Welke opleidingen zijn er voor de wondzorg?

Wondverzorging

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige/wondconsulent 2015
Opleiding
Radboud
Zorgacademie
(Nijmegen)

Wondverpleegkundige

Toelatingseisen
Diploma verpleegkundige (mbo of hbo)
Geldige Wet BIG-registratie
Aanstelling als verpleegkundige in een zorginstelling
waarin u de eindtermen van deze opleiding kunt behalen
(praktijkgedeelte)

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

Opleidingsduur

Kosten

Start

9 maanden
(20,5 lesdagen,
144 lesuren, 288 uren
zelfstudie).

€ 3.500,-

(Start 2 x per jaar)

€ 3.500,-

April 2015
Oktober 2015

(plus prijs)*

Meer info
Erasmus MC
(Rotterdam)

* zie website
voor meer info

Wondverpleegkundige

Meer info
Erasmus MC
(Rotterdam)

(standaard
prijs)*

Wondconsulent

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als
ZZP);
Minimaal dienstverband van 24 uur per week;
Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie
en pathologie;
PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
Beheersing van de Nederlandse taal;
Enige vaardigheid in het lezen van Engelse vakliteratuur;
Minimaal 1 jaar werkervaring, waarvan 6 maanden in de
wondzorg.

De totale opleiding
(12 maanden) bestaat uit
ca. 24 scholingsdagen
(incl.diploma-uitreiking),
verdeeld over clusters
van 2 of 3 dagen.

Diploma wondverpleegkundige Erasmus MC
Zorgacademie (Diploma wondverpleegkundige Radboud
Zorgacademie, toelating mogelijk na EVC-procedure)
Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als
ZZP)
PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

De totale opleiding
(12 maanden) bestaat uit
ca. 11 scholingsdagen
(incl. diploma-uitreiking),
verdeeld over clusters
van 2 of 3 dagen.

€ 3.800

1 x per jaar
september 2015
Vanwege grote belangstelling wordt een extra
startmoment in maart

2015. Het is mogelijk
om je hiervoor al aan te
melden. De opleiding
gaat alleen van start bij
voldoende deelnemers.

€ 2.850

Meer info
Deze opleidingen zijn niet erkend. Dit betekent dat er geen diploma kan worden verkregen, alleen een certificaat van deelneming.

1 x per jaar
september 2015
De opleiding
start bij voldoende
aanmeldingen via het
rooster. Rooster op
aanvraag
www.startwondverzorging.nl
© 2015

Wondverzorging

Cursus algemene wondbehandeling 2015
Inhoud van de cursus
WCS

Aanleren van kennis en vaardigheden en preventieve
vaardigheden
Verschillende wondbehandelingen/wondgenezing
Verbandtechnieken en de daarbij behorende
methoden en producten
Productinformatie
Alle aspecten m.b.t. de algemene wond, decutitus,
ulcus cruris, diabetische voet, brandwonden, stoma,
oncologische wond en chirurgische wond

Meer info

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

Opleidingsduur

Kosten

Drie dagen van
09.00 tot 17.00 uur,
inclusief lunch.
Accreditatiepunten:
18, BIG registratie
invoeren is daarvoor
verplicht.

€ 545,-

27 januari 2015 en 3-10 februari 2015 (Leiden)

(Normale prijs
inclusief WCS
wondenboek,
reader en lunch)

3-10-17 maart 2015 (Leiden)

€ 545,-

9-16-23 juni (Leiden)

(Normale prijs
inclusief WCS
wondenboek,
reader en lunch)

Start

21-31 maart 2015 en 7 april 2015 (Leiden)
7-14-21 april 2015 (Leiden)
19-26 mei 2015 (Nijmegen)
1-8-15 september 2015 (Leiden)
22-19 september 2015 en 6 oktober 2015 (Leiden)
26 oktober 2015 en 2-9 november (Groningen)
10-17-23 november 2015 (Leiden)
1-8-15 december 2015 (Leiden)

Enursing

Decubitus en wondzorg
(8 accreditatiepunten)
Deze cursus wordt aangeboden via internet
en kan op eigen tempo worden gevolgd.
Wondbehandeling met V.A.C.® therapy
(8 accreditatiepunten)
Deze cursus wordt aangeboden via internet
en kan op eigen tempo worden gevolgd.

Inhoud van de cursus

Kosten

Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.
Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook
gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt
voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

€ 75,-

Meer info

Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.
Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook
gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt
voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
Na deze cursus kan nog een praktijktraining gevolgd worden in het kader van bekwaamheid.

€ 25,-

Meer info

www.startwondverzorging.nl
© 2015

