Permanente vorming

Wondzorg

’19 -’20

Het Centrum voor Nascholing en PosthogeschoolVorming (CNPV)
organiseert reeds vele jaren zowel opleidingen postgraduaat
Wondzorg (20/30/60 studiepunten), korte opleidingen als dagopleidingen die focussen op wondzorg.
Onze programma’s richten zich tot studenten, afgestudeerden van
opleidingen uit het studiegebied gezondheidszorg en mensen actief
in de gezondheidszorg.

ONTMOET ONS!
Maak je graag van dichtbij kennis met onze opleidingen?
Wil je wat extra uitleg bij ons aanbod?
Of schrijf je graag meteen ook in?
Kom gerust even langs op onze info-moment!
Zaterdag 31 augustus 2019 van 10.00 tot 12.30 uur
Vesaliusinstituut Brugge, Rijselstraat 01 te 8200 Brugge
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Liever op maat?
Is uw opleidingsnood zeer specifiek voor uw instelling of medewerkers omwille van de
werksituatie en/of -processen? Hebben jullie nood aan ondersteuning bij de opmaak,
vorming en/of implementatie van wondzorgprotocollen?
Hebben jullie een concrete opleidingsvraag? Een speciale Masterclass met een topexpert
in gedachten?
Willen jullie een (aantal) lesmoment(en) binnen een bestaande of nieuwe opleidingen
door ons laten verzorgen?
Wij organiseren een speciale opleiding op uw maat en in functie van uw verwachtingen.
We vertrekken vanuit úw vraag, úw feiten en úw werkvloer!
Alle info via www.cnpv.be

of contacteer ons : info@cnpv.be

Meer weten over onze opleidingen ?

Inschrijven?

CNPV vzw - Campus Vesalius

M: +32 (0)499 21 41 89

www.cnpv.be

Rijselstraat 01 — 8200 Brugge

F: +32 (0)50 67 53 19

RPR Ieper

Email: info@cnpv.be

ON : 0476 268 515

CNPV vzw is geregistreerdvoor het ontvangen van betalingen met opleidingscheques/KMO-portefeuille (Registratie DV.O105524)
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en attesten educatief verlof (Vlaams Opleidingsverlof) (langlopende opleidingen—na goedkeuring)

Postgraduaat-opleidingen
Alle verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen
Er zijn drie reeksen gepland. De meeste opleidingen zijn reeksgebonden, maar een aantal opleidingen
worden overkoepelend georganiseerd, op diverse locaties in het Vlaamse land.
Een eerste reeks is een opleiding 20/30 studiepunten via VIVES, Campus Roeselare, Wilgenstraat 32,
Roeselare. Info en inschrijven via peter.burggraeve@vives.be
Een tweede reeks is een opleiding 20 studiepunten via Odisee, Brussel in de campussen Aalst en
Sint Niklaas. Info en inschrijvingen via ann.jaques@odisee.be.
Een derde reeks in een opleiding 20 studiepunten die doorgaat in samenwerking met Vives en PIVH
Hasselt in de campus PIVH Hasselt.
Studenten die in één van de reeksen het traject 20 studiepunten volgen, kunnen dit uitbreiden naar
30 stp (met de modules Stomazorg en Voetzorg), en naar 60 stp (2° jaar), om zo tot een Postgraduaat Verpleegkundige gespecialiseerd in de wondzorg, stomatherapie en het weefselherstel te komen.
Voor meer info: peter.burggraeve@vives.be
Je kan uiteraard ook onmiddellijk voor het Postgraduaat van 30 of 60 studiepunten inschrijven!
Lesgevers Wondzorg.net en uit de diverse Belgische universiteiten en ziekenhuizen
De opleidingen beantwoorden aan de voorwaarden voor de postgraduaat opleidingen bepaald in het
decreet van op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. Deze opleidingen bundelen onder meer
diverse korte opleidingen wondzorg tot één geheel; vrijstellingen kunnen gevraagd worden.
Deze opleidingen worden georganiseerd in het kader van het KB dd 27/09/2006 inzake de
beroepstitels voor verpleegkundigen en beantwoorden tevens aan de RIZIV reglementering van
1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen.

