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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 

Dhr. Sven Vereecke 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  
Inhoudelijke ondersteuning werd voorzien voor zes verschillende organisaties in 2018. Net als in 

2017 werd vanuit EduWond een vorming voorzien omtrent acute wonden voor de leden van het 

Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild (KOVAG).  

In het kader van de stagewerking voor apothekers werden in opdracht van KOVAG, de Koninklijke 

Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA), het Brabants Apothekers Forum (BAF), en het 

Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) vier lezingen gegeven omtrent wondverbanden.  

Voor de studenten van ZoWe Verpleegkunde werd een vorming ontwikkeld inzake decubitus en 

incontinentie geassocieerde dermatitis. Deze vorming werd eveneens opengesteld voor externen.  

Ten slotte werd een praktische training opgezet voor verpleegkundigen van het woon- en 

zorgcentrum Vincenthof. Aan de hand van drukmeters werd de correctheid van de 

compressietherapie aangebracht door de deelnemers geëvalueerd.  

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 2018 werden de modules Brandwonden, Oncologische wonden, Wetgeving, en 

Acute wonden georganiseerd. In het najaar werd de Basismodule georganiseerd. Gemiddeld namen 

er 34 studenten deel per module. In vergelijking met 2017 is dit een daling van 0,7 studenten. Om 

de kwaliteit van de lessen te kunnen garanderen werd vanaf september 2018 het aantal studenten 

gelimiteerd tot 35. 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 47 verschillende docenten. Dit waren voornamelijk docenten vanuit 

de verschillende partnerinstellingen en medewerkers vanuit het UZ Gent met de nodige klinische 

expertise. 
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Tabel 1 Aantal deelnemers per module 

Module Deelnemers 

Basis 32 

Brandwonden 35 

Oncologische wonden 35 

Wetgeving 32 

Acute wonden 36 

 

De kwaliteit van de lessen en de organisatie wordt steeds online geëvalueerd door de cursisten. De 

beoordelingen waren meestal goed tot zeer goed. In 2018 werden op basis van de evaluatie in 2017 

extra praktijkgerichte lessen ingepland in de Basismodule en de module Acute wonden. De les rond 

wondverbanden werd uitgebreid en een workshop omtrent wondhechting werd toegevoegd aan het 

curriculum. In 2019 zal het praktisch aanbod verder uitgebreid worden met sessies omtrent 

negatieve druktherapie en de aanpak van voet- en teenwonden.  

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 2018 lag de focus op 

oncologische wonden. De WondTopic werd dit jaar afgelast wegens een te laag aantal inschrijvingen. 

Het WondSymposium 2018 had als titel: ‘Multidisciplinaire benadering van huid- en wondzorg in 

oncologie’. Aan de hand van drie casussen werden de inhouden op interactieve wijze doorlopen 

samen met de 51 deelnemers. 

In het najaar werden twee inhoudelijk parallelle WorkShops georganiseerd over voetzorg en 

stomazorg bij de oncologische patiënt. In kleine groepen konden de deelnemers verschillende 

vaardigheden inoefenen (bv. knippen van nagels, paronychia aanpakken en pre- & postoperatieve 

stomazorg). Er was één sessie gepland in Gent (55 deelnemers) en één in Brugge (18 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 drie firma’s aanwezig. In totaal namen acht verschillende firma’s deel 

(tabel 2). 
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Tabel 2 Overzicht aantal deelnemers en firma’s WondEvents 

Event Aantal deelnemers Aantal firma’s 

WondSymposium 51 8 

WondTopic Afgelast Afgelast 

WorkShop Gent 55 4 

WorkShop Brugge 18 3 

                                                                                      

Onderzoek & ontwikkeling 
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 2018 3 

verschillende bachelor- en masterproeven uitgewerkt. Er werden geen onderzoeksprojecten 

opgenomen dit jaar. 

In 2018 werd een nieuwe versie van DigiWond gelanceerd. Dit is het digitale kennisbestand 

wondzorg waar professionals en studenten evidence based informatie omtrent wondzorg kunnen 

terugvinden. Dit platform bevat zes hoofdstukken: anatomie & fysiologie, pathofysiologie, 

wondclassificatie & observatie, wondbehandeling, chronische wonden en acute wonden. Er werd 

tevens hard gewerkt aan een klinisch beslissingsondersteuningssysteem die advies kan geven 

omtrent wondbehandeling. Dit algoritme zal in 2019 gelanceerd worden.  

Er werd ook gestart met de voorbereidingen om van DigiWond een e-learningplatform te maken. 

Gebruikers zullen in de toekomst video’s omtrent praktische vaardigheden kunnen raadplegen en 

hun kennis omtrent wondzorg testen via DigiWond. 


