Nieuwsbrief maart 2018
Wondconsulenten

V&VN Wondexpertise

Onderzoek acute wondzorg

Het aantal leden van V&VN Wondexpertise groeit: op dit
moment hebben we 633 leden.
De zorg voor de patiënten met een wond ontwikkelt zich
snel en er zijn steeds meer professionals met een afgeronde opleiding, bovendien weten we elkaar steeds beter te
vinden. Dit komt onze patiënten en cliënten ten goede!
V&VN Wondexpertise ziet het als haar taak om de verbinding te zoeken en daar waar we elkaar kunnen aanvullen
ook samenwerking te bewerkstelligen. Hierbij is het
belangrijk dat we aan de behoeftes en/of wensen van onze
leden tegemoet blijven komen. In de vorige nieuwsbrief is
gevraagd of er onderwerpen zijn waarbij het bestuur
ondersteuning kan bieden; hierop zijn weinig reacties
gekomen. Mochten er alsnog wensen zijn dan kun je
contact opnemen via yvonnesiebers@gmail.com.

Er is een vragenlijst verspreid voor de wondconsulenten
werkzaam in een ziekenhuis met het doel inzicht te krijgen
in de bekendheid en toepassing van de Verstandige Keuzes
uit de richtlijn wondzorg voor wonden met acute etiologie
(2013). Door de vragenlijst te laten invullen door artsen en
verpleegkundigen op de SEH, afdeling heelkunde en de
chirurgische dagbehandeling krijgt men inzicht in welke
mate de Verstandige Keuzes wel of niet worden toegepast.
Het doel is om de genoemde richtlijn nog beter te implementeren. (De campagne Verstandig Kiezen bestaat uit
een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde
daarvan, tot kostenbesparing, red.)

Inventarisatie Wondexpertisecentra Nederland
Evenals vorige jaren willen we jullie als lid van V&VN
Wondexpertise weer vragen een vragenlijst in te vullen met
als doel inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van WEC’s
in Nederland. Hiervoor, in afwachting van de Kwaliteitsstandaard Wondzorg, hanteren we de indicatorenset WEC
van V&VN Wondexpertise. Wij, als V&VN Wondexpertise,
vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de situatie en
werkwijzen van de huidige of in oprichting zijnde wondexpertisecentra in Nederland. Deze inventarisatie maakt dat
mede mogelijk. De dataverzameling en terugkoppeling
wordt gedaan door V&VN Wondexpertise. Data zullen niet
te herleiden zijn tot afzonderlijke instellingen, organisaties
of beroepsbeoefenaren. Tijdens de algemene ledenvergadering van V&VN Wondexpertise d.d. 22 maart 2018
worden de resultaten gepresenteerd.

V&VN Verpleegkundig Specialisten (VS) Wondmasters
V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van alle verpleegkundig specialisten ingeschreven in
artikel 14 wet BIG. Om de VS binnen bepaalde vakgebieden
met elkaar te verbinden zijn netwerkgroepen opgezet.
Sinds oktober 2017 is daarom het V&VN VS netwerk
Wondmasters van start gegaan. De nadruk ligt voornamelijk op het positioneren van de functie, erkenning als
zelfstandig behandelaar en netwerken. De samenwerking
met V&VN Wondexpertise wordt opgezocht om niet naast
elkaar, maar met elkaar voor kwaliteit van zorg voor
complexe wondzorgpatiënten te staan. Reageren kan naar
sandyuchtmann@hotmail.nl of anja.hulzinga@allerzorg.nl
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Kernset, een initiatief van V&VN
De aanpassingen met betrekking tot de beslisbomen wond
zijn verwerkt in Oncoguide. De beslisbomen zijn te
beoordelen als je de app. oncoguide download (kies V&VN
proeftuin concept beslisbomen). Een aantal leden van
V&VN Wondexpertise hebben hieraan een bijdrage
geleverd en een werkgroep van experts heeft zijn goedkeuring gegeven voor de huidige versie. Het betekent dat de
beslisbomen Acute wond, Smetten en Ulcus Cruris ter
accordering aan het bestuur van V&VN Wondexpertise zijn
voorgelegd. Met betrekking tot de beslisboom: 1. Decubitus. Deze beslisboom is klaar voor de commentaarronde.
2. Oncologische ulcus en 3. Diabetische voet zijn in
concept klaar en zijn ingebouwd in Oncoguide in februari
2018. Het werken met de beslisbomen wordt na autorisatie
door V&VN Wondexpertise uitgetest door middel van een
pilot bij vier zorgorganisaties.

Nieuwe richtlijn decubitus
De herziening van de richtlijn ‘Decubitus; preventie en
behandeling (2011)’ staat gepland voor maart 2018. Op dit
moment wordt een werkgroep geformeerd.