Postgraduaat verpleegkundige met een bijzondere
deskundigheid in de wondverzorging
Deze basismodule van 20 studiepunten leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid
in de wondzorg. Het programma omvat een ruime theoretische opleiding en een intense praktische
scholing:
De basismodule loopt over 1 jaar en omvat 18 lesdagen (Vives 16) + 4 congresdagen + 1 presentatiedag + 2 dagen stage in functie van de paper
•
Algemene wondzorg
•
Diabetesvoetzorg
•

Pijn in de wondzorg

•

Beenulcera

•

Oncologische wondzorg

•

Wondfysiologie en voeding

•

Brandwondenzorg

•

Chirurgische wondzorg

•

Decubituszorg

•

Paper / eindwerk

•

Capita selecta /wondcongres
Reeks Vives Roeselare : 10/10 en 11/10/2019, 24/10/2019, 07/11 en 08/11/2019, 14/11 en
15/11/2019, 26/11/2019, 12/12 en 13/12/2019, 07/01 en 21/01/2020, 28/01/2020, 06/02 en
07/02/2020, 14/02/2020, 18/02/2020, 03/03 en 17/03/2020, 22/04/2020, 16/06/2020
€ 999,- (de congresdagen maken geen deel uit van inschrijvingsgeld—worden afzonderlijk in
rekening gebracht)
Inlichtingen en inschrijven : peter.burggraeve@vives.be
Reeks Odisee (Aalst, Sint Niklaas): 24/09 -08/10 – 22/10 – 24/10 – 05/11 – 19/11 – 26/11 –
10/12/2019 – 07/01 – 21/01 – 06/02 en 07/02 – 18/02 – 03/03 – 17/03 – 31/03 –21/04 –
28/04 – 19/05 – 26/05 – 02/06 – 09/06 – 16/06/2020
€ 1300 ,Inlichtingen en inschrijven: ann.jaques@odisee.be
Reeks PIVH Hasselt: 08/10 – 24/10 - 21/11 – 22/11 – 26/11 – 12/12 – 13/12/2019 – 07/01—
21/01 –06/02 en 07/02 – 12/02 – 14/02 - 18/02 - 03/03 – 17/03 - 16/06/2020
! De cursus Referentieverpleegkundige Wondzorg hebt u reeds gevolgd, of u sluit aan bij een
cursus die begin van het academiejaar doorgaat in Roeselare of Brasschaat
€ 999 ,- (de congresdagen maken geen deel uit van inschrijvingsgeld—worden afzonderlijk in
rekening gebracht)
Inlichtingen en inschrijven: peter.burggraeve@vives.be
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Postgraduaat-opleidingen
Postgraduaat verpleegkundige met een bijzondere
deskundigheid in de wondverzorging en stomatherapie
Deze opleiding van 30 studiepunten leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in
de wondzorg en de stomatherapie. Het programma omvat een ruime theoretische opleiding en een
intense praktische scholing.
Je volgt alle onderdelen van het 20-studiepunten-programma en krijgt daarnaast in deze vervolgmodule:
•
•

Zorg aan de Stomata
Wondfysiologie verdieping

•
•

2-daagse initiatie voetzorg/
podotherapeutische technieken
Paper / eindwerk

De opleiding loopt over 1 jaar en omvat 24 lesdagen + 4 congresdagen + 2 dagen stage in functie van
de paper
Basismodule + 30/04, 04/05, 05/05, 18/05, 19/05 en 02/06, 17 en 18/06/2020
Inlichtingen en inschrijven : peter.burggraeve@vives.be
Basismodule + € 450,-

Postgraduaat verpleegkundige gespecialiseerd in de
stomatherapie, de wondverzorging en het weefselherstel
Deze opleiding omvat twee academiejaren van 30 studiepunten. U wordt opgeleid tot verpleegkundige
gespecialiseerd in de stomatherapie, in de wondzorg en het weefselherstel.
Het programma omvat een ruime theoretische opleiding en een intense praktische scholing. Je volgt
•
•
•
•
•
•

Anatomie / fysiologie/ biologie
Specifieke wondzorg
Hyperbare wondzorg
Wondzorg intensieve en gipskamer
Biochemie
Dermatofyten

•
•
•
•
•

Capita Selecta / wondcongres
Immunologie en ziekenhuishygiëne +
Wetgeving en organisatie
Biologie van de wondzorg
Plastische heelkunde
Vlaams Congres

