzes kan maken. Minister Schippers 
ziet een groot voordeel in 
wondexpertisecentra die een expertise 
en coördinerende rol vertolken in de 
regio. Zij pleit voor goede wondzorg, 
met het WCS als landelijk 
kenniscentrum, voor iedereen bereikbaar 
en gegeven door  hulpverleners dicht bij 
de patiënt. Minister Schipper ziet 
wondzorg als onderdeel van de basiszorg 
die mits goede training in de ketenzorg 
moet kunnen plaatsvinden. Een goed 
opgeleide wondconsulent is hierbij een 
belangrijke schakel. 
 
Dat wondexpertisecentrum en 
wondconsulenten belangrijk zijn werd 
geheel duidelijk toen in het 20.00 uur 
journaal van 7 januari jl. aandacht werd 
besteed aan de positieve resultaten van 
het expertisecentrum wondzorg te 
Heerlen.  

 

 
 
 

WCS Academie; nieuwe cursus 

algemene wond plus 
 
Vanaf april 2011 wordt de WCS cursus 
Algemene Wond Plus aangeboden. Het is 
een vervolgcursus op de cursus 
algemene wond samengesteld door 
V&VN Wondconsulenten. We hopen door 
deze cursus het ontstane niveauverschil 
te vullen tussen de diverse WCS 
cursussen en de opleidingen aan het 
Erasmus MC Rotterdam en het Radboud 
Nijmegen. Onderwerpen als biologie en 
pathologie, diagnose en oorzakelijke 
behandeling, psychosociale aspecten, 
gecompliceerde wondbehandeling, de 
positie van de wondverpleegkundige, het 
geven van presentaties en het 
interpreteren van onderzoek komen 
hierbij aan bod.   
 

VVN DWC deskundigheidgebied 
wondzorg in kwaliteitsregister 
 
Per 1 december 2010 is het mogelijk om 
je in te schrijven in het V&V 
Kwaliteitsregister voor het 
deskundigheidsgebied wondzorg. Als  
bestuur adviseren we dat ieder lid van 
V&VN Wondconsulenten binnen 5 jaar 
186 punten haalt waarvan 40 
geaccrediteerde zorgvragergebonden 
punten.  
V&VN Wondconsulenten is gestart met 
het merken van de scholingen die op het 
gebied van wondzorg worden gegeven. 
Dit leidt tot een duidelijk overzicht van 
alle door V&VN Wondconsulenten 
geaccrediteerde activiteiten in één 
oogopslag. Aanmelden voor het 
deskundigheidsgebied wondzorg kan je 
via http://www.kwaliteitsregistervenv.nl. 
Via deskundigheidsgebieden/inschrijven 
deskundigheidsgebied. Hieraan zijn geen 
extra kosten verbonden. 
Het formulier tekenen en opsturen naar: 
Het Kwaliteitsregister V&V, afdeling 
service, Postbus 8212, 3503 RE Utrecht 
 

 
 
 

 
 

 
 



CZO Erkenning  Opleiding 

Wondverpleegkundigen en -
consulenten 
 
Al eerder maakten we melding dat de 
erkenning van de opleidingen van het 
Erasmus MC en het Radboud door het 
College voor Ziekenhuis Opleidingen een 
zeer langzaam en moeizaam proces is. 
Zoekende naar de reden wordt als snel 
duidelijk dat het CZO druk bezig is met 
zich zelf te positioneren. Vanaf 1 oktober 
2010 focust het CZO zich niet enkel op 
ziekenhuisopleidingen maar ook op alle 
andere zorgopleidingen. De naam van 
het CZO is dan ook gewijzigd in College 
voor Zorg Opleidingen. Met deze stap, en 
hun uitbreiding aan (personele) 
mogelijkheden hopen we dat de 
erkenning van onze opleidingen in een 
stroomversnelling komt.    
 

CVZ Rapport verbandmiddelen 
 
In het najaar van 2010 ontstond onrust 
daar het College van Zorgverzekeraars 
(CVZ), een conceptrapport heeft 
geschreven m.b.t. de toekomstige 
vergoeding van verbandmiddelen. 
Kijkende naar het rapport betekende dit 
dat de vergoeding van wondgels, 
barrièrecrèmes  en specialistische 
wondproducten niet meer vergoed 
zouden worden als verbandmateriaal. 
Tot die conclusie waren ze gekomen na 
een toetsing van deze producten aan 
hun definitie van een verbandmiddel. In 
hun definitie spreekt het CVZ over een 
afdekkend verband met evt. kenmerken 
absorptie, reiniging en fixatie.  
 
