
OPLEIDING 
wondverpleegkundige

CZO-erkende opleiding



Het werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt 
interessante uitdagingen om je verder te specialiseren. Als wondverpleeg-
kundige werk je zelfstandig of in teamverband en verleen je wondzorg en 
antidecubituszorg aan patiënten. 

Tijdens de opleiding observeer en monitor je een grote diversiteit aan wonden en stel 
je een behandelplan op. Ook verleen je informatie aan patiënten en naasten over de  
verzorging van wonden. Bovendien adviseer je collega’s en andere hulpverleners en indiceer 
je hulpmiddelen en materialen ten behoeve van effectieve wondgenezing. Heb je affiniteit 
met wondzorg en wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van (on)gecompliceerde  
wonden? Ben je benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg? 
Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

CZO erkende opleiding

START DE OPLEIDING TOT
WONDVERPLEEGKUNDIGE



CZO erkende opleiding

JOUW NIEUWE KENNIS

Tijdens de opleiding verbreed je jouw kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied 
van observatie en diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met verschillende 
typen wonden. Het traject start met algemene kennis over wonden en wordt vervolgd 
met een verdieping van ongecompliceerde en gecompliceerde wonden.

Het multidisciplinaire karakter van het werkveld komt naar voren door een breed scala 
aan vakexperts die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de lessen raak je bekend met 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg. Aan de hand van casuïstiek leer 
je waar je op moet letten in je observatie en welke afwegingen een wondverpleegkundige 
maakt in de bepaling van interventies. Op communicatiegebied doe je kennis op over 
adviserende en motiverende gesprekstechnieken.



INFORMATIE & AANMELDING
           bbeterzorg.nl/opleiding

            010 – 70434000

  kady.budna@bbeterzorg.nl

          iz@erasmusmc.nl’

SCAN CODE
VOOR MEER INFORMATIE

• Diploma verpleegkundige, BIG-geregistreerd
• Minimaal 24 uur per week werkzaam bij zorginstelling 
• Minimaal 1 jaar werkervaring, waarvan 6 maanden in de wondzorg 
• Basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie m.b.t. wonden 
• Computervaardig en ervaring met Word, e-mail en internet 
• Beheersing van de Nederlandse taal 
• Ervaring met lezen van Engelse vakliteratuur 
• Gedurende de opleiding minimaal 2 dagen per week werkzaam met wondzorg; 
 voor CZO erkend diploma minimaal 650 uur wondzorg gedurende de opleiding.

TOELATINGSEISEN


