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Vlak voor een deadline voor een WCS Nieuws moet ik altijd weer even nadenken waar een 

voorwoord over moet gaan. Een aantal dagen van te voren noteer ik diverse onderwerpen die 

relevant zijn voor de lezers, althans dat hoop je. Ook nu kan ik je wel weer wat vertellen over 

ons volgend congres, het WCS Wondenboek, een nieuw product voor 2005 en internet.  

Ons volgend congres vindt plaats op 8 en 9 november 2005, wederom in de Jaarbeurs te 

Utrecht. Het congres krijgt het volgende thema mee: "21 jaar WCS: een volwassen kijk op 

wondzorg". Als voorbereiding op een dergelijk groot congres vindt eerst een algemene 

commissievergadering plaats. Daarin zitten alle leden van de diverse WCS commissies. Ik 

vind het altijd weer bijzonder inspirerend hoe een dergelijke groep deskundigen in feite 

binnen 2 uur de contouren kunnen neerzetten van zo’n groot congres. Het is altijd weer 

verrassend hoe men tegen het werk in de wondzorg aankijkt en dat tracht te communiceren 

via een congres naar de collega’s. In dit WCS Nieuws vindt je die eerste opzet van het 

congres. Je kan je dus ook al aanmelden. Wij verzoeken je wel om de aanmelding zoveel 

mogelijk via onze website te doen: namelijk www.wcs-nederland.nl. Dat maakt de 

verwerking van al die aanmeldingen voor ons een stuk eenvoudiger. Tijdens ons congres van 

2003 hadden we ruim 2000 deelnemers, dus als je je wilt inschrijven voor een specifieke 

sessie, moet je wel snel zijn. Het lijkt wel ver weg, maar voor je het weet staan we de 

congrestassen alweer uit te delen.  

 

In dit nummer vind je een beschrijving van een casus uit de thuiszorg. Deze casus komt 

binnenkort ook op onze internetsite, www.wcs-nederland.nl. Daarop kan je reageren in de 

vorm van tips en adviezen. Het gaat daarbij niet om goed of fout, maar veel meer in de trant 

van ‘leren van elkaar’. Onder alle mensen die reageren zal er per kwartaal drie vrijkaarten 

voor ons congres verloot worden. Doe mee en leer van en met je collega’s. Heb jij nog een 

interessante casus met voldoende fotomateriaal die je graag wilt delen met je collega’s, laat 

mij dat dan even weten via voorz@wcs-nederland.nl. Het mag vanuit alle sectoren zijn, dus 

zowel vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg.  

 

Na de jaarwisseling, zo medio februari, zal de nieuwste druk van het WCS Wondenboek 

verschijnen. Daarbij zullen de hoofdstukken brandwonden en de diabetische voet vernieuwd 

zijn, alsmede het hoofdstuk ‘Productinformatie’. In dit laatste hoofdstuk vind je alle 

wondproducten en aanverwante artikelen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Het boek is als 
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één geheel te koop of alleen de nieuwe hoofdstukken als update, indien je het boek al hebt.  

 

In het vorige WCS Nieuws vertelde ik al iets over een nieuw WCS product wat wij in 2005 

willen gaan lanceren. Ik doe daar nog een beetje geheimzinnig over, omdat we nog niet alles 

rond hebben. Ik moet zeggen dat het wel de goede kant opgaat en dat we inderdaad begin 

2005 het nieuwe product willen gaan promoten. Dit nieuwe product moet jou als wond-, 

decubitus-, stomaverpleegkundige of anderszins professional, je vak gaan ondersteunen met 

relevante informatie. Voor de rest zeg ik er niks over, dus houd ik je wellicht lekker in 

spanning.  

 

Onze internetsite heeft de laatste tijd een aantal veranderingen ondergaan op de achtergrond. 

Dit zit vooral in de beheersfunctie en dus voor jou nog niet zichtbaar. Binnenkort zullen we 

voor jou zichtbare vernieuwingen gaan toepassen op de site. We hopen dat we je daarmee 

weer beter kunnen ondersteunen in je vak. Het bijzondere van onze site blijft het feit dat alles 

gratis toegankelijk is. Dat willen wij graag zo houden. Je hoeft dus nergens voor te betalen en 

daarmee blijft onze site laagdrempelig. Gemiddeld komen 2500 collega’s op bezoek op onze 

site en kijken bijna 10 pagina’s per keer. Dat is veel en dat ondersteunt onze gedachte om te 

blijven investeren in deze site. 

 

Daarnaast kan ik je nog melden dat de lidmaatschapsprijzen voor 2005 gelijk blijven, ondanks 

dat een deel van het geld richting AVVV gaat.  

 

Voor de rest wens ik je veel leesplezier. We hebben weer eens wat extra aandacht gegeven 

aan het fenomeen pijn, middels drie interessante artikelen. Wil je nog eens een keer een oud 

artikel teruglezen, dan kan je ze ook altijd nog vinden in onze online bibliotheek. 

 

Rene Baljon, voorzitter WCS 

 


