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H
oe worden nieuwe inzichten en andere werk
methoden zo effectief mogelijk aan anderen door
gegeven? Uit de evaluatie van vorige congressen 
was naar voren gekomen dat deel nemers dat een 
belangrijk thema vinden. Daarom heeft taalstrateeg 
Sarah Gagestein een inspirerende voordracht 

gehouden over hoe taal kan worden ingezet als een instrument om 
mensen te beïnvloeden en te overtuigen van nut en noodzaak van 
veranderingen. Kennis die niet wordt over gedragen aan anderen 
levert immers maar bitter weinig op. En dat geldt zeker voor de 
wondzorg waar kennis enorm versnipperd is en waar juist multi
disciplinair werken een belangrijke kritische succesfactor is.  

Verslag

Programma verbindt 
theorie en praktijk

Dus geheel in de traditie van dit jaarlijkse 
congres werd de dag dit keer gekenmerkt 
door een sterk inhoudelijk programma met 
daarbij als extra element veel aandacht  
voor de manier waarop deze inhoud naar  
de werkzaamheden van alledag kan worden 
gebracht.

Bevlogen
De ruim 150 deelnemers aan het congres 
werden eerst verrast met een inspirerende 
audiovisuele bijdrage waarbij de mogelijk

Een mooie opmerking van een deelnemer aan het  

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2015: 

“Dit is voor mij de eerste keer dat er tijdens een congres zo veel 

aandacht wordt besteed aan de dag erna”. Zij bedoelde daarmee 

dat er tijdens deze bijeenkomst in het Cinemec theater in Ede 

uitvoerig werd stilgestaan bij de implementatie van de laatste 

inzichten binnen de wondzorg in de dagelijkse praktijk op de 

werkvloer. Een compliment voor de organisatoren die bij hun 

jaarlijkse congres veel aandacht voor juist  

dit aspect wilden vragen. 

Trilogie rondom de Wond 

CINEMEC THEATHER TE EDE

DINSDAG 13 OKTOBER 2015

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals
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Verslag

heden van het bioscoopcomplex volledig 
werden benut. Dagvoorzitters en NOVW 
bestuursleden Stella Amesz en Louk van 
Doorn openden daarna het congres officieel 
met een felicitatie aan NOVW voorzitter  
Ton Lassing met het tienjarig bestaan van de 
beroepsvereniging voor wondprofessionals.  
Keynote speaker prof. Richard White, 
hoogleraar Tissue Viability aan de universiteit 
van het Engelse Worcester, ging vervolgens 
bij de eerste lezing in op het belang van 
hanteren van een standaard van zorg voor 

 NOVW Voorzitter Ton Lassing 

prof. Richard White 

alle patiënten met wonden. Vanuit dat perspectief schetste hij een 
niet zo rooskleurig beeld van stand van wond behandeling. In een 
bevlogen verhaal stelde hij dat het met de huidige kennis van zaken 
binnen de wondzorg niet langer aanvaardbaar is slechte en/of 
inconsistente wondzorg te leveren. We weten heel veel en patiënten 
hebben er echt op om volledig transparante wondzorg te krijgen die 
gebaseerd is op richtlijnen en protocollen, op best practices en op de 
laatste inzichten in complexe wondzorg. Het is volgens Richard White 
ethisch onverantwoord om patiënten wondzorg en – behandeling die 
niet gebaseerd is op deze principes niet te geven. 
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Transmurale samenwerking  
Dr. Jeanne de Vries, universitair docent bij de afdeling Humane 
Voeding van Wageningen Universiteit, stond bij haar interessante 
lezing uitvoerig stil bij het belang van goede voeding bij een snelle 
genezing en het voorkomen van complicaties bij complexe wonden. 
Ondervoeding en het risico op ondervoeding komen zeer frequent 
voor bij deze patiëntengroepen en deze patiënten worden daarop 
ook wel gescreend, maar de benodigde voedingszorg kan zeker nog 
verbeteren. Een transmurale aanpak is daarbij noodzakelijk. 
Dr. Kristien van Acker, diabetoloog in het Heilige Familie ziekenhuis 
Rumst in het Centre de Sante des Fagnes in het Belgische Chimay, 
hield daarna een enthousiaste en zeker inspirerende lezing over het 
belang van het gebruik van het nieuwe “diabetes guidance document” 
voor de behandeling van de diabetisch voet. Als voorzitter van de 
IWGDF & IDF Consultative Section on the Diabetic Foot, pleitte zij voor 
een sterke interdisciplinaire samenwerking tussen eerste en tweede 
lijn bij de behandeling van dit soort patiënten. Er is heel veel kennis 
beschikbaar, maar er is te vaak nog steeds sprake van “delay in 
referral”, van een te late doorverwijzing van patiënten. Dat moet en 
kan beter en alle activiteiten moet er op gericht zijn om de structuren 
die dit mogelijk maken, verder uit te bouwen en te verbeteren.

