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FOCUS ON THE EWMA
ALLES OVER DE EUROPEAN WOUND

MANAGEMENT ASSOCIATION

ONDERWIJS 
Onderwijs is sinds de oprichting een
van de belangrijkste aandachtsgebie-
den van de EWMA. Het doel is om
een flexibel kader te maken voor
interdisciplinair onderwijs over
wondzorg in heel Europa, het aan te
passen aan de nationale gezond-
heidszorg en om het profiel van
wondzorg op een hoger plan te tillen
in de diverse gezondheidszorginstel-
lingen. De activiteiten binnen het
onderwijs worden gecoördineerd
door de EWMA Education
Committee. De doelstellingen van de
Education Committee zijn:
• Professionals en studenten in de

gezondheidszorg voorzien van
up-to-date kennis, zodat de nodi-
ge vaardigheden kunnen worden
ontwikkeld om optimale wond-
zorg te verlenen;

• Het bieden van een educatief
raamwerk dat de verspreiding van
best practice op het gebied van
wondzorgeducatie mogelijk
maakt;

• Het bieden van door EWMA
goedgekeurde hedendaagse, inter-
disciplinaire wondzorg opleidin-
gen;

• Controleren en evalueren van de
resultaten met betrekking tot de
onderwijsactiviteiten.

Afgelopen jaar heeft een cursus
Health Economics in Denemarken
plaats gevonden en dit najaar zal de
EWMA Master Course (13-14 okto-
ber) voor de eerste keer plaatsvin-
den.

ONDERWIJS MODULES
De EWMA heeft een aantal onder-
wijs modules ontwikkeld. Alle
modules zijn gebaseerd op een stan-
daard raamwerk, maar individueel
gericht op een specifiek aspect van
wondbehandeling. Elke module
zorgt voor kennis en praktische
vaardigheden, voor specifieke wond
types of wond gerelateerde onder-
werpen. 

DE EWMA UNIVERSITY
CONFERENCE MODEL
(UCM)
De EWMA UCM is een uniek model
dat universitaire studies combineert
met actieve deelname aan het jaar-
lijkse EWMA congres. Het biedt stu-
denten een unieke kans om actief
deel te nemen in de professionele
leeromgeving van het EWMA con-
gres en het geeft de industrie part-
ners een kans hun educatieve profiel
te creëren of te verbeteren. 

PUBLICAT IES
Publicaties van de EWMA zijn te
vinden op www.ewma.org. 
EWMA Journal is het officiële tijd-
schrift van de European Wound
Management Association (EWMA)
en verschijnt drie keer per jaar: in
januari, mei en oktober. 
EWMA Journal is CINAHL geïn -
dexeerd en biedt peer-reviewed ori-
ginele wetenschappelijke artikelen,
recensies, klinische informatie en
informatie over ontwikkelingen in
wondzorg vanuit heel Europa.

In 2010 heeft the Patiënt Outcome
Group, een subafdeling van de
EWMA, een belangrijk document
gepubliceerd. “Resultaten in gecon-
troleerde en vergelijkende studies bij
niet genezende wonden - Aanbeve -
lingen om de kwaliteit van het
bewijs in wondbehandeling te verbe-
teren", door Finn Gottrup, Jan
Apelqvist en Patricia Price. Het
document geeft uitgebreid advies
hoe onderzoeken binnen de wond-
zorg opgezet moeten worden om een
zo goed mogelijke evidence based
resultaat te krijgen. Eerder werden
diverse EWMA positie documenten
gepubliceerd. Deze hebben tot doel
duidelijk advies te geven over de
behandeling van een bepaald onder-
werp, gebaseerd op de huidige litera-
tuur, gepresenteerd door internatio-
nale experts. 

