
Persbericht  
 

WCS Kenniscentrum Wondzorg reikt de WCS Award 
2017 uit aan Ron Legerstee 
 
Utrecht, 28 november 2017, zestiende WCS Congres 
 
Op 28 november 2017 ontving Ron Legerstee uit handen van René Baljon, voorzitter van 
WCS Kenniscentrum Wondzorg tijdens het WCS Congres in de Jaarbeurs te Utrecht de WCS 
Award 2017 voor zijn bijzondere werk binnen de wondzorg in Nederland.  
 
Al in 1999 volgde hij de opleiding Master of Science, Wound Healing en Tissue Repair in Cardiff. Die 

bagage is heel bepalend geweest voor de daarop volgende carrière van Ron.  

Ron is zowel in Nederland als daar buiten een belangrijk en begenadigd spreker, onderzoeker, 

publicist en strijder over het onderwerp wond en alles wat daarmee te maken heeft. Hij kan met veel 

humor en relativeringsvermogen moeilijke onderwerpen eenvoudig overbrengen. Dat vermogen tot 

kennisoverdracht maakt hem dan ook tot een ideale docent en doceren doet Ron graag. Bijvoorbeeld 

aan de wondopleiding in Rotterdam als wetenschappelijk gastdocent.  

Maar Ron is ook niet vies van een stevige inhoudelijke of fundamentele discussie. De positionering 

bijvoorbeeld van de uitvoerders in de wondzorg, de verpleegkundigen, versus de rol van de medisch 

specialisten. Of hoe worden wij gegijzeld door Evidence Based Medicine als panacee voor de enige, 

zogenaamd juiste, wetenschappelijke ontwikkeling in de zorg.    

Ron weet hedendaagse en toekomstige vraagstukken te plaatsen ten opzichte van het historisch 

perspectief, weet grote namen uit de medische wondwereld te citeren, hun onderzoeken te duiden 

en toe te passen in zijn kennisoverdracht. En in dit alles is en blijft hij strijdbaar, om uiteindelijk voor 

de patiënt betere wondzorg te realiseren.  

De WCS Award 2017 is een publieksprijs, daar de WCS de afgelopen maanden het veld heeft 
laten kiezen wie in aanmerking komt voor deze tweejaarlijkse Award. Ron hecht daar extra 
veel waarde aan. 
 
 

 
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg is het nationaal kenniscentrum op het gebied van wond- en huidzorg, ten 
einde het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, waardoor de kwaliteit van de 
wond- en huidzorg verbetert. De WCS bereikt dit door het organiseren van cursussen, congressen en lezingen, 
het verzorgen en bevorderen van publicaties in het tijdschrift WCS Nieuws, het uitdragen van kennis via het 
WCS Wondenboek en de WCS Website, en het bevorderen en stimuleren van onderzoek. 
 
Sinds 2005 reikt de WCS tijdens haar tweejaarlijkse congres de WCS Award uit aan een professional of 
organisatie die baanbrekend werk verricht in de wondzorg.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. Baljon, voorzitter WCS Kenniscentrum Wondzorg: 010-
4023400 of rene@wcs.nl 
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