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De computer speelt in opleidingsprogramma's een toenemende rol. Op universitair niveau 

wordt gewerkt aan opleidingspakketten voor verpleegkundigen, onder andere over 

wondbehandeling. Koppeling aan een managementinformatiesysteem lijkt een interessante 

optie. 

Het gonst van de plannen voor computerondersteund onderwijs in de zorgsector. Hoewel door 

diverse partijen wordt gebrainstormd en gepland, kan vooralsnog alleen van de 

Rijksuniversiteit Limburg concreet resultaat worden gemeld. De eerste cd-rom, over 

wondverzorging, is zojuist verschenen. In totaal moeten er twaalf cd-roms komen, voor alle 

vaardigheden van het verpleegkundig personeel op mbo- en hbo-v-niveau. De eerste is 

gefinancierd met sponsorgeld (Mölnlycke was hoofdsponsor), maar voor de volgende heeft de 

hbo-raad een subsidie-aanvraag bij de overheid ingediend.  

'De cd-rom geeft een overzicht van de wondtypen volgens de WCS-classificatie, een 

beschrijving van behandelwijzen, videofragmenten en foto's, produktinformatie en een 

alfabetische woordenlijst', zegt projectleider Kees van Meer. 'De opleidingsinstituten zijn zeer 

enthousiast over het materiaal. Alleen de docenten moeten er nog even mee leren omgaan. 

Voorheen hadden ze een eigen docentenboek, maar nu zijn ze hun voorsprong in kennis kwijt. 

De leerlingen beschikken zelf nu ook over alle informatie.' 

Decubitus 

 

Naast de Rijksuniversiteit Limburg is er Huub Brul, leidinggevende op de chirurgische 

afdeling van het De Wever Ziekenhuis in Heerlen en decubitus-adviseur bij de Woundcare 

Consultant Society (WCS). Hij ontwikkelde zelf een computerprogramma over decubitus, dat 

informatie bevat over de stadia van decubitus en een behandelingsprotocol. SSI, leverancier 

van therapiesystemen op dit gebied, vond het programma interessant genoeg om het te kopen. 

Momenteel zet Brul eenzelfde programma op over stomazorg, waarmee hij meer wil 

aanbieden dan alleen een opleidingspakket. 'Ik denk aan een scholingsdeel, aangevuld met een 

programma voor managementinformatie. Denk aan het berekenen van de kosten per patiënt en 
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het analyseren van de kosten van een behandelwijze. Als je diverse behandelwijzen kunt 

invoeren - inclusief fotomateriaal voor onderwijsdoeleinden en gegevensanalyse - en daar een 

kosteneffectiviteitsanalyse op kunt loslaten, bied je denk ik een interessant pakket aan. Wat ik 

nu vertel, is vrij prematuur. Veel ervan bestaat nog slechts in mijn gedachten of in kladvorm 

op papier. Ik ben echter met enkele partijen in overleg om te kijken hoe een en ander kan 

worden gerealiseerd.' 

Wondbehandeling 

 

Wat op dit moment nog niet bestaat, maar wel erg interessant zou zijn voor iedereen die zich 

met wondbehandeling bezig houdt, is een allesomvattend computerprogramma over 

wondbehandeling. Wil dit voor iedereen beschikbaar zijn, dan valt te denken aan een boek, 

maar ook aan internet. Het voordeel van internet is dat professionals via e-mail kunnen 

discussiëren over problemen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen.  

Op dit gebied zijn al diverse buitenlandse aanbieders actief. The American Journal of Nursing 

bijvoorbeeld zit op het net (http://www.ajn.org/ajn/page1.html) met artikelen uit het blad en 

beschrijvingen van de behandeling van diverse typen wonden. Het Wound Care Information 

Center (http://www.marketnet.com/mktnet/wound/wcenter.html) bevat eveneens een 

uitgebreide beschrijving van uiteenlopende typen wonden en de beste behandelwijze die er 

voor kan worden gekozen. Sommige delen hiervan zijn nog niet ingevuld, maar daaraan wordt 

in hoog tempo gewerkt. 

Voor Nederland bestaat een dergelijk website nog niet, maar binnen de WCS wordt op dit 

moment wel nagedacht over het mogelijk opzetten ervan. 

 

Wie meer wil weten over alle in Nederland verkrijgbare wondbehandelingsmiddelen (en vele 

andere produktgroepen), kan terecht bij Vobes Beheer in Simpelveld. Het bedrijf biedt 

informatie over functionele eigenschappen van de produkten, over de produkten zelf 

(formaten, aantallen in verpakking et cetera), gebruiksadviezen en verbruikers-eindprijzen. 

Het nieuwe, onder Windows draaiende, pakket wordt op 1 oktober geïntroduceerd. 

 

Frank van Wijck 