PARTNERS
De EWMA werkt samen met de
industrie, die wordt beschouwd als
een belangrijke partner in de ver-
spreiding van kennis over wondge-
nezing en wondbehandeling. De
industriële partners leveren een bij-
drage met expertise en kennis, door
middel van educatieve subsidies en
door middel van sponsor overeen-
komsten die een aanzienlijke finan-
ciële bijdrage leveren aan de vele
projecten van de EWMA. Het is
belangrijk te benadrukken dat
EWMA altijd zijn status behoudt als
een onafhankelijke non-profit orga-
nisatie. Elk advies, elke opmerking
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De European Wound Management Association (EWMA) werd opgericht in 1991 met als doel ‘het bevorderen
van onderwijs en onderzoek naar epidemiologie, pathologie, diagnose, preventie en de behandeling van
alle soorten wonden’. EWMA is een overkoepelende organisatie die verenigingen uit heel Europa verbindt
en diverse disciplines en organisaties die zich met wondzorg bezighouden samenbrengt. Als kenniscen-
trum organiseert de EWMA congressen, levert bijdragen aan internationale projecten en opleidingen die
verband houden met het beheer van wondzorg, levert actieve ondersteuning bij de uitvoering van de wond-
behandeling en verstrekt informatie over alle aspecten van de wondbehandeling. Daarnaast biedt de
EWMA multicenter en multidisciplinaire opleidingen aan die betrekking hebben op de actuele aspecten
van wondgenezing. Door middel van fondswerving maken zij het mogelijk om ook minder bemiddelde stu-
denten toegang te geven tot dit soort faciliteiten. Tot slot wil de EWMA een forum zijn voor netwerken voor
een ieder die geïnteresseerd is in wondzorg.
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of kritiek die door de industrie
wordt geuit, zal worden beoordeeld
door de academische en klinische
partners in de organisatie.

VERSLAG EWMA CONGRES
2011  
Het EWMA congres dat in Brussel
plaatsvond van 25-27 mei, was zeer
succesvol. In totaal woonden 2750
deelnemers uit 65 landen het con-
gres bij. Dit is het hoogste aantal
deelnemers in de geschiedenis van
het EWMA congres. Drieëndertig
verschillende wondzorgorganisaties
waren vertegenwoordigd, en er was
een groot aantal Europese key opi-

nion leaders en belangrijke mensen
van de industrie. Met meer dan 600
presentaties, was het congres een
groot succes. Wanneer men op zoek
was naar concrete informatie, een
gadget of drankje kon men ook
terecht in de Exhibiton hal, waar
maar liefst 584 stands te bezoeken
waren. Hier werd naar hartenlust
“genetwerkt, gelobbyd en gesociali-
zed”.  Wat natuurlijk niet onvermeld
mag blijven is dat Nederland, naast
gastland België, de grootste deelne-
mer was met 219 deelnemers. 

Het congres had als thema:
“Common voices, common rights”

gerelateerd aan de doelstelling dat
alle patiënten gelijke rechten moeten
hebben en dus ook recht op toegang
tot goede wondzorg. De openings-
sessie ‘Patiënt Focus’ gaf aan dat
EWMA 2011 tot doel heeft de
patiënt centraal te zetten, door
gebruik te maken van patiënten zelf-
beschikking/management en het
begrijpen, willen leren van patiënten
ervaringen. De openingslezing hier-
over van Patricia Price was hartver-
warmend. 
Maar toen na haar Benoit Lengele
een verslag gaf van de allereerste
gezichtstransplantatie zaten 2000
man ademloos en met kippenvel te
luisteren. En bij het minutenlang
durende applaus was zeker de helft
van de aanwezigen tot tranen toe
geroerd. De toon was gezet. Het ver-
volg van het programma werd
gekenmerkt door een grote verschei-
denheid. Zo waren er key sessies
over wonddiagnoses, pijn, multidis-
ciplinaire benadering, psychologi-
sche factoren, voeding, implementa-
tie, opkomende therapieën en over
de focus van de EWMA. Er waren
free paper sessies over de verschil-
lende wondtypen, infectie, economi-
sche aspecten, onderwijs, weten-
schap, hulpmiddelen, wondverban-
den en wond assessment. Natuurlijk
waren er verschillende workshops
zoals debridement, kinderen, hoe
maak ik een goede presentatie, wat
doen ze in het leger, hoe maakt men
een verbandkeuze, brandwonden en
de inmiddels bekende atypische
wonden van professor Romanelli. De
satelliet symposiums die gesponsord
werden door de industrie voerden,
zo leek het, strijd om de meeste toe-
hoorders. Een deel van deze lezingen
gingen natuurlijk de producten van
de firma, maar onder leiding van de
meest gerenommeerde key-opinion
leaders bevatten deze lezingen een
hoog wetenschappelijk gehalte.

