Basisles: succesvol behandelen van wonden
Wound Bed Preparation – T.I.M.E. – Care Cycle – Evidence Based guidelines

Het is voor de arts van essentieel
belang om een correcte
wonddiagnostiek te kunnen stellen.
Dit is de fundamentele eerste stap
opdat de wonde de juiste
therapeutische aanpak krijgt.
Om dit te kunnen moet je over een
praktisch denkkader beschikken.
Het wondherkenningspatroon:
Wound Bed Preparation – T.I.M.E. en
de Care Cycle bieden een logisch
denkkader als start naar een
holistische benadering van de patiënt
met zijn/haar wonde.
Er wordt nog steeds te veel focus
gelegd op een verbandkeuze voor de
wonde en er wordt niet voldoende in
overweging genomen over de soort
wonde die de patiënt heeft.
Het is wetenschappelijk aangetoond
dat wondheling waarbij de
wondproblematiek op een holistische
wijze wordt benaderd, resulteert in
een drastische stijging van de
succesratio in wondheling.
Tijdens deze cursus verschaffen de
wondzorgdeskundigen u het nodige
inzicht in het wondherstel en zijn
kenmerken en dit ook via realistische
casuïstiek en bespreking.
Contact:
Erwin Van der Heggen
Walter De Vleeschhouwer
info@wondkompas.be
www.wondkompas.be

Doel:
▪ Inzicht verkrijgen in het
wondherkenningspatroon:
Wound Bed Preparation – T.I.M.E. – Care
Cycle.
▪ Het belang aantonen van de holistische
benadering van de patiënt met zijn/haar
wonde.
▪ Kritisch leren kijken naar een wonde.
Doelgroep:
▪ Artsen: Specialisten en huisartsen
▪ Apothekers
▪ Verpleegkundigen
▪ Personeel van medische firma’s

Inhoud:
Uitdiepen, samenhang aantonen en
bespreken van het wondconcept:
Wound Bed Preparation,
T.I.M.E. en Care Cycle.
We zorgen voor een evenwichtige balans
van het theoretisch deel en de casuïstiek
uit onze praktijk.
De casussen kunnen interactief besproken
worden.
De klant kan desgewenst bij voorbaat (14d)
eigen casussen aanbrengen die we kunnen
integreren en bespreken in de voordracht.
We zorgen voor digitale hand-outs.
Locatie:
We vragen aan onze cliënten om
voorzieningen te treffen voor een
vergaderzaal met witte muur of
projectiescherm.
Wij brengen laptop en beamer mee.

