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    In samenwerking met Wondzorgcentrum

STUDIEDAG 

Wondzorg
zonder grenzen

PROGRAMMA

08.30 u. |  Ontvangst met koffie
09.00 u.  |  Welkom - Koen Van Den Bossche
  unitmanager Gezondheidszorg Campus Turnhout
Plenaire sessies
09.15 u. |  Knelpunten en uitdagingen voor wondzorg in de eerste lijn 
  Kristof Balliu, wondzorgspecialist wondzorgcentrum.be
10.15 u. |  De werking van de wondzorgspecialist in het ziekenhuis 
  Eric Roovers, wondzorgcoördinator ZNA
11.15 u. | De rol van de arts of specialist in de transmurale wondzorg
  Ben De Brucker, voorzitter Medische Wereld, VUB-UZ Brussel
12.00 u. | Lunch, product fair & workshops
  Voor de workshops kunt u inschrijven bij aanvang 
  Workshop 1: Madentherapie 
  Workshop 2: LPRF
  Workshop 3: Compressietherapie
Debat
14.00 u. | Multidisciplinaire transmurale wondzorg: utopie of werkelijkheid  
  Met experten uit het werkveld, het onderwijs en de politiek 
  Moderator: Ron Legerstee (NL)
16.30 u. | Netwerkdrink 

PRAKTISCHE INFO
• Datum: donderdag 26 maart 2020
• Uur: 9 - 17 u.
• Locatie: Thomas More, Campus Turnhout
• Prijs: 80 euro (inclusief syllabus, koffie en lunch) / 40 euro student

INSCHRIJVEN
Je kan tot 16 maart inschrijven via het formulier op de website:
thomasmore.be/morecare/wondzorg-onbegrensd

ANNULEREN

Via e-mail: tamara.vanheirbeeck@thomasmore.be
Annulatie met volledige terugbetaling mogelijk tot 14 dagen voor de start van de
studiedag. Je kunt altijd een vervanger te laten deelnemen. De organisatie behoudt zich 
het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Goed georganiseerde wondzorg is 
essentieel. Ze verbetert de kwaliteit 
van leven en bespaart zorgkosten. 

De Belgische wondzorg kent veel 
knelpunten. Vaak zijn die te wijten 
aan een gebrek aan kennis, regie 
en samenwerking. Hoe kunnen wij 
dit verbeteren en wat zijn goede 
initiatieven en/of voorbeelden?

Op deze studiedag maak je kennis met de 
laatste inzichten op het vlak van wondzorg en 
ook met de verschillende visies op wondzorg 
die internationaal opgang maken. Wij kijken 
over de grenzen. 

Artsen en wondspecialisten met een ruime 
ervaring en expertise staan garant voor 
een goed gevuld, gevarieerd en boeiend 
programma.

Voor alle verpleegkundigen ongeacht het 
werkveld en alle artsen en paramedici 
geïnteresseerd in wondzorg.


