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WONDPLATFORM

Voorafgaand aan de presentaties
vond een bestuurswisseling plaats.
Peter Quataert (V&VN wondconsu-
lenten) werd bedankt voor zijn inzet
als voorzitter gedurende de afgelo-
pen twee jaar, een periode waarin
het Wondplatform werd opgezet en
haar eerste vorm kreeg. Hij wordt
opgevolgd door Karin Timm, die
vanuit de WCS aan het
Wondplatform deelneemt. Ook
Chris Borsten (Nefemed) verlaat het
platform en wordt opgevolgd door
Hans Dielissen. 

Het Wondplatform heeft recent een
enquête verstuurd aan de achterban
van de deelnemende organisaties,
met als doel de naamsbekendheid
van het Wondplatform te kunnen
beoordelen. De uitkomsten zijn in
grote lijnen doorgenomen: 50% van
de ondervraagden kent het wond-
platform, maar nog lang niet ieder-
een weet waar het Wondplatform
voor staat of welke organisaties erbij
zijn aangesloten. Tijdens de volgende
bijeenkomst zullen alle uitkomsten
worden besproken. Met deze uit-
komsten krijgen we meer inzicht
waar het platform zich op moet
richten in de toekomst, zodat het
zich meer een spreekbuisfunctie zal
verwerven. Een ander aandachtspunt
voor de toekomst is de erkenning

van de opleiding tot wondverpleeg-
kundige en wondconsulent.

Tijdens de vorige bijeenkomst is ook
aandacht besteed aan de
Gedragscode Medische
Hulpmiddelen. Meer informatie
daarover is terug te vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/
rapporten/2012/03/01/gedragscode-
medische-hulpmiddelen-gmh.html.
De gedragregels die zijn vastgelegd
in deze code beogen nader invulling
te geven aan een zorgvuldige, trans-
parante en verantwoorde omgang
tussen leveranciers en de partijen die
betrokken zijn bij de besluitvorming
over de aanschaf en/of de toepassing
van medische hulpmiddelen, onge-
acht de setting waarin zij werkzaam
zijn. Er staat ook in beschreven hoe
als genodigde om te gaan met
gesponsorde congressen.

* Karin Timm, lid van het Wondplatform
namens de WCS
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Het Wondplatform is op 15 april 2010 opgericht. Het probeert overzicht te houden op alle ontwikkelingen in
de wondzorg en wil waar mogelijk zelfs hierop vooruit lopen. In het Wondplatform werken partijen die
betrokken zijn bij de wondzorg in Nederland samen. Vrij recent vond wederom een bijeenkomst plaats van
de samenwerkende partijen. Een bijzondere bijeenkomst, want er was een thema aan verbonden. Het thema
was: laat de zorgverzekeraar zien wat er op het gebied van wondzorg in Nederland ontwikkeld wordt en al
ontwikkeld is, in het belang van behoud van kwaliteit van wondbehandeling. Het programma bestond onder
andere uit presentaties van het College van Zorgverzekeraars, wetenschappelijk onderzoek wondzorg uit
het AMC, Zorgverzekeraars Nederland en V&VN wondconsulenten. De mogelijkheid werd geboden in
elkaars keuken te kijken om te kunnen begrijpen op basis waarvan bepaalde beslissingen worden
gemaakt, maar ook elkaar kritische vragen te stellen. Als een rode draad liep het woord ‘samenwerking’
door de presentaties heen. In alle aspecten was de vraag: waarom niet samenwerken, hoe kunnen we
samenwerken, wat als we hadden samengewerkt, enzovoort. Zorgverzekeraars Nederland gaf aan te willen
aansluiten bij het Wondplatform en werd dan ook van harte welkom geheten. Deelnemende partijen van het
platform zijn nu NOVW, ZN, V&VN wondconsulenten, WCS, V&VN dermatologie, Nefemed, Erasmus MC, CG-
raad, Verenso, FHI (federatie van technologiebranches), V&VN verpleegkundig specialisten.