Flyer Voetzorg bij diabetes
Op vraag van de NZA, heeft de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP) met verschillende partijen die
betrokken zijn bij het beleid omtrent het voorkomen van
(voet)wonden bij mensen met diabetes mellitus, een flyer
ontwikkeld. In de flyer wordt de patiëntenreis in beeld
gebracht. Hierdoor wordt duidelijk bij wie de patiënt zich
moet melden, afhankelijk van de vraag. V&VN Wondexpertise is inhoudelijke akkoord met de inhoud en ziet in de
folder een mooie aanwinst in de informatieverstrekking.

Website V&VN Wondexpertise

Bestuur V&VN Wondexpertise

Nog niet zichtbaar voor de leden, maar achter de schermen is hard gewerkt om de website van V&VN Wondexpertise in januari online te hebben. Op de website kun je
informatie vinden over de komende ledenvergaderingen,
de competentieprofielen, de kwaliteitsstandaard, richtlijnen
en nog veel meer. Ideeën en documenten zijn welkom en
kunnen gemaild worden naar: tonnyvenvn@gmail.com en/
of ata.aydin@allerzorg.nl

Ata Aydin, Allerzorg
(Ata.Aydin@allerzorg.nl)
Barbara den Boogert, Reinier de Graaf Groep Delft
(bboogert@rdgg.nl)
Dayenne Broos, Expertisecentrum Wondzorg, Riethorst
Stromenland
(dayennebroos@gmail.com)
Tonny de Groot, LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer en
ZorgBrug Gouda
(tonnyvenvn@gmail.com)
Sandra Janssen, Elkerliek Ziekenhuis Helmond
(sandrajanssen@upcmail.nl)
Ellie Lenselink, Haaglanden Medisch Centrum
(ellielenselink@gmail.com)
Yvonne Siebers, VieCuri Medisch Centrum voor Noord
Limburg
(yvonnesiebers@gmail.com)
Peter Quataert, ZorgSaam Terneuzen
(quataert@zeelandnet.nl)

Opleiden voor wondzorg
Op initiatief van Zorgopleidingen Radboud MC is er een
eerste ‘kennismaking en inventarisatie van het huidige
landschap van opleiden voor wondzorg in Nederland’
geweest. Er is geconstateerd dat de aandachtsvelder
wondzorg een grote groep is waarvoor geen duidelijke
opleiding is in het bestaande spectrum. Het is geen
functie/beroep. Een aandachtsgebied is vaak een deeltaak
van een zorgprofessional of uiting van organisatie van
zorg. Het belang van deze grote groep semi-experts, die
wel de dagelijkse zorg uitvoert, benadrukt hoe belangrijk
het is om meer zorgprofessionals op alle niveaus in
wondzorg te bekwamen. Zorgverzekeraars zullen ook zeker
aan de basiszorg meer eisen gaan stellen, omdat er ook
nog heel veel kwaliteitswinst te behalen is (gemiddelde
time to closure van complexe wonden kan aanzienlijk
omlaag t.o.v. best practice). Er wordt een projectteam
geformeerd met de taak de eindtermen voor wondzorgprofessionals en de functie-eisen van aandachtsvelder in
relatie te plaatsen tot de wondzorgverpleegkundige en
daarna een opleidingsprofiel samen te stellen voor een
aandachtsvelder wondzorg.

Kwaliteitsstandaard Wondzorg
De kwaliteitsstandaard is bijna rond en wordt in juni 2018
aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en |Sport
(VWS) aangeboden. Samen met het ministerie van VWS
worden afspraken gemaakt over de noodzakelijke randvoorwaarden en de implementatie van de richtlijn. Medio
zomer wordt tijdens een bijeenkomst de richtlijn definitief
gepresenteerd.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Multidisciplinaire indicator wondzorg voor de ziekenhuizen
De conceptversie voor het jaar 2019 is klaar en wordt
voorgelegd ter autorisatie. Mooi aan deze indicator is dat
benoemd wordt dat in het voetenteam iemand moet
deelnemen die opgeleid is tot en kennis heeft van complexe wondzorg. Omdat de meeste ziekenhuizen de
Texasclassificatie hanteren is deze gehandhaafd in deze
indicator, dit zal namelijk het genereren van data uit het
EPD vergemakkelijken.

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 ‘afdeling wondexpertise’.

Meer informatie
Kijk op www.venvn.nl of neem tijdens kantooruren
contact op met Yvonne Siebers 06-53134904 of
yvonnesiebers@gmail.com

Contributie
Voor V&VN betaal je in 2018 E 69,-; voor de afdeling
Wondexpertise betaal je E 20,50.
Voor dit bedrag ben je ook ingeschreven in het kwaliteits
register en het deskundigheidsgebied wondzorg. Ben je lid
van meer dan één afdeling of platform? Dan ontvang je
25 procent korting per afdelingslidmaatschap.

Agenda 2018
9 - 11 mei 2018
EWMA, Krakau
14 en 15 juni 2018
WCS Hands On ‘Decubitus, IAD en andere huid
afwijkingen’, Rotterdam
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