De redactie van het WCS Nieuws
heeft hun lezers gevraagd wat ze van
het congres hebben opgestoken. Als
eerste werd gevraagd welke nieuwe
informatie tijdens dit congres was
gehoord en of men dit ook in eigen
praktijk wilde gaan toepassen. Naast
de diverse persoonlijke interesses
waren er ook een aantal zaken die
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EWMA 2011 Brussel

Aandachtig wordt er geluisterd naar de opening door Patricia Price
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door meerdere mensen genoemd
werden. Allereerst werden over elek-
trostimulatie (o.a. presentatie
Maarten Lubbers) verschillende toe-
passingen genoemd: voornamelijk
om de wondgenezing te stimuleren,
maar ook mogelijk ter vervanging
van therapeutisch elastische kousen.
Deelnemers geven aan hier meer
over te willen weten en het mogelijk
ook in de eigen praktijk te willen
toepassen.
Meerdere malen werd ook de Wound
At Risk score lijst genoemd. Dit clas-
sificatiemodel voor risicowonden
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heeft als doel wonden met verhoogd
risico op infectie van te voren te her-
kennen en eventueel met lokale anti-
septica te behandelen. Deze scorelijst
zal door de industrie vertaald en
geïntroduceerd worden. De work -
shop atypische wonden van prof.
Romanelli bood handvatten om een
differentiaal diagnose en een behan-
delplan op te stellen.
Producten die als ‘interessant’
genoemd werden waren: het vinger-
verband van schuim, het debride-
ment/poetsdoekje, de hiellift voor
het vrijleggen van laterale beenulce-

ra, de doppler ability voor het een-
voudig meten van een enkel arm
index, drinkvoeding met arginine en
een nieuw disposable negatieve
druktherapie systeem.
Wat echt belangrijk gevonden werd
om te delen met andere collega’s: het
beter integreren van pijnmanage-
ment in de praktijk. En dan zijn de
frieten en bonbons nog niet ver-
meld. Samengevat: het EWMA con-
gres was een evenement wat alles
had dat de wondprofessional zich
kan wensen. Hopelijk zijn we er vol-
gend jaar in Wenen weer bij..

BESCHIKBARE EWMA MODULES MODULES:  
Evaluatie & management van de diabetische voet; 
Inleiding wondmanagement;
Management van acute en traumatische wonden; 
Management van oncologische wonden; 
De patiënt en wondbeoordeling;
Fysiologie van wondgenezing en weefselherstel; 
De preventie en management van beenulcera; 
Preventie en behandeling van decubitus; 
Op zoek naar en beoordelen van bewijsmateriaal; 
Wondinfectie.

L IJST  VAN EWMA POSIT IE  DOCUMENTEN:
Moeilijk te genezen wonden: een holistische benadering (mei
2008) 
Actuele negatieve druk in wondbehandeling (mei 2007) 
Beheer van wondinfectie (voorjaar 2006) 
Het identificeren van criteria voor wondinfectie (najaar 2005) 
Focus document: Lymfoedeem zwachtelen in praktijk (najaar
2005) 
Wondbed voorbereiding in praktijk (voorjaar 2004) 
Begrip compressietherapie (voorjaar 2003) 
Pijn bij verbandwissel (voorjaar 2002)

EWMA
ORGANISATIONAL
STRUCTURE

Bron: www.ewma.org
geraadpleegd op 27 juni 2011 

*Ellie Lenselink is werkzaam als
wondconsulent Medisch Centrum
Haaglanden (Den Haag) en tevens com-
missielid WCS diabetische voet

General Assembly

EWMA Council EWMA Secretariat

The Executive Committee EWMA President

Immediate
Past

President

President
Elect

Recorder Secretary Treasurer

Cooperating
Organisations

Board

Editorial
Board

Education
Committee

Research
Committee

Patient
Outcome

Group

Scientific
Committee

Travel
Grant

Committee

Implementation
Committee




