Het belang van een ‘Wondzorg Formularium ‘
Hoe maak je keuzes uit kost-efficiënt verbandmateriaal, antiseptica, zalven, …?
Het aanbod aan wondzorgproducten en
wondzorg devices is immens.
De farmaceutische industrie is een
continue evoluerende wereld waar het
zelfs voor wondzorgspecialisten
moeilijk is om de huidige
wondzorgtrends te begrijpen en te
integreren.
Het is niet evident voor de arts om uit
dit aanbod een verantwoorde keuze te
maken uit wat absoluut noodzakelijk is
in lokale wondbehandeling en wat
eerder bijkomstig is.
Daarenboven spelen economische
factoren steeds een grotere rol in de
beschikbare budgetten van alle
gezondheidszorgvoorzieningen, alsook
en niet in het minst, voor de patiënt in
de thuissituatie.
Tijdens deze cursus verschaffen we u
het inzicht in het totaal aanbod van
verbanden.
We trachten tips mee te geven om
verantwoorde keuzes te maken binnen
de budget beperkingen.
Een holistische benadering van de
patiënt met zijn wonde en zijn therapie,
blijft primordiaal.
Wij brengen laptop en beamer
Contact:
mee.
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Doel:
▪ Inzicht verkrijgen over de verschillende
soorten wonden.
▪ Inzicht verkrijgen in het gamma van
wondzorgverbanden met de indicaties en
gebruik.
▪ Inzicht verkrijgen in de devices die
aangeboden worden in de wondheling met
de indicaties en gebruik.
▪ Inzicht verkrijgen in de antiseptica.
▪ Kritisch leren kijken naar verbanden.
Doelgroep:
▪ Artsen: huisartsen en specialisten
▪ Apothekers
▪ Verpleegkundigen
▪ Personeel van medische firma’s
Inhoud:
▪ Het ganse aanbod van wondzorgverbanden
wordt uitgelegd per categorie.
▪ Er wordt onderscheid gemaakt tussen;
courante verbandmaterialen, niet courante
verbandmaterialen, apparaten in de
wondzorg (vacuümtherapie, lichttherapie,
hyperbare zuurstoftherapie, … )
▪ Ook het aanbod antiseptica wordt
besproken.
We zorgen voor een evenwichtige balans van
het theoretisch deel en de casuïstiek uit onze
praktijk.
De casussen kunnen interactief besproken
worden.
We zorgen voor digitale hand-outs.
Locatie:
We vragen aan onze cliënten om
voorzieningen te treffen voor een
vergaderzaal met witte muur of
projectiescherm.