alle onderdelen van het 30-studiepunten-programma (1° jaar) en krijgt daarnaast in de specialisatiemodule (2° jaar):
De opleiding bestaat uit 24+4 (jaar 1) en 19+4 (jaar 2) lesdagen+ stagedagen + EWMA-congres
(2°jaar)
De cursusdata 1e opleidingsjaar:
Zie opleidingen basismodule Postgraduaat met een bijzondere deskundigheid in de wondverzorging met de uitbreiding Postgraduaat verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid
in de wondverzorging en de stomatherapie
De cursusdata van het 2e opleidingsjaar: voor 2019-2020:
27/09/2019, 03/10/2019, 09/10/2019, 24/10/2019 , 07/11/2019, 13/11/2019,
15/11/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, 07/01/2020, 15/01/2020, 23/01/2020, 06/02 en
07/02/2020, 18/02/2020, 23/04/2020, 28/05 en 29/05/2020, 19/06/2019 en 20/06/2019,
+ EWMA-congres (13 –16/05/2020)
€ 1450,- 2° opleidingsjaar excl. deelnamekost EWMA congres, de 4 congresdagen : congresdagen maken geen deel uit van inschrijvingsgeld—worden afzonderlijk in rekening gebracht)
Inlichtingen en inschrijven : peter.burggraeve@vives.be
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Referentieverpleegkundige
Wondzorg
Wondverzorging blijft de jongste jaren steeds in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van
wond-heling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. Deze cursus brengt dan ook informatie en
praktisch toepasbare kennis voor het werkveld. Er wordt gestreefd naar het presenteren van een volledig en ‘upto-date’ overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg.
Deze cursus omvat de volgende onderdelen met betrekking tot ulcera, brandwonden, decubitusletsels, oncologische wonden, stomata, skin tears, chirurgische wonden en diabetesvoetwonden:
•
•
•
•
•
•

Fysiologie, en pathologie bij de wondgenezing
Typologie van de wonden
Heelkundige behandeling van wonden
Pijnbeheer
Gezondheidsleer
Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

•
•
•
•
•
•

Epidemiologie, bacteriologie
Medische behandeling van wonden
Acute en chronische complicaties van wonden
Preventie van chronische wonden
Ziekenhuishygiëne
Voeding- en dieetleer

Verpleegkundigen werkzaam op een afdeling in een ziekenhuis, WZC, ROB of in de thuiszorg
Deze cursus levert 4 studiepunten van het postgraduaat wondzorg en beantwoordt tevens aan de
RIZIV reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen.

Odisee, campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas,
24/09 – 08/10 – 22/10 – 05/11 – 19/11 en 10/12/2019 van 09.00 tot 17.00 uur
! inschrijven via Odisee AE: ann.jaques@odisee.be - odisee.be/nl/AE
Brasschaat,, Klina AZ, Augustijnslei 100, 2930 Brasschat - code WZBWZ19KLI
30/09 - 04/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 en 15/11/2019 – telkens van 09.00 tot 17.00 uur
VIVES Campus Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
10/10 – 11/10 – 14/11 – 15/11 – 05/12 en 06/12/2019 - telkens van 09.00 tot 17.00 uur
! inschrijven via VIVES campus Roeselare - peter.burggraeve @vives.be
Antwerpen ZNA Middelheim, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen - code WZBWZ20ZNA
16/01 – 30/01 – 13/02 – 05/03 – 19/03 en 02/04/2020 - telkens van 09.00 tot 17.00 uur
Vesaliusinstituut Oostende, Leffingestraat 1, 8400 Oostende - code WZBWZ20OOS
05/03 – 06/03 – 02/04 – 03/04 – 07/05 en 08/05/2020 - telkens van 09.00 tot 17.00 uur
Vesaliusinstituut Gent, op locatie: Clemenspoort, Overwalle 3/1 , 9000 Gent - code WZBWZ20GEN
20/04 – 21/04 –05/05 – 06/05 – 28/05 en 29/05/2020 - telkens van 09.00 tot 17.00 uur
PIVH Hasselt, Kunstlaan 01 , 3500 Hasselt - code WZBWZ20HAS
04/05 – 05/05 – 25/05 – 26/05 – 04/06 en 05/06/2020 - telkens van 09.00 tot 17.00 uur
Lesgevers Wondzorg.net
€ 480,-

4

Referentieverpleegkundige
Stomazorg
De samenwerking met de Vlaamse vereniging voor stomaverpleegkundigen heeft deze opleiding mogelijk gemaakt. Deze opleiding is een deel van de postgraduaat opleiding ‘stomatherapie, wondzorg en weefselherstel’,
maar kan ook apart gevolgd worden. De cursus omvat onder andere:
• De huid anatomie fysiologie en pathologie

• Productenkennis en toepassingen
• Casuïstiek
• Aandachtspunten bij verzorging van stomapatiënten

• Anatomie, fysiologie en pathologie inzake
stomata
• Psychologie van de stomapatiënt

Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling,
WZC of rusthuis,... en alle studenten verpleegkunde
04/05 , 05/05, 18/05, 19/05 en 02/06/2020 van 09.00 - 17.00 uur
VIVES Campus Roeselare Wilgenstraat 32 8800 Roeselare
! info en inschrijven via VIVES campus Roeselare - peter.burggraeve@vives.be
€ 400,VLAS en Wondzorg.net

Wondzorg in de praktijk
Praktijknamiddagen
WONDZORG PRAKTIJKMIDDAGEN richten zich tot alle geïnteresseerde verpleegkundigen en docenten
verpleegkunde , ongeacht hun werkveld,.
€ 45,- per lesmiddag - € 60,- voor Varkenspootjes debrideren
€ 210,- voor de vijf praktijknamiddagen ’Wondzorg in de praktijk’

