
  
 

   
 

Wondzorg bij de oudere zorgvrager is een discipline op zich. Een minder vlotte 
wondheling, een gewijzigde huidstructuur, multiple pathologieën en vertekende 
symptomen zijn slechts enkele factoren die een specifieke aanpak bij deze 
doelgroep vereisen. 

 
In 2016 wil EduWond via de jaarlijkse vormingsinitiatieven een overzicht bieden 
betreffende de aanpak van enkele specifieke wondzorgproblematieken bij oudere 
zorgvragers. Tijdens het WondSympium VI (28/01) werden enkele casussen door 
verschillende disciplines geanalyseerd. Tijdens de WondTopic (26/5) werd 
ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken betreffende de oudere huid, 
het verband tussen incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD) en decubitus, 
decubituspreventie en het belang van voeding in de wondzorg. In de afsluitende 
WorkShop worden praktische handvaten aangeboden omtrent de preventie en 
behandeling van IAD en het belang van voeding en voedingssupplementen in de 
wondheling. 

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg, in het bijzonder verpleegkundigen en 
artsen betrokken bij wondzorg in zowel de residentiële ouderenzorg, de thuiszorg 
als de intramurale zorg, alsook docenten uit de opleidingen gezondheidszorg. 

Datum Donderdag 27 oktober (Gent) of donderdag 17 november (Brugge) 

Locatie HoGent - Campus Vesalius - Keramiekstraat 80 Gent | Route 
Locatie HoWest - Campus Rijselstraat - Rijselstraat 5 Brugge | Route 

Deelnameprijs 30 euro voor professionals | 20 euro voor studenten  
                            Inclusief syllabus en receptie | Accreditatie aangevraagd 

 
Vanaf 18:30 Onthaal en registratie 

19:00 - 19:10 Verwelkoming  en introductie  

 Dhr. Juul Lemey, coördinator EduWond 

19:10 - 20:00 WorkShop ‘Preventie en behandeling van IAD’ 

 Samenwerking tussen het team wondzorg UZ Gent en het Universitair 
Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 

20:00 - 20:30 Pauze met receptie, broodjes en bezoek firmastanden 

20:30 - 21:30 WorkShop ‘Voeding en voedingssupplementen in de 
wondheling’ 

 De dieetafdeling van het UZ Gent bespreekt in praktische demo- en 
proefsessies de verschillende mogelijkheden 

  

  

  

 

  Registratie via http://bit.ly/2aYGzEG  
  Meer info via info@eduwond.be  
 

Hands on WorkShops over de preventie en  

behandeling van IAD en het belang van 

voeding en supplementen in de wondheling 

https://maps.here.com/directions/drive/mylocation/Hogeschool-Gent-Campus-Vesalius:51.019639,3.728009?map=51.01964,3.72801,15,normal&fb_locale=nl_NL
https://maps.here.com/directions/drive/mylocation/Howest-Campus-Rijselstraat:51.192105,3.214992?map=51.1921,3.21499,15,normal&fb_locale=nl_NL
http://bit.ly/2aYGzEG
mailto:info@eduwond.be

