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Situering 
EduWond is het samenwerkingsplatform rond wondzorg van de partners van de Associatie 
Universiteit Gent (AUGent), in interactie met het Universitair Ziekenhuis Gent (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 kwaliteitsvolle 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 en studenten. 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 van EduWond en de realisaties 
van het afgelopen jaar. Tevens wordt er vooruitgeblikt op het volgende jaar. 

 

Stuurgroep Eduwond 

Prof. dr. Hilde Beele (voorzitter) Zorgcentrum Wondzorg - UZ Gent en UGent 

Mevr. Lyndsey Van Avermaet (secretaris) Opleiding Verpleegkunde - HoWest 

Dhr. Steven Smet Zorgcentrum Wondzorg - UZ Gent 

Mevr. Nathalie Schepens Opleiding Verpleegkunde - HoWest 

Prof. dr. Dimitri Beeckman UCVV - UGent  

Mevr. Dorien De Meyer UCVV - UGent 

Mevr. Josette Stas Dienstverlening - Arteveldehogeschool Gent 

Dhr. Juul Lemey Opleiding Verpleegkunde - Arteveldehogeschool Gent 

Mevr. Patricia Vanleerberghe Opleiding Verpleegkunde - HoGent 

Mevr. Els Verstraete Opleiding Verpleegkunde - HoGent 
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Dienstverlening  
In samenwerking met het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en het Universitair 
Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV - UGent) werd de Europese Masterclass 
Decubitus georganiseerd in maart. EduWond werkte mee aan de bekendmaking van het event en 
verschillende leden hadden een inhoudelijke bijdrage. In november werd het topic decubitus 
opnieuw onder de aandacht gebracht tijdens een symposium naar aanleiding van de Internationale 
Dag tegen Decubitus.  Dit event werd in samenwerking met het UCVV georganiseerd.  

Inhoudelijke ondersteuning werd voorzien voor drie verschillende organisaties: ZoWE, KAVA en 
KOVAG. Voor ZoWe Verpleegkunde werd een vorming ontwikkeld inzake oncologische wonden en 
radiodermatitis (april) en negatieve druktherapie (november). Een vorming omtrent de aanpak van 
acute wonden werd voorzien voor de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) 
(maart) en het Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild (KOVAG) (september). In oktober werd een 
vorming omtrent de aanpak van chronische wonden georganiseerd voor KOVAG. 

Na de lancering van de nieuwe website eduwond.be in 2016 werd dit jaar ingezet op update van het 
Digitaal Kennisbestand Wondzorg (DigiWond). De inhouden omtrent wondbedpreparatie, decubitus, 
veneuze ulcera, diabetische voetwonden en incontinentie geassocieerde dermatitis werden door 
middel van een quick scan van de literatuur van een update voorzien. In 2018 wordt deze 
inhoudelijke samen met de vernieuwde lay-out gelanceerd via digiwond.be .	  
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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 2017 werden de modules Decubitus, Diabetische Voetwonden, Ulcus Cruris en 
Stomatherapie georganiseerd. In het najaar werd de basismodule georganiseerd. Gemiddeld namen 
er 34,6 studenten deel per module. In vergelijking met 2016 is dit een stijging van 2,6 studenten. Om 
de kwaliteit van de lessen te kunnen garanderen werd beslist om vanaf het academiejaar 2018-2019 
het aantal studenten te limiteren tot 30. Op deze manier komt de waardevolle interactie met de 
studenten niet in het gedrang tijdens de meer praktijkgerichte lessen. In tabel 1 wordt een overzicht 
voorzien van het aantal deelnemers per module.  

De lessen werden voorzien door 41 verschillende docenten. Dit waren voornamelijk docenten vanuit 
de verschillende partnerinstellingen en medewerkers vanuit het UZGent met de nodige klinische 
expertise. 

 

Tabel 1 Aantal deelnemers per module 

Module Deelnemers 

Basis 37 

Decubitus 32 

Diabetische voet 34 

Ulcus cruris 35 

Stomatherapie 35 

 

De kwaliteit van de lessen en de organisatie wordt steeds online geëvalueerd door de cursisten. De 
beoordelingen waren meestal goed tot zeer goed. Net zoals in 2016 kwam de vraag om nog meer in 
te zetten op het trainen van praktische vaardigheden. Vanaf 2018 zullen daarom extra 
praktijkgerichte lessen ingepland worden in de basismodule en de modules Decubitus, Acute 
wonden en Stomatherapie. 
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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). Jaarlijks worden alle events georganiseerd in het kader van één thema. In 2017 lag de focus op 
vasculaire ulcera. 

Het WondSymposium 2017 had als titel: ‘Multidisciplinaire aanpak van vasculaire ulcera’. Er werden 
twee casussen op multidisciplinair niveau besproken. De beide reële casussen werden voorgesteld 
aan de hand van videofragmenten. Via interactieve software konden de 182 deelnemers actief 
meedenken over de beide casussen. 

In mei waren 77 deelnemers aanwezig op de WondTopic. De focus werd gelegd op enkele 
randfenomen bij het ulcus cruris: mogelijke afwijkingen van de omliggende huid, 
differentiaaldiagnoses van oedeem bij veneuze ulcera en sterk exsuderende wonden. 

In het najaar werden twee inhoudelijk parallelle WorkShops georganiseerd over compressietherapie. 
In kleine groepen werden het aanbrengen van lange en korte rekverbanden, compressiekousen en 
meerlagencompressie gedemonstreerd. Hierna konden de deelnemers zelf aan de slag. Er werd 
eveneens stilgestaan bij een aantal diagnostische aspecten. Er was één sessie gepland in Gent en één 
in Brugge. In Gent waren 67 deelnemers aanwezig. De sessie in Brugge werd last minute afgelast 
door onverwacht winterweer. 

Op vraag van het werkveld werd in maart éénmalig een vijfde vorming georganiseerd specifiek voor 
apothekers en apotheekassistenten omtrent kompressen, wondverbanden en fixatiematerialen. 
Veelgebruikte verbanden binnen zowel de acute als chronische wondzorg werden uitgelicht. Daarna 
werd de terugbetaling van wondzorgproducten uiteengezet aan de 84 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 vier firma’s aanwezig. In totaal namen 13 verschillende firma’s deel. 

 

Tabel 2 Overzicht aantal deelnemers en firma’s WondEvents 

Event Aantal deelnemers Aantal firma’s 

WondSymposium 182 9 

WondTopic 77 10 

WorkShop Gent 67 4 

WorkShop Brugge Afgelast Afgelast 

Extra vorming farmaceutisch 
werkveld 

84 8 
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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 2017 17 
verschillende bachelor- en masterproeven uitgewerkt. Er werden geen onderzoeksprojecten 
opgenomen dit jaar. 


