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OPLEIDING WONDCONSULENT ERASMUS MC,
LAATSTE COLUMN

In april vonden de voorlaatste assess -
mentgesprekken plaats. Ik mocht als
allereerste! Volgens de assessors is
het meesterniveau niet voldoende
aangetoond in mijn portfolio. Dit
bericht sloeg in als een bom.
Gelukkig kon ik tijdens het gesprek
voldoende reflecteren en het mees-
terniveau aantonen. 

Op naar de laatste leerperiode. Eind
augustus heb ik mijn onderzoek over
de kennis van hygiënisch wondzorg
verlenen in de thuiszorg afgerond.
De uitwerking werd als voldoende
beoordeeld. Ook heb ik het “project-
voorstel preventie en behandeling
van skin tears” afgemaakt. Van beide
onderwerpen heb ik een protocol
uitgewerkt wat te zijner tijd wordt
aangeboden aan Vilans. De website
van Vilans (www.vilans.nl) wordt
geraadpleegd door aangesloten orga-
nisaties zoals ziekenhuis en thuis-
zorg, verpleeghuis- en woonzorg
voor de KICK protocollen Dit zijn
protocollen en werkinstructies voor
het uitvoeren van verpleegkundige
handelingen zoals zwachtelen, wond
verzorgen etc.). Met een werkgroep

hebben we een prachtige patiënten-
folder gemaakt over skin tears (zie
http://www.wcs.nl/wiki/bekijk/1795).
Het projectvoorstel is bekroond met
een 8,5! 

Na een derde zomer op rij achter de
computer begonnen de laatste lood-
jes fors te wegen. Na een ongelukki-
ge planning (22 september vond het
regionale symposium “palliatieve
oncologische wondzorg” plaats, wat
ik mede heb georganiseerd) was op
23 september het eindassessment.
Het gesprek verliep moeizaam. Ik
was erg moe door de dag ervoor en
begreep niet waar de assessor naar
toe wilde… Gelukkig heb ik het
gehaald. Op 28 september hebben
we in de klas de onderzoeken aan
elkaar gepresenteerd. Het was heel
interessant om te zien waar een ieder
zich de afgelopen twee jaar mee
bezig heeft gehouden. Natuurlijk
hadden we de opzet wel aan elkaar
gepresenteerd, maar de resultaten
zijn erg interessant en soms ook ver-
rassend. Er zijn zeker onderwerpen
waar iedere wondconsulent zijn
voordeel mee kan doen. Daarna

konden we dan eindelijk het felbe-
geerde diploma ondertekenen tijdens
een informele bijeenkomst in de
Mensa van het Erasmus MC. 
Ik heb heel veel geleerd tijdens deze
opleiding, vooral waar en hoe ik aan
“zuivere” informatie kan komen. In
de thuiszorg is nog weinig onder-
zoek verricht, bijvoorbeeld naar de
prevalentie en incidentie van wond-
infecties, het in kaart brengen van
wondproblematiek en de samenwer-
king met de tweede lijn. Wat ik heb
gemist in de opleiding is de vakin-
houdelijke verdieping in het tweede
jaar in de vorm van onderwijsleerge-
sprekken. Nog steeds ben ik erg blij
dat ik de overstap heb gemaakt van
het ziekenhuis naar de thuiszorg. Ik
ben te gast bij de cliënt thuis en zie
wat het hebben van een wond voor
invloed heeft op de kwaliteit van
leven van de cliënt en diens naasten. 

* Diana van Dijk, wondconsulent,
Internos Thuiszorg, Zwijndrecht.
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Diana van Dijk heeft in 2009 de WCS Studiebeurs in ontvangst mogen nemen en is in september 2009
gestart met de opleiding tot wondconsulent aan de Erasmus MC Zorgacademie. Elk kwartaal doet zij ver-
slag in WCS Nieuws.
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