Wondzorg in de thuiszorg
Organisatorische en inhoudelijke aspecten van wondzorg als thuisverpleegkundige, praktische opleiding
met tevens een verwijzing naar de reglementering en
de wetgeving.
17/12/2019 van 13.30 – 17.00 uur
Code: WZTHU19BRU
Vesaliusinstituut, Brugge

Dhr. Eddy Lambrecht

Negatieve Druktherapie in de
thuiszorg/WZC
28/04/2020 van 13.30—17.00 uur
Code: WZNEGD20BRU

Mevr. Nele Verpaelst

Varkenspootjes debrideren
20/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur
Code: WZVAR20OOS
Vesaliusinstituut, Oostende

Vesaliusinstituut, Kortrijk

! € 60,-

Dhr. Marnix Tack

Casuïstiek en intervisie
wondzorg
10/03/2020 van 13.30 – 16.30 uur
Code: WZCAS20OOS

Vesaliusinstituut, Brugge
Mevr. Nele Verpaelst

Huidzorg algemeen, vochtletsels MASD en IAD in de
wondzorg
20/05/2020 van 13.30 – 16.30 uur
Code: WZIAD19BRU
Vesaliusinstituut, Brugge
Mevr. Annelies Himpens
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Verdiepingsdagen wondzorg
Vives Roeselare
Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, WZC
of rusthuis, alle podotherapeuten en alle studenten verpleegkunde
De opleidingen gaan door VIVES Roeselare, Wilgenstraat 32, Roeselare
inschrijven: peter.burggraeve @vives.be www.vives.be/nl/opleidingen

€ 90,-/lesdag

Referentieverpleegkundige Decubitus Preventie en behandeling
De nieuwe richtlijnen inzake preventie en behandeling worden opgehelderd en toegelicht door enkele van de
auteurs.
07/11 – 08/11/2019 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Nele Callaerts, Dhr. Luc Verept

Beenulcera en compressietherapie
Beenulcera, het buitenbeentje in de wondzorg. Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus worden alle aspecten van het beenulcus (ontstaan, preventie en behandeling) benaderd. Compressietherapie: zin, onzin en de
laatste nieuwe technieken worden en aangeleerd en besproken. Het nemen van een ABPI wordt aangeleerd.
12/12 en 13/12/2019 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Evelien Touriany/Dhr. Marc Theunissen

Weefsels, infecties, biofilms en wonden: een introductie
TIME in de wondzorg: weefsel, infectie, biofilms, vochtigheid, wondranden, wondzorgcirkels, wanneer en hoe
ontsmetten? Praktische benadering van het wondbed.
14/01/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Dhr. Luc Verept

Pijn en wondbehandeling
Veel opleiding die specifiek dit domein benadert is er niet Deze opleiding hoopt tegemoet te komen aan deze
problematiek. Conventionele pijnbehandeling, aromatherapie, gedegen verbandmiddelen, inzicht in pathofysiologie,…
Het zijn allemaal elementen die bij kunnen dragen tot de pijn benadering en pijn beleving van de patiënt.
28/01/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Dhr. Eddy Lambrecht

Oncologische wondzorg
Iedereen kent de patiënt met oncologische wonden, iedereen ervaart de steeds weerkerende problemen die zich
bij oncologische wonden stellen. Patiënt en familie ervaren de last van geur en vochthinder dag na dag.
Deze module probeert duidelijkheid te verschaffen in de soorten oncologische wonden, hun eigen problemen en
probeert oplossingen in de behandeling naar voor te brengen. Kortom een must voor elke verpleegkundige die
met oncologische wonden geconfronteerd wordt.
14/02/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Laurence Dejaegere

Voeding en zijn invloed op wondheling
Naast een goede wondbehandeling, draagt ook voeding bij in het herstelproces van een wonde. Wanneer je lichaam extra belast wordt door ziekte of een wonde, heeft het bijkomende energie en voedingsstoffen nodig
waardoor jouw voedingsbehoefte verandert. Het belang van elk voedingsstof en de onderliggende verbanden
op een eenvoudige wijze met voorbeelden uitgeklaard.
22/04/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Benedicte Defever

Wondfysiologie - verdieping

MMP’s TIMP’S , groeifactoren, celbiologie
Wondfysiologie, hoe genezen wonden echt, hoe spelen we erop, maakt uw verband een verschil of is het eerder
de verpleegkundige?
30/04/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Dhr. Luc Gryson

