
      

“We werken nauw samen met WCS”

Vijf jaar Zorgmeetlat
Wat belooft het 

kabinet Rutte aan 

300.000 ver-

pleegkundigen en 

verzorgenden? 

ook dit jaar legt 

V&VN de Zorg-

meetlat langs de 

Rijksbegroting. De 

beroepsvereni-

ging beoordeelde ook dit jaar – voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar – de Miljoenennota 

op concrete maatregelen op het  gebied van 

preventie, instroom, taakherschikking, kwaliteit 

en behoud van verpleegkundigen en verzor-

genden. Bezuinigingen in de zorg leiden tot 

aftrekpunten.

V&VN brengt deze Zorgmeetlat uit om te be-

oordelen of de vraagstukken die de komende 

jaren moeten worden opgelost ook daadwerke-

lijk worden aangepakt, met concrete maatre-

gelen en bijbehorende financiële middelen. 

Als deze vraagstukken, zoals het tekort aan 

zorgpersoneel, niet worden aangepakt, wordt 

het voor onze beroepsgroep steeds moeilijker 

om goede zorg te verlenen. Dit heeft grote 

gevolgen voor de patiënten en bewoners, maar 

ook voor de verpleegkundigen en verzorgen-

den zelf. De Zorgmeetlat kijkt specifiek naar 

concrete maatregelen voor de beroepsgroep. 

De Zorgmeetlat geeft dus primair geen oordeel 

over de gevolgen voor de patiënt. in verkie-

zingstijd heeft V&VN de Zorgmeetlat ook 

gebruikt om de programma�s van de verschil-

lende politieke partijen te beoordelen.

Met de Zorgmeetlat wil V&VN verpleegkundi-

gen en verzorgenden bewust maken van de 

politieke besluitvorming in Den haag en de 

impact die dit heeft op de beroepsgroep zelf.

De uitkomsten van de Zorgmeetlat van dit jaar 

zijn te vinden via www.venvn.nl/actueel.aspx.

In de peIlIng

Hoe werk je met vrijwilligers?
V&VN Wondconsulenten is een actieve 

club mensen. Het bestuur is vooral stra-

tegisch bezig, maar ook veel leden doen 

mee in diverse werkgroepen en helpen zo 

het vak vooruit! Voorzitter Peter Quataert 

vertelt enthousiast over de afdeling en 

de nauwe samenwerking met Woundcare 

Consultant Society (WCS).

“WCS is een kenniscentrum op het gebied 

van wondzorg. het houdt zich met name 

bezig met het geven van cursussen, het 

vergaren en verspreiden van kennis en het 

organiseren van symposia en workshops. 

Een goede samenwerkingspartner voor ons 

dus”, vertelt peter Quataert, voorzitter V&VN 

Wondconsulenten. “Daarbij faciliteert WCS 

veel voor onze afdeling. het bestuur en de 

leden van V&VN Wondconsulenten zetten 

zich in voor de erkenning van het vak en de 

positie van wondconsulenten. Daarnaast pra-

ten we met externe partijen. in die gesprek-

ken laten we de stem horen van de wond-

consulenten, met de patiënt voorop. ook 

worden we geregeld gevraagd om samen 

beleid te maken.”

Speerpunten
het valt peter op dat de leden van V&VN 

Wondconsulenten erg actief en betrokken 

zijn. “het lukt bijna altijd wel om iemand te 

regelen, bijvoorbeeld om mee te praten in 

projectgroepen voor externe projecten.” 

Een van de grotere projecten waarmee de 

afdeling zich nu bezig houdt, is de ontwikke-

ling van een indicatorenset voor de inspectie 

voor de gezondheidszorg. “het einddoel is 

een set kwaliteitsindicatoren. ik hoop die op 

het congres van WCS in november te kun-

nen presenteren.” Een ander speerpunt van 

V&VN Wondconsulenten is de erkenning van 

de opleidingen. “hiermee zijn we ook al een 

tijdje bezig. De Erasmus MC Zorgacademie 

verzorgt al een tweejarige opleiding. ook in 

Nijmegen is men gestart met een eenjarige 

opleiding tot wondverpleegkundige.”

Congres
op 22 en 23 november 2011 is het weer zo-

ver. Dan komen zo’n 2.500 geïnteresseerden 

naar het WCS Congres, waar V&VN Wond-

consulenten een grote rol vervult. Dit jaar 

heeft het congres het thema Wontwikkeling, 

oftewel, een update van alle ontwikkelingen 

op het gebied van wondzorg. ook dit jaar 

dragen peter en zijn mede-(bestuurs)leden 

op het WCS Congres hun kennis over op de 

bezoekers. “Er is weer voldoende te vertel-

len, bijvoorbeeld over de net verschenen 

landelijke richtlijn Decubitus. Daarover geven 

wij onder andere een workshop”, aldus peter.

V&VN Wondconsulenten

Meer informatie 

www.wcs.nl
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