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Ik zit op het terras voor mijn caravan in de Franse Vogezen. Het weer is matig. Te veel regen 

en te weinig zon. Afwisseling dus. Tijdens zo´n vakantie kijk je ook terug op het afgelopen 

jaar. Eveneens afwisselend, maar wel erg druk. Ik zat zelf in een afsluitend jaar van een 

opleiding en dat gecombineerd met een congres is een flinke klus geweest. Tevens hebben we 

als WCS het afgelopen jaar wederom een aantal lijnen uitgezet die het komend jaar z´n 

effecten moeten gaan krijgen. 

Allereerst hebben wij ons aangemeld bij de AVVV. Daarmee willen wij het WCS Decubitus 

Netwerk (WCS-DN) ruimte geven tot het ontwikkelen van activiteiten overeenkomstig die 

van een heuse beroepsvereniging. Alleen het WCS-DN heeft daarbij wel besloten om 

onderdeel te blijven uitmaken van de WCS. De WCS en het WCS-DN zijn beiden in de 

veronderstelling dat het WCS-DN daarmee beter haar doelstellingen kan bereiken, alsmede de 

doelstellingen van de WCS kan blijven bedienen. De AVVV heeft eind juni de aanmelding 

van de WCS aanvaard.  

 

Zoals al eerder gemeld is Joan Piersma bestuurslid gebleven van de WCS met als 

aandachtsgebied ´projecten´. Als een soort stafcommissie zal Joan betrokken worden bij 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wondzorg. Zo zijn wij in gesprek geraakt met 

het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het DGV. Het DGV ontwikkelt 

regionale formularia voor de eerstelijns, tweedelijns en transmurale zorg. Dit instituut gaat dat 

nu ook doen op het gebied van wondbedekkers en anti-decubitusmateriaal. De WCS 

onderzoekt samen met dit instituut naar een vorm van samenwerking, waarbij de expertise en 

het netwerk van de WCS worden ingezet om te komen tot regionale protocollen, waarbij 

allereerst zal worden ingestoken op de eerstelijns zorg. Joan zal hier een belangrijke bijdrage 

aan gaan leveren.  

 

Daarnaast is er de laatste tijd natuurlijk veel te doen geweest over de prestatie indicatoren van 

de Inspectie Gezondheidszorg. Het transparanter maken van de zorg levert voor de patiënt 

relevante informatie over de beste plaats waar de zorgvraag kan worden beantwoord. Alleen 

deze informatie is nog erg diffuus en voor meerdere uitleg vatbaar. Ook de onderlinge 

vergelijking tussen instellingen is multi interpretabel. De WCS kan daarin niet stil blijven 

staan. De WCS onderzoekt of zij mogelijkheden heeft om een bijdrage te gaan leveren aan het 

transparanter maken van de zorg op het gebied van decubitus en wondenzorg. Ik kom hier in 
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latere nummers van het WCS Nieuws op terug.  

Inmiddels is het WCS-DN wel benaderd door de Inspectie Gezondheidszorg om een 

contactpersoon te leveren omtrent de discussie over de definitie van de prestatie indicator 

‘decubitus’.  

 

Na de vakanties van alle bestuursleden zal er een meerjaren plan betreffende onze internetsite 

worden behandeld in het bestuur. Wij zijn van mening dat dit medium nog verder uitgebouwd 

kan gaan worden met meer service richting de professionals. We hebben daar veel leuke 

ideëen over en als je onze site regelmatig bezoekt en blijft bezoeken, zal je de veranderingen 

de komende jaren kunnen gaan volgen. Ben je nog nooit op onze site geweest, ga dan zeker 

een keer kijken op www.wcs/nederland.nl.  

 

De voorbereidingen voor ons volgend congres zijn in volle gang. In oktober gaan we weer 

met alle commissieleden in overleg om het programma te vullen. In december kunnen we 

jullie al een globaal programma laten zien.  

 

Als oplettende lezer zal je ook opvallen dat wij nu gebruik zijn gaan maken van professionele 

journalisten. We willen het WCS Nieuws daarmee upgraden en meer aansluiten bij de 

actualiteit. Uiteraard blijven wij zeer verlegen om jullie artikelen. Heb je iets bijzonders 

gedaan op het gebied van de wondbehandeling, pijn of voeding, schrijf daar iets over voor je 

collega´s. Het kan gaan over een casus, een onderzoek, een protocol wat je hebt ontwikkeld 

en – of ingevoerd, of iets anders interessants. Er gebeurt genoeg in wondbehandelingsland. 

 

René Baljon 

Voorzitter WCS 

 