Wondzorg op de intensieve zorg en bij gipsverbanden
Wonden en wondzorg op intensieve zorgen en spoedgevallen vragen vaak een eigen benadering. De polytrauma patiënt, patiënt met bijtwonden/open botbreuken, heeft een eigen zorgvraag en behoeft een specifieke
deskundigheid. De patiënt met wonden of met een septicemie tgv één/meerdere wonden vraagt een eigen aanpak.
28/05 en 29/05/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Dhr. Baudewijn Oosterlinck, Filip Deceur, Luc
Verept
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Verdiepingsdagen wondzorg
PIVH Hasselt
Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, WZC
of rusthuis, alle podotherapeuten en alle studenten verpleegkunde
De opleidingen gaan door PIVH Hasselt, Kunstlaan 01 – 3500 Hasselt
Inlichtingen en inschrijven : info@cnpv.be www.cnpv.be
€ 90,-/lesdag

Pijn en wondbehandeling
Veel opleiding die specifiek dit domein benadert is er niet Deze opleiding hoopt tegemoet te komen aan deze
problematiek. Conventionele pijnbehandeling, aromatherapie, gedegen verbandmiddelen, inzicht in pathofysiologie,…
Het zijn allemaal elementen die bij kunnen dragen tot de pijn benadering en pijn beleving van de patiënt.
08/10/2019 van 09.00 – 17.00 uur Code WZPIJN19HAS

Dhr. Eddy Lambrecht

Beenulcera en compressietherapie
Beenulcera, het buitenbeentje in de wondzorg. Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus worden alle aspecten
van het beenulcus (ontstaan, preventie en behandeling) benaderd. Compressietherapie: zin, onzin en de laatste
nieuwe technieken worden en aangeleerd en besproken. Het nemen van een ABPI wordt aangeleerd.
21 en 22/11/2019 van 09.00 – 17.00 uur

Code WZULC19HAS

Mevr. Evelien Touriany,
Dhr. Marc Theunissen

Referentieverpleegkundige Decubitus—preventie en behandeling
De nieuwe richtlijnen inzake preventie en behandeling worden opgehelderd en toegelicht door enkele van de auteurs.
12 en 13/12/2019 van 09.00 – 17.00 uur Code WZDEC19HAS

Dhr. Michiel Claes, Luc Verept

Weefsels, infecties, biofilms en wonden: een introductie
TIME en biofilms zijn ‘hot ‘ in de wondzorg. Hoe gaat men ermee om, wat betekent dit voor de voet en wondzorgpraktijk? Welke producten spelen in op dit gebeuren en wat kan men ervan verwachten? Heeft ontsmetten
zin of niet? Tissue - weefsel. Infection- infectie. Moisture- vochtigheid. Epitheel en wondranden. Wanneer en hoe
ontsmetten? Wat met Diagnose en Disease en hoe omgaan met Helingstijd?
17/01/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Code WZTIM20HAS

Dhr. Luc Verept

Voeding en zijn invloed op wondheling
Naast een goede wondbehandeling, draagt ook voeding bij in het herstelproces van een wonde. Wanneer je li•
•
•
•

Fysiologie van de chirurgische wondheling
Wonden rond osteosynthesemateriaal
Lichttherapie
Wondverbanden voor chirurgische wonden

•
•
•
•

Fistelzorg
Negatieve druk en wondheling
Profylaxis van wondinfectie
Casuïstiek; Q & A

chaam extra belast wordt door ziekte of een wonde, heeft het bijkomende energie en voedingsstoffen nodig
waardoor jouw voedingsbehoefte verandert. Het belang van elk voedingsstof en de onderliggende verbanden op
een eenvoudige wijze met voorbeelden uitgeklaard.
12/02/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Code WZVOED20HAS

Mevr. Benedice Defever

Brandwondenzorg
Als specifieke wondzorg vraagt brandwondenzorg in België heel veel middelen van de overheid.
Kleine brandwonden zijn bekend, de meest optimale wondzorg is dat echter niet altijd. Grote brandwonden worden algemeen gevreesd en vragen een totaalbehandeling.
In deze cursus komen volgende onderwerpen aan bod:
• Pathofysiologie van brandwonden
• Behandeling van brandwonden
• Littekenbehandeling
• Behandeling van brandwondenpatiënt
• Wondverbanden voor brandwonden
03 en 17/03/2020 van 09.00 - 17.00 uur

code: WZBRA20BXL

Lesgevers Wondzorg.net
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Verdiepingsdagen wondzorg
Odisee
Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, WZC
ofrusthuis, alle podotherapeuten en alle studenten verpleegkunde
Inlichtingen en inschrijven: ann.jaques@odisee.be - www.odisee.be/nl/ae
€ 90,-/lesdag

