WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER VOOR DE WONDZORG?
Vervolgopleiding Wondverpleegkundige/wondconsulent/triagist 2018
Opleiding
Radboud
Zorgacademie
(Nijmegen)

Wondverpleegkundige

Toelatingseisen

Opleidingsduur

Prijzen

Start

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)

9 maanden en bestaat
uit 20 lesdagen en 3
toetsdagdelen. Een lesdag
bestaat uit 7-8 lesuren.
Uren zelfstudie: gemiddeld
2 per lesuur.

€ 3.625,-

3 x per jaar

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 m.b.t. wonden;
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.
Gedurende de opleiding 2 dagen per week werkzaam met wondzorg.

De totale opleiding (12
maanden) bestaat uit
ca. 26 scholingsdagen
(incl. introductiedag en
diplomering), verdeeld over
clusters van 2 of 3 dagen.

€ 4.500,-

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.
Gedurende de opleiding minimaal 1 dag per week werkzaam met
wondzorg.

De totale opleiding (12
maanden) bestaat uit
ca. 17 scholingsdagen
(incl. introductiedag en
diplomering), verdeeld over
clusters van 2 of 3 dagen.

Meer info
Erasmus MC
(Rotterdam)

Wondverpleegkundige

Januari 2018
April 2018
Oktober 2018

3 x per jaar in

maart 2018
september 2018 en
november 2018
Sluitingsdatum van de
inschrijving is vier
weken voor aanvang van
de opleiding.

Meer info
Erasmus MC
(Rotterdam)

Wondconsulent

Meer info
Erasmus MC
(Rotterdam)

Bij voldoende deel
nemers start de opleiding

Triagist

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

€ 3.150,-

1 x per jaar

september 2018
De opleiding start bij
voldoende aanmeldingen
via het rooster.
Rooster op aanvraag

€ 2.800,-

www.startwondverzorging.nl
© 2018

Cursus algemene wondbehandeling 2018
Inhoud van de cursus
WCS

Meer info

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

Opleidingsduur

Kosten

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

€ 565,(Normale prijs
inclusief WCS
wondenboek,
reader en lunch)

Start
4-11-18 september 2018 (Nijmegen)
25 september, 2 en 9 oktober 2018 (Leiden)
5-12-19 november 2018 (Groningen)
27 november, 4 en 11 december 2018 (Leiden)

€ 535,(abonnee prijs
inclusief WCS
wondenboek,
reader en lunch)

Colleges eXtra 2018
Colleges
Studio Saffer/
NTVW

College Ulcus Cruris eXtra
College Compressie eXtra
College Debridement eXtra
College Diabetische voet eXtra

Duur

Kosten

1 dag (9.00 - 17.00 uur)

€ 195,(let op vroegboekkortingen)

Datum
8 maart en 18 september 2018
20 maart 2018
12 april 2018
4 oktober 2018

Locatie
De Observant (Amersfoort)

Meer info

www.startwondverzorging.nl
© 2018

