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Algemene ledenvergadering 
De ledenvergadering en het symposium zijn 21 maart bezocht door ongeveer 140 deelnemers. 
We wensen ons nieuwe bestuurslid Marleen Magielse veel succes toe in haar nieuwe rol! De 
leden aanwezig op de ALV geven unaniem akkoord voor het “nieuwe” bestuur voor 2019 - 2022 

Er is nog ruimte voor een nieuw bestuurslid, dus heb je iets meer tijd nodig om tot een besluit te 
komen stuur dan een mail naar voorzitter.wond@venvn.nl  

Oproep aan leden om te participeren in diverse richtlijncommissies of andere activiteiten. 
Wij als bestuur zijn er enorm mee geholpen als er leden zijn  die op enige wijze bereid zijn om 
een bijdrage te leveren aan b.v. het ontwikkelen van een richtlijn of kwaliteitsstandaard, onze 
afdeling te vertegenwoordigen op congressen zoals b.v. de Zorgtotaalbeurs of de 
Oncologiedagen of andere activiteiten. Wil je meer duidelijkheid over wat er van je verwacht 
wordt kun je natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden met vragen. We maken een 
actueel overzicht van activiteiten en zullen dit op onze website plaatsen, bij belangstelling voor 
een onderwerp graag een mail sturen naar: voorzitter.wond@venvn.nl  

Congressen 
In de agenda onder aan onze nieuwsbrief staan congressen die de moeite van het bezoeken waard 
zijn. Ze staan ook op de website V&VN Wondexpertise. Als er leden zijn die zelf symposia 
(mee) organiseren of ervan af weten en deze graag geplaatst zien op de website vragen we jullie 
om dit door te geven aan Tonny of Ata. 

De online ontmoetingsplek van Mijn V&VN 
V&VN een nieuwe online plek ontwikkeld waarin onze leden elkaar online kunnen ontmoeten, 
enthousiasmeren en van elkaar kunnen leren. De presentatie die over dit onderwerp is gegeven 
staat op onze website. Onze afdeling gaat een besloten groep krijgen en Tonny en Ata zullen 
deze beheren. Tijdens de ALV zijn er al leden geweest die aangaven een actieve bijdrage hieraan 
te willen leveren.  
 
Inventarisatie Wondexpertisecentra  
Over 2018 zijn er 67 lijsten ingevuld. Een heel mooi resultaat waar we blij mee zijn. De 
uitkomsten zijn terug te vinden op onze website. 
 
 



CZO erkenning opleidingen 
Na bijna 10 jaar aanmodderen is nu eindelijk een werkgroep die druk bezig is om erkenning voor 
zowel wondverpleegkundige en -consulent te krijgen voor 2020. 
Wat is het:  
- het bepalen van toelatingseisen,  
- criteria opstellen voor erkende stageplaatsen,  
- duidelijke normen over de praktijk waar je in werkt, ook wanneer je ergens anders stage       
  moeten lopen. 

CZO doet dus de erkenning van de opleidingen maar nog meer het erkennen van de 
stageplaatsen. Vanuit het bestuur zijn Sandra en Tonny hierbij betrokken.   

Kwaliteitsstandaard Compressietherapie 
Vilans heeft op verzoek van VWS een start gemaakt met het ontwikkelen van de 
kwaliteitsstandaard compressietherapie, V&VN was daar in eerste instantie niet bij betrokken. 
Marleen Magielse gaat de afdeling Wondexpertise vertegenwoordigen. V&VN gaat kijken wat 
nodig is om later de Kwaliteitsstandaard ook te kunnen autoriseren. 

IGJ indicator doorontwikkeling 
Omdat vroege diagnostiek de uitkomst aanzienlijk kan verbeteren bij de diabetische voet wordt 
naar mogelijkheden gekeken om de huidige indicator door te ontwikkelen. Het accent zal op de 
transmurale afspraken worden gelegd. Voor het vaststellen van de indicator worden andere 
afdelingen van V&VN gevraagd om een bijdrage. De IGJ geeft aan volledig mee te werken aan 
deze indicator. 

Bestuur V&VN Wondexpertise 
Ata Aydin, Allerzorg (Ata.Aydin@allerzorg.nl)   
Tonny de Groot, ZorgBrug en Langeland Ziekenhuis Zoetermeer (tonnyvenvn@gmail.com)    
Sandra Janssen, Elkerliek Ziekenhuis Helmond (sandrajanssen@upcmail.nl)  
Ellie Lenselink, Haaglanden Medisch Centrum (e.lenselink@haaglandenmc.nl)  
Marleen Magielse, St. Anna ziekenhuis Geldrop (marleenwcs1@gmail.com ) 
Yvonne Siebers, VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg (yvonnesiebers@gmail.com)  
Peter Quataert, ZorgSaam Terneuzen (quataert@zeelandnet.nl)  
 
Lid worden van V&VN Wondexpertise 
Ga naar www.venvn.nl en na het invullen van je mailadres kies je in het menu voor ‘Nu 
aanmelden’ en vervolgens voor ‘afdeling wondexpertise’. 
 
Meer informatie 
Kijk op www.venvn.nl of neem tijdens kantooruren contact op met Yvonne Siebers 
06-53134904 of stuur een mail naar: voorzitter.wond@venvn.nl 

Contributie 
Voor V&VN betaal je in 2018 € 69,00; voor de afdeling Wondexpertise betaal je 2019  € 20,50. 
Voor dit bedrag ben je ook ingeschreven in het kwaliteitsregister en het deskundigheidsgebied 
wondzorg. Ben je lid van meer dan 1 afdeling of platform? Dan ontvang je 25 % korting per 
afdelingslidmaatschap. 
 
Agenda 2019 



• 18-20 sept. EPUAP, Lyon Frankrijk 

• 26-27 nov. 2019, "Alles in Wondenland" Utrecht 

 
 
 
 


