ACADEMIEJAAR 2017-2018

PRAKTISCH

Permanente Vorming
Inschrijving en deelname
Inschrijven kan online via dvo.odisee.be. Je ontvangt een
bevestiging van inschrijving via e-mail.
Kostprijs: 480 euro, inclusief cursusmateriaal, koffie en
frisdrank tijdens de pauzes en een broodjeslunch
Na inschrijving wordt de factuur opgestuurd naar het
door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor
aanvang van de vorming.
De vorming wordt ingericht bij minimum 25
inschrijvingen.

Educatief verlof

KMO-portefeuille
KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van
subsidiëring via de ondernemingsportefeuille voor KMObedrijven.
Erkenningsnummer Odisee: DV.O215752

Meer informatie
Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op
met:
Ann Jaques (inhoudelijk)
ann.jaques@odisee.be
Vera Goessaert (praktisch, administratief )
vera.goessaert@odisee.be

Meer info op: www.agentschapondernemen.be

Locatie
Odisee Campus Waas
Hospitaalstraat 23,
9100 Sint-Niklaas.
Het lokaal zal bewegwijzerd zijn op de campus. Je vindt
een wegbeschrijving naar de campus op www.odisee.be.

Dienst Voortgezette Opleidingen
09-265 86 18
Een overzicht van ons volledig vormingsaanbod vind je
terug op gpv.odisee.be en dvo.odisee.be.
dvo.odisee.be
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Indien de opleiding erkend wordt in het kader van
betaald educatief verlof, ontvang je per trimester een
attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de
personeelsdienst van je werkgever. Meer info op:
www.werk.belgie.be.

VORMING

Referentieverpleegkundige
wondzorg
dvo.odisee.be

Programma

Docenten

• Wondtypologie en -fysiologie

VORMING

• Stomazorg

Wondzorg

• Verbandenleer: wat, waar, hoe
• Negatieve druktherapie en compressietherapie
• Epidemiologie, bacteriologie en ziekenhuishygiëne
• Chirurgische wonden
• Oncologische wonden
• Decubitus: fysiopathologie, preventie en
behandeling

Wondzorg wordt steeds complexer. Verpleegkundigen
worden geconfronteerd met heel diverse
wondverzorgingen zoals oncologische wondzorg,
diabetische voet, brandwonden… Voor hen bieden we
een gespecialiseerde vorming aan met de meest recente
kennis, inzichten en vaardigheden inzake wondbeleid
en -zorg.

• Voeding, dieet en wondzorg

• Pijnbeheer en multidisciplinair werken
• Beenulcera: fysiopathologie
• Wondzorg: historiek en huidige regelgeving
• Diabetesvoetzorg

Data
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7
december 2017 en 18 januari 2018 (presentatie paper).
Elke lesdag start om 9u en eindigt om 17u, er wordt een
middagpauze voorzien van 45 minuten.
De vorming telt 40 contacturen en een totale
studiebelasting van 50 uur.

Evaluatie
De evaluatie bestaat uit het maken en presenteren van
een paper over een praktijkrelevant verbeterproject. De
paper wordt voorgesteld aan een deskundige jury en
medecursisten op dinsdag 18 januari 2018.

Getuigschrift en attest
Wie alle lessen bijwoont (maximum 1 dag gewettigde
afwezigheid toegestaan) én minimaal 50% behaalt voor
de evaluatieopdracht, ontvangt het getuigschrift van
‘Referentieverpleegkundige wondzorg’.

• Skin tears en traumatische wonden

• Brandwonden: fysiopathologie

Zowel docenten van Hogeschool Odisee als experten uit
het werkveld (artsen, verpleegkundigen of andere
paramedici met ervaring in de wondzorg) werken mee
aan deze vorming.

Situering
De referentieverpleegkundige wondzorg heeft een
sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de
zorginstelling. Een grondig inzicht in fysiologie, typologie
en pathologie van de wonden, diverse behandelingswijzen, verbandleer en specifieke wondzorg zijn daarbij
van groot belang. Ook het opstellen van een verzorgplan
hoort bij de taakomschrijving.
Deze interactieve en vorming geeft je de nodige kennis,
inzichten en ervaringen rond wondzorg en -behandeling.

Doelgroep en programma
Met deze gespecialiseerde vorming richten we ons tot
verpleegkundigen uit de thuiszorg, residentiële
voorzieningen en ziekenhuissector met een duidelijke
interesse voor wondzorg.
Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de
wondzorgvereniging CNC vzw en het Centrum voor
Nascholing en Posthogeschoolvorming (CNPV); en
voldoet aan de RIZIV-richtlijnen van juli 2003 m.b.t. de
referentieverpleegkundige wondzorg.

Het getuigschrift vermeldt het gevolgde programma en
de verworven competenties, alsook de behaalde graad
op de evaluatieopdracht. Je kunt het getuigschrift als
EVC/EVK toevoegen aan je persoonlijke portfolio.
Wie niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet,
ontvangt een deelnameattest met vermelding van het
effectief gevolgde programma.

Deelnemers aan het woord
"Het was zeer helder, heel up-to-date en voor
mij persoonlijk een enorme verrijking! De
docent stimuleert tot nadenken over hoe je in
praktijk wondzorg doet en waar het beter kan."
"Zeer praktijkgericht, met handige en bruikbare
tips. Dankzij de gedrevenheid en rijke ervaring
van de docent was het zeer boeiend."
"Goede, recente en evidence-based informatie.
Duidelijke essenties en heel interessante
praktijkvoorbeelden."

