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Op 6 en 7 november 2001 organiseerde de WCS haar achtste WCS wondcongres in de 

Jaarbeurs te Utrecht met als thema: "Voor elke wond een teamverband". 

Met bijna 1500 bezoekers en 33 participerende bedrijven, waaronder 9 hoofdsponsors 

overtroffen deze aantallen alle voorgaande WCS congressen. Ondanks deze grote aantallen 

kijken wij terug op ontspannen verlopen congresdagen. Overal zagen wij tevreden gezichten 

en de evaluaties (zie beide figuren) bevestigen dit beeld. 

 

In die evaluatie valt elke keer weer op dat de plenaire sessies lager scoren dan de 

parallelsessies. Het blijft moeilijk om voor iedereen een interessant algemeen deel te 

organiseren. Men schrijft zich echter in voor een parallelsessie en niet voor de plenaire sessie. 

De plenaire afsluiting door de Moreballs was in ieder geval een succes, alhoewel ik mijn 

persoonlijke aandeel in de jongleeract absoluut griezelig vond.  

 

De vrije voordrachtensessie aan de hand van de Call for abstracts werd goed bezocht. Vooral 

het onderdeel over de blaren werd goed ontvangen. Een dergelijke sessie voor het volgende 

congres gaan we zeker weer proberen. De hoofdsponsorsessie werd daarentegen veel minder 

goed bezocht.  

 

Bijzonder was in ieder geval de Ulcus Crurissessie met life videopresentatie van diverse 

stappen in het zorgproces van een Lotusslachtoffer. Ook de stemkastensessie, deze keer over 

brandwonden, blijft een leuke manier om een actieve sessie te realiseren. 

 

Al met al kijken wij als bestuur terug op een bijzonder geslaagd congres. En dat kan alleen 

maar dankzij de hulp en inzet van vele personen. Ik wil hierbij nogmaals iedereen hartelijk 

danken voor hun inzet en enthousiasme waardoor het wederom een succesvol congres is 

geworden. Ik denk hierbij aan de sprekers, de industrie, de WCS commissieleden, de leden en 

hun partners van het bestuur en uiteraard de bezoekers.  

 

Op 4 en 5 november 2003 is alweer ons negende congres. Binnenkort gaan wij het thema 

daarvan vaststellen en in het najaar met de WCS commissies gaan wij het programma weer 

vullen, in de hoop weer een goed congres te kunnen draaien. 
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