Boodschap
Dr. Rosemarie Met, wetenschappelijk onderzoeker en huisarts in 
opleiding, plaatste in haar lezing de ischemische wond op de voor
grond. “Bloed is leven” was de titel van haar voordracht en zij liet 
duidelijk zien dat de tijdige herkenning en behandeling van een 
verminderde doorbloeding de kans op een snelle genezing van de 
wond sterk vergroot. Het is relatief eenvoudig om behandelaars op 
het spoor te zetten te zetten van een arterieel probleem en aanvullend 
onderzoek als enkel/arm index en een duplex kunnen de diagnose 
afronden. De doorbloeding kan worden verbeterd door een dotter 
procedure of een operatie.  Dr. Rosemarie Met

 Dr. Jeanne de Vries

 Dr. Kristien van Acker



13NTVW |  N R . 1 1  |  N OV E M B E R  |  2 0 1 5

Verslag

Taalstrateeg Sarah Gagestein gaf afsluitend in een vaak humoristische 
lezing aan hoe een goed gebruik van taal kan helpen om vernieuwingen 
en veranderingen op de werkvloer te realiseren. Met aantal zeer 
sprekende voorbeelden liet zij duidelijk zien dat taal echt als onzicht
bare bondgenoot kan worden ingezet. Waarom laten we ons door de 
ene boodschap wel overtuigen en door de andere niet? Dat heeft 
allemaal te maken met het “frame”, het denkraam waarmee de 
boodschap moet aansluiten bij de belevingswereld van de ontvanger. 
Het gaat niet om wat je zegt, het gaat er om wat de ander hoort!  

Casuspresentaties 
Vaste deelnemers aan het congres weten het inmiddels al.  
De succesvolle formule van het congres voorziet naast het lezingen
programma ook in het bezoek aan de stands en aan de casuspresen
taties van een tiental deelnemende bedrijven. Die presentaties van  
20 minuten werden gegeven in twee aparte zalen en behandelden 
onderwerpen, uiteenlopend van “Het herstel van de complexe 
oncologische borstwond” en “IAD bij ouderenzorg, de praktische 
aanpak” tot “Trilogie debridement in het UMC”. De sponsorende 
bedrijven, Acelity, ConvaTec, Urgo Medical, Medeco, Bayer Health Care, 
B. Braun, Lohmann & Rauscher, Flen Pharma, Hartmann en Van Heek 
Medical hadden stuk voor stuk professionals uit de wondzorgwereld 
benaderd voor het geven van deze presentaties en de reacties van de 
congresdeelnemers waren zeer positief.  Casuspresentaties onder leiding van Jolanda Ablas

Taalstrateeg Sarah Gagestein 

 Panneldiscussie onder leiding van Ellen Kuijper 
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Revamil® 

Op basis van 100% zuivere honing

Voor de behandeling en anti-
bacteriële bescherming van acute en

complexe (geïnfecteerde) wonden

www.BiologiQ.nl

Omdat de wonden de wereld nog niet uit zijn.

Revamil® Wound Care
Antibacteriële Wondgel en Wound Dressing 
voor snellere weefselregeneratie

Revamil® Melginate
Sterk absorberend honing-geïmpregneerd 
alginaat wondverband voor optimaal wondmilieu

Revamil® Collagen
Combinatie van natuurlijk collageen en 
enzymrijke honing voor weefselregeneratie

Revamil® producten kunnen worden besteld bij 
apotheker, medisch speciaalzaak, groothandel 
en BiologiQ.

In diverse applicaties verkrijgbaar:

• Wound Dressings in meerdere maten
• Gel in tube en doseerspuitje

Revamil Wound Dressings, Melginate en Collagen worden vergoed 
door de zorgverzekeraars

Vind ons ook op:

 
Wondverzorging

HÈT onbetwistte startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg.

www.startwondverzorging.nl is een initiatief van het Nederlands Tijdschrift voor Wondverzorging

www.startwondverzorging.nl  
is bij uitstek de website als je iets wil weten over de 

wondzorg. Of het nu gaat om algmene wond verzorging, 

producten of meer specifieke hoofd groepen als  

ULCUS CRURIS, DIABETISCHE VOET, DECUBITUS  

of BRANDWONDEN. 

7500 
bezoekers  
per maand

Producten

Brandwonden
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Snel zoeken naar links
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Wondwens
Dit jaar was er een leuk nieuw element op het congres,  
de wensboom van de NOVW. In deze boon konden deel
nemers een wondwens hangen. Iets waarmee ze hoopte 
wondzorg te kunnen verbeteren. Dat leverde heel veel 
verrassende ideeen op, naast de roep om meer opleiding 
en scholing en ondersteuning bij het opzetten van 
gespecialiseerde behandelcentra. Punten waar de NOVW 
zich al jaren sterk maakt en dit ook zal blijven doen.  
De winnaars hadden minder voor de hand liggende 
wensen, wat de juryleden van de NOVW prikkelde om 
juist die wensen bij de hand te nemen.  
Dankzij Carla Uppelschoten van UConsultancy kon een 
wens vrijwel direct uitkomen. Zij stelde een digitale 
fotocamera ter beschikking op haar stand en toen dat  
de hartewens van Trix Zwaagstra van Revalidatiecentrum 
ViaReva bleek te zijn was de combi snel gemaakt. Met de 
camera hoopt Trix de registratie van wondbehandeling nog 

 De wensboom

beter te kunnen doen. Gefeliciteerd Trix en hartelijk dank 
UConsultancy! De winnaar waarmee wij dit jaar gaan 
optrekken om zoveel mogelijk steun aan haar wondwens 
te geven is Stephanie Hulskotte, verpleegkundige in het 
Medisch Spectrum Twente in Enschede. Ze wil heel graag 
iets doen ter verbetering van wondzorg voor weeskinderen 
in de Filipijnen. Dat is niet alleen een wens, ze is er daad
werkelijk al mee aan de slag. In een van onze volgende 
edities leest u een interview met Stephanie en vertellen 
we ook meer over haar wondwens. 

  Carla Uppelschoten van U-Consultancy overhandigt aan 
 Trix Zwaagstra de digitale fotocamera. 

 Winnares Stephanie Hulskotte

Verslag

Volgend jaar zal het Nationaal multidisciplinair 
congres voor wondprofessionals voor de tiende keer 

worden gehouden in Ede op 11 oktober 2016.  