Introductiedag wondzorg
TIME in de wondzorg: weefsel, infectie, biofilms, vochtigheid, wondranden, wondzorgcirkels, wanneer en hoe
ontsmetten? Praktische benadering van het wondbed.
Odisee, Campus Warmoes, Waroesberg 26, 1000 Brussel
19/09/2019 van 09.00 - 17.00 uur

Dhr. Luc Verept

Ontsmetten: true or false - Waarom en hoe ontsmetten?
Wondontsmetting is een veelvoorkomende activiteit bij wondzorg. Is dit altijd nodig? Welke ontsmettingsmiddelen zijn zinvol en waarom? Wat betekent dit voor de huid?
Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas
23/01/2020 van 09.00 - 17.00 uur

Mevr. Evelien Touriany

Wondzorg anders bekeken, nieuwe inzichten
Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst
12/03 en 26/03/2020 van 13.30 – 17.30 uur

Dhr. Luc Gryson

Voeding en de invloed op wondheling
Naast een goede wondbehandeling, draagt ook voeding bij in het herstelproces van een wonde. Wanneer je lichaam extra belast wordt door ziekte of een wonde, heeft het bijkomende energie en voedingsstoffen nodig
waardoor jouw voedingsbehoefte verandert. Het belang van elk voedingsstof en de onderliggende verbanden op
een eenvoudige wijze met voorbeelden uitgeklaard.
Odisee, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
31/03/2020 VAN 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Benedicte Defever

Referentieverpleegkundige decubitus

- Preventie en behandeling

De nieuwe richtlijnen inzake preventie en behandeling worden opgehelderd en toegelicht door enkele van de auteurs.
Odisee, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
21 en 28/04/2020 telkens van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Nele Callaerts, Dhr. Luc Verept

Specialisatiedag Wondzorg
Odisee Warmoes, Warmoesberg 26 , 1000 Brussel
28/04/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Dhr. Luc Gryson

Wondzorg voor verpleegkundigen in de geriatrie
Opleiding in het kader van de verplichte bijscholing beroepstitel en beroepsbekwaamheid in de geriatrie en ouderenzorg.
Wondverzorging en geriatrie? Wat is er speciaal aan de ouder wordende huid, betekent dit een andere zorg?
Hoe kun je de bejaarde patiënt met zijn wonde goed verzorgen? Welk protocol daarvoor gebruiken?
Wat moet ik echt weten over de oorzaak en de behandeling van de wonden bij de bejaarde patiënt(e)?
Verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel of bekwaamheid in de geriatrie en ouderenzorg
Odisee, Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas
07 – 28/05 en 11/06/2020, telkens van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Evelien Touriany, Dhr. Hendrik Vanmarcke, Luc Verept
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Verdiepingsdagen wondzorg
Odisee
Oncologische wondzorg
Iedereen kent de patiënt met oncologische wonden, iedereen ervaart de steeds weerkerende problemen die zich
bij oncologische wonden stellen. Patiënt en familie ervaren de last van geur en vochthinder dag na dag.
Deze module probeert duidelijkheid te verschaffen in de soorten oncologische wonden, hun eigen problemen en
probeert oplossingen in de behandeling naar voor te brengen. Kortom een must voor elke verpleegkundige die
met oncologische wonden geconfronteerd wordt.
Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
19/05/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Laurence Dejaegere

Pijn en wondbehandeling
Veel opleiding die specifiek dit domein benadert is er niet Deze opleiding hoopt tegemoet te komen aan deze
problematiek. Conventionele pijnbehandeling, aromatherapie, gedegen verbandmiddelen, inzicht in pathofysiologie,…
Het zijn allemaal elementen die bij kunnen dragen tot de pijn benadering en pijn beleving van de patiënt.
Odisee, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
26/05/2020 van 09.00 - 17.00 uur

Dhr. Eddy Lambrech

Beenulcera en compressietherapie
Beenulcera, het buitenbeentje in de wondzorg. Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus worden alle aspecten
van het beenulcus (ontstaan, preventie en behandeling) benaderd. Compressietherapie: zin, onzin en de laatste
nieuwe technieken worden en aangeleerd en besproken. Het nemen van een ABPI wordt aangeleerd.
Odisee, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
02 en 09/06/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Mevr. Evelien Touriany, Dhr. Marc Theunissen

Verdiepingsdagen wondzorg

Vesaliusinstituut Brugge, Deinze, Gent, Oostende, Aalst
Vesaliusinstituut AALST, Arbeidsstraat 14, 9300 Aalst
Vesaliusinstituut DEINZE, Peter Benoitlaan 20, 9800 Deinze
Vesaliusinstituut BRUGGE, Rijselstraat 3, 8200 Brugge
Vesaliusinstituut GENT, Keramiekstraat 80, 9000 Gent
Vesaliusinstituut OOSTENDE, Leffingestraat 1, 8400 Oostende

