Infecties en Biofilms
‘Alle wonden zijn minstens op zijn minst
gecontamineerd.’
Er is bij de zorgverstrekker veel
onduidelijkheid omtrent begrippen:
gecontamineerde wonde, gekoloniseerde
wonde,
kritisch gekoloniseerde wonde,
geïnfecteerde wonde,
en biofilm belaste wonde.
De onduidelijkheid omtrent deze
begrippen leidt er toe dat er eveneens
onduidelijkheid is omtrent de behandeling
van deze wonden.
Heden wordt er in de wondzorg meer
aandacht besteed aan de rol van biofilms.
Men spreekt zelfs meer en meer van
Biofilm Based Wound Care.
Biofilms zijn hardnekkig en meestal zijn
ze een obstakel voor de heling .
Met een gestandaardiseerde benadering
kan je effectief Biofilms opruimen.
Tijdens deze cursus verschaffen de we u
het nodige inzicht in het wondherstel en
zijn kenmerken en dit ook via realistische
casuïstiek en bespreking er van.

Doel:
▪ Inzicht verkrijgen in de hedendaags kijk op de
verschillende terminologieën omtrent
infectie.
▪ Het voorzien van een efficiënte methodiek om
de belastende wond obstakels aan te pakken.
▪ Een situering geven van deze belastende
factoren in het hedendaags denkpatroon
omtrent wonden: Wound Bed Preparation –
T.I.M.E. – Care Cycle.
▪ Een werkwijze bieden om deze belastende
factoren efficiënt aan te pakken zowel in
ziekenhuis- als thuissetting.
Doelgroep:
▪ Artsen: huisartsen en specialisten
▪ Apothekers
▪ Verpleegkundigen
▪ Personeel van medische firma’s
Inhoud:
▪ Theoretische benadering van alle begrippen.
▪ Stappenplan om infecties en biofilms aan te
pakken.
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.

Contact:
Erwin Van der Heggen
Walter De Vleeschhouwer
info@wondkompas.be
www.wondkompas.be

Locatie:
We vragen aan onze cliënten om
voorzieningen te treffen voor een
vergaderzaal met witte muur of
projectiescherm.
Wij brengen laptop en beamer mee.