Het CVZ heeft het rapport ter advies 
voorgelegd aan de diverse organisaties 
die iets met wondzorg hebben te maken, 
alsook aan V&VN Wondconsulenten. In 
onze reactie hebben we toegelicht dat 
V&VN Wondconsulenten ervan overtuigd 
is dat er in de wondzorg nog veel 
bespaard kan worden en dat de rol van 
wondexpertisecentra en -consulenten 
hierbij van essentieel belang is. Als 
reactie heeft CVZ het conceptrapport ter 
zijde gelegd en gaan zij een in het 
voorjaar 2011 onderzoeksgroep instellen 
met als doel om samen met het 
Wondplatform Nederland stappen te 
ondernemen om de kwaliteit van 

wondzorg en de daar uitvloeiende kosten 
positief te beïnvloeden.  

 
WCS Werkgroep Regionaal                         

Wondexpertisecentrum 
 
De WCS werkgroep regionaal 
wondexpertisecentrum heeft als 
opdracht het opstellen van 
kwaliteitscriteria waaraan 
wondexpertisecentra dienen te voldoen. 
Samen met het CBO is een plan van 
aanpak opgesteld hoe dit traject aan te 
pakken. In het najaar was alles in 
gereedheid gebracht om te starten was 
het niet zo dat het CBO het faillissement 
had aangevraagd. Dit heeft ertoe geleid 
dat heden ten dage de werkgroep nog 
niet is gestart. Op dit moment wordt het 
project weer opgepakt samen met TNO 
waarin het CBO is opgegaan.   
 

V&VN DWC onderzoek Pure COIN 
 
Vanwege de nog weinige aanmeldingen 
van nieuwe patiënten is besloten om het  
Pure COIN onderzoek af te ronden. Op 
dit moment worden de gegevens 
geanalyseerd. Hierbij willen wij iedereen 
danken die heeft geparticipeerd in het 
onderzoek. Op 23 november tijdens het 
WCS congres zullen de resultaten 
worden gepresenteerd.  

 
Landelijke richtlijn decubitus 
 
De expertgroep decubitus is in een 
afrondende fase rond de nieuwe 
decubitusrichtlijn. Het betreft hier een 
“vertaling” van de EPUAP/NPUAP 
(Europees-Amerikaanse richtlijn) naar de 
Nederlandse situatie. In januari hebben 
alle leden van V&VN Wondconsulenten 
de conceptrichtlijn decubitus ontvangen 
ter becommentariëring. Het commentaar 
wordt aangeboden aan de expertgroep 
decubitus die deze toetst aan en zo 
nodig aanpast in de richtlijn. In april 
wordt de definitieve richtlijn verspreidt 
en gepresenteerd tijdens het V&VN 
symposium d.d. 21 april 2011.  
 

 
 
 

 



V&VN Wondconsulenten 
 
Het bestuur van V&VN DWC bestaat uit; 
Mariska Geleijnse, 
Bronovo ziekenhuis Den Haag 
Yvonne Bouten - Siebers, 
VieCuri Venlo 
Barbara den Boogert, 
Reinier de Graafgroep Delft 
Edwige Bibollet – Ruche 
Erasmus MC Rotterdam 
Jacqueline van Boekel, 
Elisabeth ziekenhuis Tilburg 
Sandra Janssen, 
Elkerliek ziekenhuis Helmond 
Tonny de Groot, 
Vierstroom en LLZ Zoetermeer 
Peter Quataert 
Stichting ZorgSaam Terneuzen 

 
 

Wordt dan Lid van V&VN DWC 
 

Meer informatie? Kijk op 

http://www.venvn.nl 

http://www.wcs.nl 

Of neem tijdens kantooruren contact op 
met:Peter Quataert T 0115 68 80 82,  
quataert@zeelandnet.nl 
 

Contributie 

V&VN Wondconsulenten:                                                         
€ 62,00 
WCS abonnee: € 31,80 
(Het totale lidmaatschap bedraagt 
€ 93,80 - per jaar, voor dit bedrag ben 
je lid van V&VN Wondconsulenten, 
ingeschreven in het kwaliteitsregister 
V&V en abonnee van WCS 
 

Lid worden? 

Voor 2011 vragen wij u apart lid te 
worden van V&VN en abonnee van WCS. 
Ga naar www.venvn.nl en kies in het 
menu voor ‘Nu aanmelden’ en kies 
specifiek voor de afdeling en 
wondconsulenten. 
Ga naar www.wcs-nederland.nl en kies 
in het menu bij ‘contact’ online 
aanmelden. 

 

 

 
 

Agenda 
 
8 februari 2011;  
lustrumcongres V&VN 5 jaar, Jaarbeurs 
Utrecht 
 
16 – 18 maart 2011; 
Zorgtotaal beurs, Jaarbeurs Utrecht 
 
21 april 2011: 
ALV & Symposium V&VN 
Wondconsulenten 
 
25 – 27 mei 2011: 
EWMA Brussel 
 
21 – 22 juni 2011: 
WCS Hands On training, Erasmus MC 
Rotterdam 
 
31 augustus – 2 september 2011; 
EPUAP, Porto Portugal 
 
22 – 23 november 2011; 
WCS Congres, Jaarbeurs Utrecht 
  
 

 


