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Situering
EduWond is het samenwerkingsplatform rond wondzorg van de partners van de Associatie UGent,
in interactie met UZ Gent. Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in
ziekenhuizen, woonzorgcentra en in de thuissituatie. Door de veroudering van de bevolking neemt
het belang van wondzorg steeds toe. Gezien de continue evoluties in het vakgebied, is er nood aan
goede opleiding en up-to-date bijscholing. Het doel van EduWond is om klinische expertise en op
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie rond wondzorg aan te bieden aan
zorgverstrekkers. Meer informatie over EduWond is terug te vinden via eduwond.be of via
fabebook.com/eduwond.
Via dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de huidige werking en van de realisaties van het
voorbije jaar. Tevens wordt er vooruitgeblikt op het volgende jaar.
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Dienstverlening
Verschillende medewerkers van EduWond waren actief betrokken bij het vierjaarlijkse congres van
de World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) in Italië. Vanuit EduWond werd eveneens
ondersteuning geboden bij de bekendmaking van het event.
In november werd het nieuwe logo en daaraan gekoppeld de nieuwe website (eduwond.be)
gelanceerd. Na twee maanden telde de website 950 bezoekers. In 2017 zal ingezet worden op een
inhoudelijke en lay-outmatige update van DigiWond. Hierbij zal getracht worden een koppeling te
maken met het geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische
Informatie (BCFI).
In het najaar van 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de hogere
beroepsopleiding verpleegkunde ZoWe. Er wordt vanuit EduWond inhoudelijke ondersteuning
voorzien bij de bijscholingsprojecten georganiseerd door ZoWe. Op jaarlijkse basis zullen twee
vormingen doorgaan met de steun van EduWond. Dit jaar ging de eerste vorming met als thema de
diabetische voet door.
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Vorming
Postgraduaat
Het postgraduaat Stomatherapie & Wondzorg is een tweejaarlijkse cyclus die bestaat uit een
basismodule die jaarlijks herhaald wordt en acht gespecialiseerde modules die tweejaarlijks herhaald
worden.
In het voorjaar van 2016 werden de modules acute wonden, brandwonden, oncologische wonden
en wetgeving georganiseerd. In het najaar werd de basismodule georganiseerd. Gemiddeld namen
er 32 studenten deel per module. In tabel 1 wordt een overzicht voorzien van het aantal deelnemers
per module.
De lessen werden voorzien door 44 verschillende docenten. Dit waren voornamelijk docenten vanuit
de verschillende partnerinstellingen en medewerkers vanuit het UZGent met de nodige klinische
expertise.
Tabel 1 Overzicht aantal deelnemers per module

Module

Deelnemers

Basis

16

Wetgeving

37

Oncologische wonde

35

Acute wonden

37

Brandwonden

35

De kwaliteit van de lessen en de organisatie wordt steeds online geëvalueerd door de cursisten. De
beoordelingen waren goed tot zeer goed. De vraag kwam echter om nog meer in te zetten op
casuïstiek en het trainen van praktische vaardigheden. Via het digitale platform konden twee digitaal
ingesproken lessen gevolgd worden zodat tijdens de contacturen onmiddellijk meer diepgang bereikt
kon worden. Deze vorm van ‘blended learning’ werd ook als positief onthaald door zowel cursisten
als lesgevers. Het gebruik van ‘peer review’ bij de beoordeling van de opdrachten werd ook met
succes ingevoerd.
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WondEvents
Sinds 2009 biedt EduWond jaarlijks een aantal korte opleidingen aan, namelijk een WondSymposium
dat grotendeels vanuit het UZ Gent georganiseerd wordt, een WondTopic en twee WorkShops (tabel
2). In 2016 werd geopteerd om te werken met een jaarthema, namelijk: wondzorg bij de oudere
zorgvrager.
Het WondSymposium 2016 had als titel: ‘Wondzorg bij de oudere zorgvrager: Wie, wanneer en
waarom?’. Er werden twee casussen op multidisciplinair niveau besproken. Via interactieve software
konden de 270 deelnemers actief meedenken over de beide casussen.
In mei waren 172 deelnemers aanwezig op de WondTopic. De focus werd gelegd op de huidige
evidentie en richtlijnen. Topics zoals de verouderde huid, incontinentie geassocieerde dermatitis
(IAD), decubituspreventie en voeding kwamen aan bod.
In het najaar werden twee inhoudelijk parallelle WorkShops georganiseerd rond de behandeling van
IAD en de rol van voedingssupplementen in de wondheling. In kleine groepen werden een aantal
casussen besproken en konden de supplementen uitgetest worden. Zoals in het verleden ging één
van de sessies door in Gent, en de andere in Brugge. Beide WorkShops waren nagenoeg volzet met
respectievelijk 80 en 90 deelnemers.
Aan de firma’s die actief zijn op het vlak van wondzorg, stomatherapie en decubituspreventie, wordt
telkens de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn op de WondEvents en een stand te plaatsen.
Per event waren minstens zeven firma’s aanwezig. In totaal namen 12 verschillende firma’s deel.

Tabel 2 Overzicht aantal deelnemers en firma’s WondEvents

Event

Aantal deelnemers

Aantal firma’s

WondSymposium

270

7

WondTopic

172

7

WorkShop Gent

80

10

WorkShop Brugge

90

7
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Onderzoek
Eind 2010 werd de pijler EduWond Onderzoek opgestart. Via EduWond Onderzoek werden inmiddels
een aantal onderwerpen voor master- en bachelorproeven rond wondzorg in de verschillende
opleidingen van de Associatie gelanceerd. Bovendien werden de onderwerpen in de verschillende
opleidingen (Bachelor Verpleegkunde, Master Verpleegkunde en Vroedkunde, Master
Geneeskunde, …) in de mate van het mogelijke op elkaar afgestemd. Zo werden er in 2016 17
verschillende bachelor- en masterproeven uitgewerkt.

Activiteitenverslag EduWond 2016 | 6

