
 
 

 

 

Persbericht  

 

Woundcare Consultant Society reikt WCS Award 2011 uit aan Huub Brull 
 

Utrecht, 22 november 2011, dertiende WCS Congres 

 

Op 22 november 2011 ontving Huub Brull uit handen van René Baljon, voorzitter van 

de Woundcare Consultant Society, de WCS award 2011 voor zijn baanbrekend werk 

binnen de wondzorg in Nederland.  

 

Huub Brull is werkzaam als projectenmanager in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. 

Hij houdt zich voornamelijk bezig met innovatieve verpleegkundige projecten. Hij is gestart 

als verpleegkundige in 1975 en heeft vakinhoudelijke en specialistische opleidingen gevolgd, 

zoals de intensive care opleiding, oncologie opleiding, stoma opleiding, kaderopleiding en 

vele wondcursussen. Vanaf 1984 heeft hij zich meer gericht op leidinggevende functies in de 

zorg en sinds 200 is hij in functie als projectenmanager voor Heelkunde.  

 

Huub Brull is bekend als wond- en decubitusverpleegkundige in de regio en ook landelijk. 

Vanuit dit specialisme is hij  betrokken bij de ontwikkeling van regionale wondopleidingen en 

van een landelijke post-HBO opleiding tot wondconsulent aan het Erasmus MC te Rotterdam. 

Verder is hij bestuurslid van de Decubitus Stichting Oostelijk Zuid-Limburg en 

medeorganisator van het tweejaarlijks landelijk Decubituscongres, een organisatie in 

samenwerking met V&VN Wondconsulenten en de WCS. Huub Brull maakte in het verleden 

al een aanzet tot het monitoren van wondbehandeling door het vastleggen van allerlei wonden 

op foto’s. Nu is hij actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe 

wondregistratieprogramma genaamd "Woundmonitor".   

 

Professionalisering van medische en verpleegkundige wondzorg blijft bij hem een belangrijk 

speerpunt. In dat kader startte hij in 2008 het Mitralis Expertisecentrum Wondzorg, waar hoog 

opgeleide wondverpleegkundigen werkzaam zijn. Een centrum onder leiding van 

verpleegkundigen en waar iedere specialist uit de eerste en tweede lijn een beroep kan doen 

op advies en daadwerkelijke wondzorg. 

 

Huub Brull is een pionier op het gebied van wondzorg. Huub Brull bewijst met zijn 

initiatieven dat door het verspreiden van expertise, het geven van goede wondzorg door goed 

opgeleide verpleegkundigen en een goede coördinatie in de keten, er veel geld kan worden 

bespaard en niet in het minst veel leed voor de patiënt kan worden vermeden. Huub Brull 

denkt en acteert steeds vanuit het belang van de patiënt en opent daarbij alle deuren. 

 

De WCS Award is een prijs van € 2000,-. 



 

 
De Woundcare Consultant Society (WCS) 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 een Award uit aan professionals die baanbrekend 

werk verrichten in de wondzorg.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. Baljon, voorzitter WCS: 010-4023400 of rene@wcs.nl. 


