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Tijdens het tiende WCS congres op 8 en 9 november jongslede is de eerste WCS Award 

uitgereikt in de Jaarbeurs te Utrecht. 

 

De WCS Award wordt een jaarlijkse prijs. Het ene jaar wordt het uitgereikt tijdens het 

Nederlandse WCS Congres. In het andere jaar tijdens het congres van WCS België.  

Middels deze prijs wil de WCS het professionaliseren van de wondzorg kunnen volgen en de 

professionalisering van de beroepsgroep benadrukken.   

 

Voor de WCS Award 2005 waren bijna 10 aanmeldingen. Alle deelnemers werden 

uitgenodigd voor het congres, evenals drie genomineerd voor de prijzen 1 tot en met 3. Drie 

juryleden uit het bestuur van de WCS hadden de inzendingen beoordeeld op: 

1. Het onderwerp moet “uniek” zijn 

2. Het moet toepasbaar te maken zijn elders in Nederland 

3. Het moet een duidelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wondbehandeling 

4. Het moet aantoonbaar innovatief zijn binnen de wondbehandeling 

5. Onderzoek moet wetenschappelijk zijn 

6. Het moet een bijdrage leveren tot aanmoediging tot de beoefening en de verspreiding 

van wondbehandeling 

7. Het heeft bij voorkeur een multidisciplinair karakter. 

 

De eerste prijs van de WCS Award 2005 is gegaan naar Henri Post. Henri is Nurse 

Practitioner voor Evean. De werkzaamheden richten zich op de zorg voor alle huiddefecten 

daar waar Evean zorg levert. Dit is naast de thuiszorg ook de verpleeg- en verzorgingshuizen 

in de regio Zaanstreek-Waterland, Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid-Oost. 

Motto van Henri is: Samen voorkomen is beter dan alleen genezen. 

Het doel van het project waarvoor Henri de eerste WCS Award krijgt, was inzicht te geven in 

de werkwijze, kosten en de procedures rondom wondzorg in de stad Purmerend. Daarnaast 

werd met deze pilot beoogd de kwaliteit van zorg te verbeteren, een hogere 

klantvriendelijkheid te bereiken en bureaucratie terug te dringen. Hierin is de totale wondzorg 

als aanvullend pakket overgenomen van de huisartsen door de wondverpleegkundigen van de 

thuiszorg, hetgeen de jury als een grote bijzonderheid toejuicht. 

De jury vond dit project een project welke hoog scoorde op alle criteria.  

 

De tweede prijs is gegaan naar Frans Meuleneire. Frans is wondzorg coördinator en full time 

wondconsultant in AZ St-Elisabeth te Zottegem in België. Frans is zeer actief betrokken bij de 

ontwikkeling van het wondzorgvak in België. Hij participeert in vele commissies waaronder 

ook in een commissie van de Belgische WCS, heeft al veel voordrachten gehouden op 

nationale en internationale congres en de WCS Award is niet zijn eerste prijs. Hij heeft er wat 

dat betreft al vele weggesleept. Een man met hart voor het wondzorgvak dus. 



Frans ondervond een tekort aan kennis bij collega’s omtrent wondbehandeling en is daarom 

zelf een Wondforum gaan opzetten. Jaarlijks wordt dit Wondforum 6 maal georganiseerd met 

als doel de wetenschap bij de wondprofessionals te brengen.  

Volgens de jury scoorde het project van Frans vooral hoog op het mutidisciplinaire karakter, 

de verspreiding van de kennis en daarmee de aanmoediging richting collega’s en de brede 

toepasbaarheid. 

 

De derde plaats is gegaan naar Gerard Meurs. Sinds 2001 is Gerard werkzaam bij het 

Wenckebachinstituut van het UMCG als opleidingsconsulent E-learning. Hij maakt daar deel 

uit van het Team Innovatie en Opleidingen. In deze functie is Gerard betrokken bij E-learning 

projecten welke tot doel hebben Computer Based Trainingen te ontwikkelen voor 

ziekenhuismedewerkers binnen en buiten het UMCG. Hiervoor volgde hij een informatica 

opleiding en diverse cursussen op het gebied van  ICT. 

Het E-learning programma van het UMCG biedt momenteel een vijftiental Web-Based 

Trainingen met praktijktraining aan medewerkers via het Intra- of Internet. Het decubitus e-

learning programma, welke Gerard heeft ontwikkeld is via de Universiteit van Maastricht 

uiteindelijk ondergebracht bij Prisma, het decubitusprogramma van de LEVV.  

De jury was vooral gecharmeerd van de brede toepasbaarheid van het programma en de 

bijdrage die het heeft geleverd aan het vak wondbehandeling. 

 

De drie winnaars zullen hun project in de vorm van een artikel gaan publiceren in het WCS 

Nieuws.  

 

Ik wil iedereen uitnodigen om mee te dingen naar de WCS Award 2006, want er gebeurt 

genoeg in het land dat interessant is om te delen met collega’s. Voor meer informatie over de 

WCS Award 2006 vind je op onze website en in de WCS Nieuws. 

 

*René Baljon 

voorzitter WCS 

 

 

 

 

 