Schimmels en dermatologische aandoeningen
Schimmels, dermatologische aandoeningen, de onbekende wereld. Wat zijn ze, hoe zien ze eruit, wat doen we
ermee en hoe kunnen we ze begrijpen? En dat alles met een link naar wondzorg
Voor verpleegkundigen die regelmatig wonden verzorgen.
21/11/2019 van 09.00 – 17.00 uur Vesaliusinstituut Aalst
€ 90,-

code: WZSCHDER19AAL
Prof. Dr. An Bervoets, Mevr. Katrien Touriany
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Verdiepingsdagen wondzorg
Vesaliusinstituut Brugge, Deinze, Gent, Oostende, Aalst
Diabetesvoetzorg
Gezien elke verpleegkundige, voetverzorg(st)er, podotherapeut de noodzaak ervaart zich bij te scholen en
“up to date” te blijven, wordt er een cursus gegeven betreffende de diabetische voet en andere aanverwante
problemen. Tijdens deze opleiding worden zowel de medische als de preventieve en de zorgproblemen diepgaand besproken.
Voor alle verpleegkundigen en verpleegkundigen- podotherapeuten ongeacht hun werkveld, hetzij
ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis.
•
•
•
•
•

Fysiologie, en pathologie bij de diabetesvoet
Epidemiologie, bacteriologie
Typologie van de diabetesvoetwonden
Medische behandeling van diabetesvoetwonden
Heelkundige behandeling

•
•
•
•
•

Acute en chronische complicaties
Pijn beheer
Preventie van diabetesvoetwonden
Typologieën van diabetesvoetwonden
Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

Vesaliusinstituut Oostende
26/11/2019 van 09.00 – 17.00 u
€ 90,-

Dr. Caren Randon - Mevr. Emma Bolle
Code: WZDIAV19OOS

Chirurgische wondzorg
In de talrijke cursussen over wondzorg wordt overwegend over chronische wondzorg gesproken. In deze cursus
gaan we even dieper in op chirurgische wonden en al hun mogelijke problemen. Volgende onderwerpen komen
aan bod:

•
•
•
•

Fysiologie van de chirurgische wondheling
Wonden rond osteosynthesemateriaal
Lichttherapie
Wondverbanden voor chirurgische wonden

•
•
•
•

Fistelzorg
Negatieve druk en wondheling
Profylaxis van wondinfectie
Casuïstiek; Q & A

Vesaliusinstituut Gent,
07 – 21/01/2020 van 09.00 - 17.00 uur
€ 180,-

Dhr. Eddy Lambrecht, Steven Decuyper
Code: WZCHI20GEN

Negatieve druktherapie in de wondzorg
Fysiologie van het weefsel bij negatieve druk en zijn diverse toepassingen. Zin en onzin van negatieve druk bij
wondzorg, toestellen voor negatieve druk en wondzorg casuïstiek.
Vesaliusinstituut Aalst
07/01/2020 van 09.00 – 17.00 uur
€ 90,-

Mevr. Nele Callaerts
Code: WZNEG20AAL

Palliatieve wondzorg
Wondzorg en de Palliatieve patiënt.
Twee verschillende onderwerpen met elk hun eigen uitdaging, maar wat gebeurt er als beide samenkomen?
Tijdens deze opleiding gaan we als eerste verder in op wondzorg, meer bepaald de soorten wonden, de carecycle en het TIME-principe. Vervolgens bekijken we de palliatieve patiënt van dichterbij. Wie is de palliatieve
patiënt en wat brengt dit met zich mee in de thuiszorg en RVT. We bekijken hier ook even hoe het precies zit
met de mogelijke premies en forfaits hierrond. Tot slot brengen we de beide zaken samen en bekijken we de
palliatieve wondzorg. Hier gaan we na welke soorten wonde er vooral voorkomen, aandachtspunten hierbij, ….
Om af te sluiten overlopen we nog enkele casussen in groep om samen tot een mogelijk behandeling te komen.
Vesaliusinstituut, Deinze
09/03/2020 van 13.30 – 17.00 uur

Mevr. Ann Swaels

€ 45,-

code WZPAL19OOS
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Verdiepingsdagen wondzorg
Vesaliusinstituut Brugge, Deinze, Gent, Oostende, Aalst
Wondzorg in de pediatrie—pediatrische wondzorg
Wondverzorging en kinderen? Is hun huid anders? Hoe benader je hen? Wat kan en wat niet: do’s en
don’ts in de kinderwondzorg. Twee ervaren verpleegkundigen, werkzaam op de kinderafdeling en gespecialiseerd in de wondzorg, nemen u mee op deze boeiende ontdekkingstocht die toch verschilt van
wat we bij volwassenen gewoon zijn.
Vesaliusinstituut, Brugge

