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Momenteel is het Wondplatform Nederland nog een 
stichting in oprichting. We schrijven een beleidsplan 
waarin de gemeenschappelijke visie en missie van de 
deelnemende partijen een plaats krijgt. Alle partijen 
worden daarom gevraagd of het Wondplatform Nederland 
aansluit bij hun eigen visie en missie of dat er nog zaken 
moeten veranderen. 

Ook nieuwe deelnemers en deelnemers die al eerder zijn 
benaderd, maar nog niet zijn aangesloten, zullen gevraagd 
worden deelnemer te worden aan het Wondplatform. De 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeutes (NVH) zijn 
inmiddels aangesloten en de NPCF heeft toezegging 
gedaan op regelmatige basis aanwezig te zullen zijn, maar 
ook vooral voeding te willen geven aan en ontvangen van 
het Wondplatform Nederland. Helaas heeft de NOVW 
laten weten hun deelname aan het Wondplatform te 
beëindigen.

De competentieprofielen voor wondzorgprofessionals zijn 
nagenoeg klaar. Dat biedt helderheid voor patiënten, 
collega zorgprofessionals en ook bij zorgverzekeraars. 
Zodra het overzicht klaar is zal dat op de website van het 
Wondplatform Nederland worden geplaatst en zullen de 
deelnemers dit beschikbaar stellen aan hun achterban.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwam tijdens de laatste 
vergadering in januari met de update van het ZN formulier. 

Het is voor de voorschrijver eenvoudiger in te vullen, maar 
blijft ook veel vragen oproepen. Vragen die vaak aan bod 
komen in het Wondplatform Nederland gaan vooral over 
de vergoedingen en de eisen die de zorgverzekeraars 
stellen. Vooral de professionals voelen zich vaak beperkt in 
hun keuze voor verbandmiddelen, terwijl ze hun keuze 
goed kunnen motiveren. Het lijkt er momenteel op dat de 
professional en de zorgverzekeraar een klein stapje elkaars 
kant opzetten. Kijk regelmatig op de website van ZN voor 
de meest recente informatie.

Het opzetten van een nieuw overlegorgaan Chronische en 
Complexe Wondzorg door de FHI zorgde voor wat verwar-
ring bij de wondprofessionals en de industrie. Susan van 
Tiggelen heeft namens de FHI zitting in het Wondplatform 
Nederland. Er is dus een korte lijn tussen het overlegor-
gaan van de FHI en het Wondplatform, net als de korte lijn 
met de Nefemed.

Voor meer informatie over het Wondplatform, kijk op www.
wondplatform.nl Daar staat ook het vertaalde position 
document van de EWMA ‘Uitkomstmaten in gecontro-
leerde en vergelijkende studies naar niet helende wonden’, 
onder ‘publicaties’. Een abstract van dit document kunt je 
elders in dit nummer vinden.
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Sinds de oprichting van het Wondplatform Nederland op 15 april 2010 is er veel 
gebeurd. We hebben diverse producten afgeleverd en heel veel onderling overleg 
gehad over actuele zaken. We proberen als Wondplatform Nederland alle partijen 
te betrekken die zich met wondzorg in Nederland bezighouden.


