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Wat is interessant? Interessant is waarnemen, opmerken. Iets moet interessant zijn of je 

interesse prikkelen om iets te begrijpen een aanknopingspunt om doel te bereiken, de 

gezondheid van de patiënt te verbeteren naar een zo optimale staat van gezondheid zowel 

geestelijk, lichamelijk als sociaal. 

Patiënt zo weinig en kort mogelijk te laten lijden. Geen lijden betekent ook onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid lichamelijk en geestelijk is tevreden zijn en is dit een vorm van gelukkig 

zijn. Het verpleegkundig vak is zeer interessant. Ook de patiënt. Het is nimmer hetzelfde. Je 

ontdekt elke keer weer nieuwe dingen en vooral in de wondgenezing en verzorging. Er komt 

wel elke maand iets nieuws over de wond. Vooral research en evenredig nieuwe producten. 

Interessant is ook meer willen weten vandaar uw bezoek aan dit congres. Wat u interessant 

hebt gevonden tijdens het congres wat gaat u hiermee doen? In de praktijk brengen en hoe. U 

heeft iets verworven. U bent meer deskundig geworden, iets nog beter begrepen. Mag ik u 

oproepen naar het congres te komen met een paar vragen. Wat heeft u nodig om uw vak beter 

uit te oefenen. Belangrijk is ook de producten met een interessante blik te bekijken, als u het 

ziet dan weet u: dit is het wat ik voor dit probleem kan doen of nodig heb. 

Wat is deskundigheid? 

 

Is het interessante (hetgeen waargenomen) omzetten in doen. U bent hier gekomen om 

deskundiger te worden. Aan deskundigheid hangt een lijst met acties. Wanneer is iets 

deskundig? Deskundigheid is ook zich doorlopend onderwijzen. Open staan voor nieuwe 

ontwikkelingen, een hoeveelheid gezonde kritiek hierbij is nodig. Deskundig zijn is kwaliteit 

verbeteren, waarom steek je er anders zoveel tijd in? Met meer overtuiging iets kunnen 

uitleggen. Waarom doe je handelingen, leg ze uit aan de patiënt, de zorgverleners, de arts en 

andere disciplines. Hoe communiceren? 

 

Verpleegkundige zorg zal er altijd zijn. Zij onderwijst eigenlijk in gezondheid en is zeer 

gericht op het holistische: de hele patiënt zien. De verpleegkundige ziet de patiënt met een 

wond het meest. Waarnemen is een belangrijk onderdeel van de verpleegkundige taken die 
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zich bezig houdt met wonden. 

 

Door de lezing heen worden dia’s vertoond betrekking hebbende op het interessante en de 

deskundigheid van het verpleegkundig zorgen van een patiënt met een wond.  
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