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Al meer dan 300 personen hebben zich ingeschreven voor het negende WCS congres "Van 

zwaluwstaart naar apenstaart"op 4 en 5 november aanstaande in de Jaarbeurs te Utrecht.  

Dat gaat dus ongekend snel. Gelukkig kunnen we in de Jaarbeurs meer bezoekers kwijt, 

omdat de capaciteit van de grote zaal met ongeveer 400 zitplaatsen is uitgebreid. De 

parallelsessies blijven wel beperkt qua aantal zitplaatsen, dus treuzel niet te lang om je in te 

schrijven, want sommige sessies lopen al snel vol. 

 

Ook de belangstelling voor onze cursussen is ver boven verwachting. Zo was de cursus 

Algemene Wondbehandeling met aanvang van het nieuwe jaar al helemaal vol. Aan de ene 

kant is dat dus een teken dat we een goed product leveren. Aan de andere kant is het erg 

vervelend om zo vroeg in het jaar al veel mensen nee te moeten verkopen. Om die reden 

hebben we de cursus in Nijmegen dubbel georganiseerd, maar ook deze was in een mum van 

tijd vol. We zijn nu aan het kijken of wij de cursussen van oktober en november ook dubbel 

kunnen gaan organiseren. Houd vooral de website van ons: www.wcs-nederland.nl in de 

gaten. Zodra we extra lokalen en docenten hebben kunnen regelen zullen we dat via de site 

bekend maken en de inschrijfmogelijkheden weer openstellen. Voor de cursussen "Pijn" en 

"Oncologische wonden" zijn nog wel plaatsen beschikbaar. 

Daarnaast organiseren wij in september een ééndaagse bijscholing: "Op de blaren". Deze dag 

wordt volledig georganiseerd door onze brandwondencommissie. Verderop in deze WCS 

Nieuws vind je meer informatie daarover.  

Uiteraard blijft een bezoek aan ons congres ook zeer de moeite waard. Dus lukt het je niet 

meer om je in te schrijven of personeel van je afdeling/organisatie naar een WCS cursus te 

sturen, stuur ze dan naar ons congres. 

Al enige jaren functioneert het Netwerk van Decubitus Consulenten (NvDC) met 

ondersteuning van de WCS. Dit netwerk heeft een steeds grotere stem in decubitus Nederland 

gekregen, zeker nu er veel activiteiten ontplooid worden door allerlei instanties. Decubitus is 

een hot issue geworden. Daarnaast functioneert de WCS commissie decubitus, met vaak 

dezelfde personen en een overlap in doelstellingen. Om die reden is besloten om het NvDC en 

de WCS decubituscommissie te fuseren onder de vlag van de WCS, hetgeen in januari 2003 is 

beslecht. De nieuwe organisatievorm krijgt daarmee ook een nieuwe naam: "WCS 

Decubitusnetwerk", afgekort WCS-Dn. De WCS is trots om deze groep deskundigen nu 

formeel onder de vlag van de WCS te laten functioneren en te ontwikkelen. Het WCS-Dn 
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heeft niet dezelfde status als de andere WCS commissies. Het WCS-Dn heeft o.a. de 

mogelijkheid om door te kunnen ontwikkelen tot een heuse beroepsvereniging. Daarnaast zal 

er een speciale bestuurlijke constructie worden ontwikkeld, waarbij beide organisaties 

volledig tot hun recht komen. Over deze laatste zullen we je blijven informeren via onze site.  

Het eerste wapenfeit van het WCS-Dn is de nieuwe functiebeschrijving voor 

Decubitusconsulent. Voor bestellen van deze beschrijving vind je meer informatie in dit WCS 

Nieuws en op onze site. 

 

Een tweede wapenfeit van het WCS-Dn is het nieuwe hoofdstuk Decubitus in het WCS 

Wondenboek, welke eind maart 2003 zal verschijnen. Daarnaast is het hoofdstuk 

Productinformatie herzien. De nieuwe hoofdstukken zijn als een update te bestellen, of je kan 

het Wondenboek in het geheel bestellen. Wellicht zeker de moeite waard, daar de opmaak 

inwendig nu ook voldoet aan de nieuwe huisstijl.  

 

Ik heb wel eens eerder verteld dat de WCS jaarlijks door ongeveer 20.000 mensen wordt 

gebeld om allerlei redenen. Een deel heeft te maken met administratieve afhandelingen, maar 

een deel van de vragen zijn vakinhoudelijk. We zullen vanaf het volgende WCS Nieuws 

middels een "Vraag en antwoord rubriek" deze vragen ook gaan publiceren, want soms zitten 

er uiterst relevante vragen en antwoorden tussen die voor anderen ook interessant kunnen zijn.  

Mocht je sowieso vragen hebben dan kan je die altijd stellen via: 0252-223392, of info@wcs-

nederland.nl of de vraag direct te plaatsen op onze site onder de rubriek "Prikbord". 

 

Helaas circuleren er nogal wat oude informatiebrochures in het land, waardoor de WCS wordt 

gebeld op niet meer bestaande nummers. Dat leidt uiteraard tot irritaties voor de beller. Kijk 

in het WCS Nieuws goed naar het juiste nummer van ons servicepunt, namelijk: 0252-223392 

(of fax: 0252-223394). Emailen is vaak nog het makkelijkst: dus nogmaals info@wcs-

nederland.nl.  

 

Je ziet, we zijn een druk clubje, met veel activiteiten. Dit kunnen wij alleen maar volhouden 

dankzij onze commissies. Heb je belangstelling voor een commissie, neem dan een contact 

met mij op, want het is wel een drukke vereniging, maar ook een hele leuke vereniging. 

René Baljon 

Voorzitter WCS 

 


