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ALV en Symposium V&VN Wondconsulenten 20 
maart 2014
Op 20 maart 2014 zal de algemene ledenvergadering en 
het symposium van V&VN Wondconsulenten plaatsvin-
den. Eind januari ontvingen de leden een definitieve 
uitnodiging met daarin het programma en de locatie. 
Onderwerpen zullen o.a. zijn de resultaten van de tweede 
meting V&VN indicatorenset WEC en het onderzoek naar 
de registratie en behandelresultaten van diabetische 
voetulcera in het Wondexpertise centrum (WEC) ZorgSaam 
Terneuzen.

Tweede meting V&VN Indicatorenset wondex-
pertisecentrum
Eind 2013 hebben alle leden van V&VN Wondconsulenten 
een mail ontvangen met de oproep tot het aanleveren van 
de V&VN indicatorenset WEC over 2013. Het betreft de 
tweede meting naar de ontwikkelingen rond het werken 
volgens de filosofie van een WEC. Het doel is meer transpa-
rantie in geleverde wondzorg in Nederland, het aantonen 
dat wondzorg verder wordt geoptimaliseerd en het streven 
naar uniformiteit en de mogelijkheid tot onderzoek. Alle 
gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten worden 
gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van 
V&VN Wondconsulenten op 20 maart 2014.

NZa onderzoek 
bekostiging wondzorg

In het najaar 2013 is op vraag van het NZa (Nederlandse 
Zorgautoriteit) een onderzoek gestart naar de financiering 
van de zorg rondom gecompliceerde wondgenezing. 
Onder leiding van Capgemini Consulting is een werkgroep 
ingesteld. Vanuit V&VN Wondconsulenten participeren 
Jacqueline van Boekel en Barbara den Boogert in de 
werkgroep. De werkgroep heeft als doel antwoord te 
vinden op vragen als welk besparingspotentieel innova-
tieve projecten (bijvoorbeeld WEC) opleveren, welke 
veranderingen er moeten komen in de budgettaire kaders 
en hoe dit zich verhoudt tot de ontwikkelingen rond naar 
ziekenhuis verplaatste zorg.

IGZ Indicator wondexpertisecentrum en 
dia betische voetulcera 
In april 2014 moeten alle ziekenhuizen de prestatie-indi-
catoren 2013 aanleveren bij de Inspectie voor de  Gezond-
heidszorg (IGZ). Onderdeel daarvan is hoofdstuk 3.1. 
Wondzorg, dat handelt over de aanwezigheid van een WEC 
en de zorg rond diabetische voetulcera. Het aanleveren 
over 2013 is facultatief. Dit betekent dat ziekenhuizen nog 
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niet worden aangesproken op de resultaten. Vanaf 2015, 
over de gegevens van 2014, worden ziekenhuizen wel 
bezocht als zij niet aan de vooropgestelde criteria voldoen.  

Richtlijn wondzorg met acute etiologie 
De richtlijn wondzorg met acute etiologie, opgesteld op 
initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 
is door alle partijen geautoriseerd. Begin december is de 
richtlijn verspreid onder alle leden van V&VN Wondconsu-
lenten. Vele ziekenhuizen zijn reeds druk doende om de 
richtlijn te implementeren. Om de implementatie nog 
eenvoudiger te maken is een poster ontworpen met daarop 
de speerpunten van deze nieuwe richtlijn.

Wondplatform Nederland
Informatie over het Wondplatform Nederland zal vanaf 
heden via de werkgroep PR van dit platform plaatsvinden, 
zodat eenduidige informatie zal worden gegeven.

Bestuur V&VN Wondconsulenten
Marco Warbout, DaVinci Kliniek Geldrop.
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.

Lid worden van V&VN Wondconsulenten
Ga naar www.venvn.nl en na het invullen van je mailadres 
kies je in het menu voor ‘Nu aanmelden’ en vervolgens 
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 E 67,20. Voor dit 
bedrag ben je ook ingeschreven in het kwaliteitsregister en 
het deskundigheidsgebied wondzorg.

Agenda
  20 maart 2014: V&VN Wondconsulenten ALV en 
symposium

  14-16 mei 2014: EWMA Madrid
  6-7 november 2014: Landelijk Decubitus Congres 
Kerkrade


