
 

 
 
Rol van de zorgkundige in het behandelen van wonden 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagdagelijks werken zorgkundigen 
en verpleegkundigen met elkaar, 
vooral op geriatrische diensten, 
RVT, WZC, de thuiszorg en andere 
gezondheidszorgorganisaties.  
 
Als zorgkundige ben je extra 
opgeleid om 23 verpleegkundig 
ondersteunende taken uit te 
voeren.  
 
Deze handelingen worden 
gedelegeerd door een 
verpleegkundige. Je werkt onder 
toezicht van een verpleegkundige 
en je maakt deel uit van een 
gestructureerde equipe. 
 
In de lijst van de 23 vaardigheden,  
die een zorgkundige mag 
uitvoeren, zijn er meerdere 
vaardigheden die een belang 
hebben bij wondzorg. Namelijk 
bepaalde acties, om problemen 
zoals doorligwonden, oedemen, 
beenulcera, huidwonden en 
infecties, aan te pakken en te 
voorkomen. 
 
Een goede observatie, een juiste 
uitvoering en een correcte 
rapportering is essentieel om 
wonden snel te detecteren en 
efficiënt te kunnen behandelen. 
Om dit op een professionele wijze 
te kunnen verwezenlijken zijn 
degelijke inzichten in wondzorg 
absoluut noodzakelijk. 

Doel: 
Inzicht bijbrengen: 
▪ over wonden waarmee de zorgkundigen 

dagdagelijks geconfronteerd worden, 
▪ in het herkennen van wondproblemen en de 

alarmtekens bij wonden (bv infectie, ...), 
▪ in het grote belang van de preventie, 
▪ omtrent de belangrijke rol die zorgkundigen 

hebben in het observeren, het juist 
handelen en het correct rapporteren van  
observaties, zowel mondeling als schriftelijk. 

 
Doelgroep: 

Zorgkundigen  
 
Inhoud: 

▪ Herkenning van typische wonden bij meestal 
oudere patiënten en bewoners. 

▪ Het kaderen van deze wonden in het 
wondconcept; 
Wound Bed Preparation, T.I.M.E. concept en 
de holistische benadering er van, met name 
de Care Cycle. 

▪ Observatie van de meest klassieke tekenen 
die een wonde belasten. Met klemtoon op 
de preventie van decubitus, veneuze ulcera, 
het aanbrengen van steunkousen, skin tears, 
stoma irritatie, incontinentie en andere 
vochtletsels. 

▪ Belang van de rapportage. 
 
We zorgen voor een evenwichtige balans van 
het theoretisch deel en de casuïstiek uit onze 
praktijk. 
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. 
 

 
Locatie: 

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