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WONDPLATFORM

Op 23 juni j.l. kwam het
Wondplatform weer bijeen. Het
werd in deze bijeenkomst vooral
duidelijk dat, als we richting in
wondzorg willen bepalen, wijzelf in
actie zullen moeten komen. En om
zoveel mogelijk informatie te kanali-
seren, vragen we jullie input aan te
leveren, bijvoorbeeld zorgpaden en
zorgprocessen, zodat we niet (elke
keer) opnieuw het wiel hoeven uit te
vinden. Het biedt ons als professio-
nals ook de mogelijkheid om aan te
geven wat belangrijk is voor de
patiënten en dit niet van “bovenaf ”
opgelegd te krijgen. Een kleine dele-
gatie van het Wondplatform zal hier-
mee op korte termijn aan de slag
gaan. 

Patricia van Mierlo en Erik de Laat
gaven een presentatie over hun
onderzoek voor CVZ. Uitkomsten
zullen voor een ieder van ons van
meerwaarde zijn, want de vraagstel-
lingen zijn: welke materialen worden
gebruikt bij complexe wonden en
wat is de evidence van deze materia-
len? 

De werkgroep expertisecentrum
wondzorg is inmiddels ook aan de
slag gegaan met het opstellen van
kwaliteitscriteria, onder begeleiding
van het CBO. Deze werkgroep werkt
snel en hoopt na de zomer met het
advies te kunnen komen.

Natuurlijk is het ZN (Zorg verze ke -
raars Nederland) formulier onder-
werp van discussie geweest in deze
bijeenkomst. Het Wondplatform
heeft reeds een brief gestuurd naar
ZN, waarop ZN heeft gereageerd. Zij

erkennen dat de communicatie niet
correct is verlopen en zullen dit
trachten te herstellen. Een afvaardi-
ging van het Wondplatform zal wor-
den uitgenodigd bij ZN aan tafel te
gaan. Wellicht kunnen we dit soort
acties dan in de toekomst beter op
elkaar afstemmen. Overigens is het
nog niet zeker of dit formulier blij-
vend is. We hopen binnenkort hel-
derheid te verkrijgen.

Om jullie zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van actuele zaken
van het Wondplatform, zal de websi-
te aangepast moeten worden. Ook
hier moet een delegatie van het
Wondplatform mee aan de slag. Er
zal voortvarend te werk worden
gegaan. 

Voor zover de hoogtepunten van
deze bijeenkomst. We houden jullie
op de hoogte!

*Karin Timm is lid van het
Wondplatform namens de WCS
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Het wondplatform probeert overzicht te houden op alle ontwikkelingen in de wondzorg en wil waar moge-
lijk zelfs hierop vooruit lopen. Nog even een korte beschrijving van het Wondplatform. 
Op 15 april 2010 is het Wondplatform opgericht. In het Wondplatform werken partijen die betrokken zijn bij
de wondzorg in Nederland samen, zoals opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen, het kenniscentrum
(WCS), Nefemed (belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmid-
delen) en de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland).




