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ALV en Symposium V&VN Wondexpertise 
26 maart 2015

Op 26 maart 2015 vindt de algemene ledenvergadering en 
het symposium van V&VN Wondexpertise plaats bij Mediq 
te Utrecht. Tijdens de ledenvergadering wordt de derde 
meting WEC 2015 gepresenteerd. Het symposium staat in 
het teken van nieuwe ontwikkelingen in de wondzorg. 
Onderwerpen zijn o.a. het toepassen van lokale zuurstof, 
Google glass, blistertechnologie en de nieuwe richtlijn 
acute opvang brandwonden. Inschrijven kan via 
t.degroot@vierstroom.nl.

WEC prestatie-indicatorenset
Begin januari 2015 hebben de leden een uitnodiging 
gekregen deel te nemen aan de derde meting prestatie-
indicatorenset WEC. Ten opzichte van 2014 zijn de indica-
toren ongewijzigd, wat toelaat om de cijfers te vergelijken. 
Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 26 maart a.s. 
worden de resultaten gepresenteerd. Het onderzoek is 
volledig anoniem zodat de gegevens niet zijn te herleiden 
op instellingsniveau. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met yvonnesiebers@tele2.nl.

Lidmaatschap V&VN Wondexpertise 2015 
Voor slechts E 71 per jaar ben je al basislid van V&VN én 
kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V. Omgere-
kend is dat maar E 5,90 per maand! Voor dat bedrag maak 
je gebruik van veel voordelen van de vereniging. Het 
lidmaatschap voor V&VN Wondexpertise bedraagt E 20 
per jaar, wat neerkomt op een totaalbedrag van E 91 per 
jaar. De CAO beschrijft de mogelijkheid om het bedrag te 
declareren. Voor vragen kun je contact opnemen met 
quataert@zeelandnet.nl.

WCS decubituscommissie en V&VN Wondex-
pertise gaan scheiden
V&VN Wondexpertise heeft zijn 
oorsprong in de commissie WCS 
Decubitus. Aan de basis lag de 
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ontwikkeling van decubitusconsulent naar wondconsulent. 
Tot vandaag heeft V&VN Wondexpertise ook de commissie 
WCS Decubitus vertegenwoordigd. Echter, dit blijkt 
moeilijk te combineren. Enerzijds door de drukke agenda 
van V&VN Wondexpertise, anderzijds omdat bestuur is 
gekozen door de leden van V&VN Wondexpertise. Daarbij 
wordt geen rekening gehouden met de ideale samenstel-
ling van de commissie WCS Decubitus. In de loop van 
2016 zal de ontvlechting plaats vinden. Voor vragen kun je 
terecht bij quataert@zeelandnet.nl.

Verkiezing nieuw bestuur V&VN Wondexpertise 2016
In maart 2016 treedt na drie jaar (zoals in de statuten 
beschreven) het volledige bestuur van V&VN Wondexper-
tise af. Dit betekent dat ieder lid van V&VN Wondexpertise 
zich kandidaat kan stellen voor een bestuursfunctie. Wij 
hopen op veel belangstelling zodat we weer een heuse 
verkiezing krijgen. Natuurlijk kun je je nu al daarvoor 
aanmelden. Heb je interesse om een bestuursvergadering 
bij te wonen dan kan dit altijd. Je kunt hierover contact 
opnemen met quataert@zeelandnet.nl.
 
IGZ kwaliteitsindicator wondzorg

Op dit moment wordt hard gewerkt om de IGZ indicator  
wondzorg 2017 uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan 
het registreren van de genezingstendens per Texasclassifi-
catie. Dit najaar zal bekend worden hoe de indicator 
wondzorg eruit komt te zien, zodat ieder zich kan voorbe-
reiden. Zo is  duidelijk wat in 2016 geregistreerd moet 
worden om in 2017 bij IGZ aan te leveren. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met yvonnesiebers@tele2.nl.
 
Bestuur V&VN Wondexpertise
Marco Warbout, DaVinci Kliniek, Geldrop.
Yvonne Siebers, VieCuri, Venlo.
Barbara den Boogert, Reinier de Graaf Groep, Delft.
Edwige Strippe, Q Care Wound Services, Oisterwijk.
Jacqueline van Boekel, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.
Sandra Janssen, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond.
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Tonny de Groot, Vierstroom en Langeland Ziekenhuis, 
Zoetermeer.
Peter Quataert, ZorgSaam, Terneuzen.

Lid worden van V&VN Wondexpertise
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 Wondexpertise betaal je in 2015 E 91. Voor dit 
bedrag ben je ook ingeschreven in het kwaliteitsregister en 
het deskundigheidsgebied wondzorg.

Agenda 2015
26 maart 2015
V&VN Wondexpertise ALV en symposium, Utrecht

13-15 mei 2015
EWMA, Londen

20-23 mei 2015
7th international symposium on the diabetic foot, 
Den Haag

18,19 juni 2015
WCS Hands on diabetische voet, Rotterdam

16-18 september 2015
EPUAP, Gent

13 oktober 2015
Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofes-
sionals, Ede

24, 25 november 2015
WCS Congres, Utrecht