Mevr. Els Jonckheere, Benedicte

20/03/2020 van 09.00 – 17.00 uur

Defever, Dhr. Eddy Lambrecht

€ 90,-

code: WZPED19BRU

Vilttherapie — Offloading
Het toepassen van vilttherapie—offloading bij diabetische voetproblemen, of bij ulcera’s, charcotvoet,
…, is er niet eentje van hup, hup, wat vilt op de voet en het zal wel juist zijn. Neen, om voor een goede drukontlasting te zorgen zal men met verschillende aandachtspunten moeten rekening houden, zoals plaats van de ulcus of wonde, de plaats op de voet waar men wil druk ontlasten, het aftekenen
van het vilt, de dikte, de grootte, de fixatie.
21 april 2020 van 13.30—17.00 uur

Mevr. Emma Bolle, Podoloog

Vesaliusinstituut, Brugge
€ 50,-

Code WZMOD420BRU

Benodigd materiaal zelf mee te brengen door de cursist:
Vilt : 1 blad 3 mm—1 blad 5mm en 1 blad 7 of 10 mm

Weefsels, infecties, biofilms en wonden, een introductie
TIME en biofilms zijn ‘hot ‘ in de wondzorg. Hoe gaat men ermee om, wat betekent dit voor de voet en
wondzorgpraktijk? Welke producten spelen in op dit gebeuren en wat kan men ervan verwachten?
Heeft ontsmetten zin of niet? Tissue - weefsel. Infection- infectie. Moisture- vochtigheid. Epitheel en
wondranden. Wanneer en hoe ontsmetten? Wat met Diagnose en Disease en hoe omgaan met Helingstijd?
KLINA AZ, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
25/05/2020 van 09.00 - 17.00 uur
€ 90,-

Dhr. Luc Verept
Code: WZTIM20BRA

11

Gespecialiseerde
voetverzorging / Podotherapie
Palpatoire anatomie van de voet en het onderste lidmaat
Verpleegkundigen, podotherapeuten en voetverzorgers ongeacht hun werkveld hetzij eigen praktijk,
ziekenhuis, WZC, ROB of de thuiszorg.
4 lesavonden/namiddagen
voor correcte data (maand oktober 2018) en plaats: zie website www.cnpv.be - code: WZPAL19
€ 190,-

Mevr. Ulrike Van Dycke

Masterclass
2-Daagse initiatie in de voetzorg
Voor verpleegkundigen die in de totale verzorging nood hebben aan een basiskennis voetzorg.
Als verpleegkundige /wondzorgspecialist komt men vaak in aanraking met huid - en nagelproblematieken .
Ook voor verpleegkundigen die in de totale verzorging nood hebben aan een basiskennis voetzorg.
Daar voetulcera de buitenbeentjes zijn binnen de wondzorg, is het zeer belangrijk om via palpatoire anatomie ,
functieonderzoek en inspectie van de voet en het onderbeen inzicht te krijgen in de onderliggende structuren
ter hoogte van een voetwonde .
Door dat inzicht is het mogelijk om de evolutie van een pathologische situatie in te schatten.
De PPT (podotherapeutische technieken) omvatten het efficiënt gebruik van de bistouri, kortom het
mechanische debridement van een wonde.
Door gebruik te maken van deze technieken streven we ernaar om winst te boeken op curatief , therapeutisch ,
economisch vlak en ecologisch vlak .
Deze initiatiesessie omvat dus een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte .
Theoretisch gedeelte:
Palpatoire anatomie van de voet- onderbeen - Functie onderzoek
Inspectie van de voet – onderbeen
Specifieke huid – en nagelproblematieken die o.a. terug te vinden zijn bij personen maar ook bij personenmet diabetes mellitus.
Snijtechnieken
Bespreking van casussen
Praktisch gedeelte:
het toepassen van de palpatoire anatomie – functie onderzoek – inspectie
het toepassen van de snijtechnieken bij :
- callusvorming rond voetulcus
- de behandeling van geïnfecteerde kloven
Do en don’t bij het knippen van gezonde nagels
hoe omgaan met interdigitale schimmel/bacteriële infectieschilfers…
Tijdens deze dagen krijgen jullie ook de kans om enkele podotherapeutische basistechnieken aan te leren .
Op werkbezoek bij bewoners van een WZC .
Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling,
WZC of rusthuis.
17 en 18/06/2020 van 09.00 – 18.00 uur - code: WZPTT20WAT
Plokkersheem, Douvieweg 14, 8978 Watou

Mevr. Lut Vermaut, Emma Bolle

€ 325,- , maaltijden en overnachting inbegrepen
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