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ALV & Symposium V&VN Wondconsulenten 
7 maart 2013
Op 7 maart 2013 vindt de algemene ledenvergadering en 
het symposium van V&VN Wondconsulenten plaats te 
Amersfoort. De ledenvergadering staat voor een belangrijk 
deel in het teken van de resultaten van de nulmeting met 
de prestatieindicatorenset voor wondexpertisecentra. 
Tijdens de vergadering zal worden besproken wat de 
verdere stappen zijn die moeten worden genomen 
zodoende ieder te helpen de kwaliteit van wondzorg te 
bereiken. Tijdens het symposium staan onderwerpen op 
het programma als het toepassen van gekweekte huid, de 
Europese competentieprofielen wondverpleegkundigen en 
de nieuwe richtlijn ‘acute wonden’, opgesteld door een 
multidisciplinaire werkgroep onder regie van het AMC.

Verkiezing nieuw bestuur V&VN 
Wondcon sulenten 7 maart 2013

Op 7 maart 2013 treedt zoals gebruikelijk na drie jaar het 
volledige bestuur af. Aftredend en niet herkiesbaar is 
Mariska Geleijnse. De overige bestuursleden stellen zich 
allen weer kandidaat. Intussen hebben zich ook nieuwe 
kandidaten gemeld, zodat we afstevenen op een heuse 
verkiezingsdag waarop de aanwezige leden het nieuwe 
bestuur zullen kiezen.

Landelijk decubituscongres 2013

Op 8 en 9 november 2012 vond het landelijke decubitus-
congres plaats. Met de Rodahallen als nieuwe locatie was 
het mogelijk om meer dan 500 mensen per dag te ontvan-
gen. Opvallend was de hoge kwaliteit van lezingen, nog 
meer opvallend het grote aandeel wondconsulenten die het 
programma verzorgden. Nogmaals het bewijs dat wond-
consulenten een meer dan belangrijk aandeel hebben in de 
kwaliteit van wondzorg. Voor V&VN Wondconsulenten was 
het weer geweldig om onderdeel te mogen zijn van de 

organisatie. Een dikke pluim voor de Decubitusstichting 
Oostelijk Zuid-Limburg.

CVZ rapport ‘Verkenning wondbehandeling 
Nederland’
In maart 2013 vindt een tweede bijeenkomst plaats waar 
diverse stakeholders uit de wondzorg dieper in zullen gaan 
op de aanbevelingen die gegeven zijn in het CVZ onder-
zoek ‘Verkenning wondbehandeling in Nederland’. Hier 
zullen alle aanbevelingen van het rapport worden bespro-
ken en wordt gezocht naar antwoorden zodoende aan de 
aanbevelingen te kunnen voldoen. Met het Wondplatform 
Nederland, de opleidingen aan het Erasmus MC, St 
Radboud Nijmegen, de WCS Academy, het WCS Kennis-
centrum Wondzorg, de indicatorenset WEC en het functie-
huis V&V 2020 beschikken we over diverse oplossingen.
 
Richtlijn wondzorg AMC Amsterdam

Vanaf 2012 is een werkgroep onder regie van Fleur Bröl-
mann, onderzoekster AMC Amsterdam, druk bezig met het 
verzamelen van evidence rond de (acute) wondzorg. De 
werkgroep bestaat uit o.a. afvaardiging uit de vakgroepen 
huisarts, spoedeisende hulparts, (plastische) chirurgie, 
dermatologie samen met de WCS en V&VN Wondconsu-
lenten. De richtlijn handelt over o.a. pijnbestrijding, 
desinfectantia, het wel of niet spoelen van de wond, de 
keuze van verbandmaterialen en wat is belangrijk bij het 
doorverwijzen van de wond en het overdragen van de 
wondzorg. In het voorjaar 2013 zal de richtlijn wondzorg 
aan alle leden van V&VN Wondconsulenten ter becom-
mentariëring worden voorgelegd, waarna de opmerkingen 
door de werkgroep worden verwerkt. Tijdens het V&VN 
symposium van 7 maart 2013 zal reeds een tipje van de 
sluier worden gelicht.

V&VN Wondconsulenten is niet gelukkig met 
schrappen vergoeding verbandhulpmiddelen
Vanaf 1 januari 2013 heeft Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN) opnieuw de lijst met (niet) vergoede verbandmateria-
len aangepast. Ook nu zijn weer producten geschrapt die 
met succes worden toegepast bij onze patiënten. ZN 

baseert zijn keuze op de producteigenschappen zoals 
aangeleverd door de leverancier; indien daar niet duidelijk 
de functies van het verband worden benoemd, zoals 
vastgesteld door CVZ, wordt het middel geschrapt voor 
vergoeding.

V&VN Wondconsulenten blijft stelling nemen tegen het 
schrappen van verbandmaterialen. Enerzijds daar er 
onvoldoende bewijs is op welke basis een verbandhulp-
middel kan worden geschrapt, dit is ook de conclusie van 
het recente CVZ onderzoek, anderzijds daar dit tot geen 
enkele besparing leidt, eerder nog tot hogere kosten.
Onder gezamenlijkheid van het Wondplatform Nederland 
is aan ZN gevraagd om deze beslissing te herzien. Op het 
moment van het schrijven van deze brief is het antwoord 
nog niet bekend.

IGZ indicator wondexpertisecentrumset 2013
In 2014 moeten ziekenhuizen bij de Inspectie voor 
Gezondheidszorg verantwoording afleggen over de zorg 
rond diabetische voetwonden. Dit betekent dat ziekenhui-
zen cijfers moeten aanleveren over hoeveel patiënten met 
diabetische voetwonden zijn behandeld, of de wonden 
volgens Texas of evt. anders zijn geclassificeerd en hoe 
vaak en op welk niveau een amputatie heeft plaatsgevon-
den. Op dit moment is er totaal geen inzicht in de kwaliteit 
van zorg, ook geen oordeel of een amputatie nu een goede 
of slechte uitkomstmaat is. In lijn van jaren decubituspre-
valentie hopen we d.m.v. deze indicator ook bij diabetische 
voetwonden de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren.

V&VN Wondconsulenten
Het bestuur van V&VN Wondconsulenten bestaat uit:
Mariska Geleijnse, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
Yvonne Bouten-Siebers, VieCuri, Venlo
Barbara den Boogert, Reinier de Graaf Groep, Delft
Edwige Strippe, Erasmus MC, Rotterdam
Jacqueline van Boekel, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Sandra Janssen, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
Tonny de Groot, Vierstroom en LLZ, Zoetermeer
Peter Quataert, ZorgSaam, Terneuzen

Word lid van V&VN Wondconsulenten
Ga naar www.venvn.nl en kies lid worden en na het 
invullen van je mailadres, kies voor specialiteit wondzorg

Meer informatie
Kijk op www.venvn.nl of neem tijdens kantooruren 
contact op met Peter Quataert via 0115-688082 of via 
quataert@zeelandnet.nl

Contributie
Voor V&VN Wondconsulenten betaal je een bedrag van 
E 67,20. Voor dit bedrag bent je ook ingeschreven in het 
kwaliteitsregister en het deskundigheidsgebied wondzorg.

Agenda
7 maart 2013: V&VN ALV en symposium Leerhotel Het 
Klooster, Amersfoort
15 - 17 mei 2013: EWMA, Kopenhagen
30 mei: Wondcongres 2013, Ede
20 - 21 juni: WCS Hands On Veneuze 
insufficiëntie, Rotterdam
26 - 27 november: WCS Congres 2013 Utrecht 
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