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BVVS afternoon meeting

Werken met VS/VC als tandem

Steven Smet – Verpleegkundig specialist wondzorg

Rita Kellens – Verpleegkundig Consulent wondzorg Voorstelling

Steven Smet
Verpleegkundig specialist UZ Gent

Rita Kellens
Verpleegkundig consulent wondzorg UZ Gent

Dialyseverpleegkundige UZ Gent
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Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent
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Werkgroep Wondzorg UZ Gent

• Steven Smet

• Verpleegkundig specialist
wondzorg / coördinator

• Wim Bongaerts/Wouter De Moor

• Orthopedische Heelkunde / 
consulent

• Stan Monstrey / Henk Hoeksema / 
Jos verbelen

• Brandwondencentrum

• Hilde Beele

• Dermatologie

• Caren Randon / Nathalie Moreels

• Thoracale en vasculaire Heelkunde

• Lina Claessens / Els Tire

• Afdeling thoracale en
plastische heelkunde

• Sofie Craeye / Tiene Bauters

• apotheek

• Chantal Tielemans

• Hoofdverpleegkundige

Polikliniek BAS

• Martine Muller

• Poli plastische heelkunde

• Infectiepreventie

• …

Voorstelling team wondzorg UZ Gent

Steven Smet:
Coördinator/
vpk. specialist                         

Wouter De Moor:
Consulent

Steffie Van 
Wassenhove:
Consulent

Rita Kellens:
consulent    

Tine Galle
Consulent

Eline Verstraeten
Consulent     
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Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent

 Multidisciplinaire diabetesvoetkliniek
Elke donderdagnamiddag

Vrijdagnamiddag bijkomend podologische consulten

Multidisciplinaire wondkliniek
Elke donderdagnamiddag

Vrijdagnamiddag om de 2 weken

Woensdagvoormiddag om de 2 weken

Maandagnamiddag consulent + 
arts-assistent dermatologie

 Consulten wondzorg aan bed
Dagelijks in VM, namiddag enkel

dag- of polikliniek of indien dringend

Maandagochtend: multidisciplinaire wondzorgronde

Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent

Multidisciplinaire diabetesvoetkliniek / wondkliniek
Dermatologie

Thoracale en vasculaire heelkunde

Orthopedie

Endocrinologie

Plastische Heelkunde

Consulenten Wondzorg

Diabeteseducatoren

Podologen

Schoenmaker/CTO

Cijfermateriaal Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent Takenpakket team wondzorg

Het takenpakket omvat niet enkel de klinische praktijkvoering
Onderwijs en opleiding

Wetenschappelijk onderzoek

Optimalisatie van zorgbeleid en innovatie van de praktijk
• Omzetten van recente literatuur in praktijkrichtlijnen

Multidisciplinair overleg

…

-> Dit gehele pakket vervullen is onmogelijk door VS 

of VC alleen

-> Tandem consulent / specialist is de ideale situatie
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Tandem consulent wondzorg - verpleegkundig 
specialist wondzorg

Klinische praktijkvoering

Dagelijkse toewijzing van 1 of 2 consulenten wondzorg /dag (0,2 – 0,5 FTE / consulent)
• Bijkomende ondersteuning door verpleegkundig specialist desgewenst

Indien consulent afwezig, dan neemt verpleegkundig specialist (1 FTE) over

Indien hoge werkdruk, dan ondersteunt verpleegkundig specialist de klinische praktijk

Realiteit: 20-30% klinische praktijkvoering door verpleegkundig specialist
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Tandem consulent wondzorg - verpleegkundig 
specialist wondzorg

Klinische praktijkvoering

Initiatie en uitwerking van verbeterprojecten
• Nood aan aanpassingen EPD (vb. automatische extractie 

thuisverplegingsattesten, registratie gegevens 
diabetesvoetkliniek, etc.)

• Nieuwe verbandmaterialen

• Via ervaringen uit klinische praktijk (consulent)

• Via opvolging wetenschappelijke evidentie (vpk specialist)

• Via overlegmomenten met vertegenwoordigers firma’s (consulent en 
vpk specialist)

• Via info van congressen en symposia (consulent en vpk specialist)

• Ontwikkeling van een digitale flowchart voor wondbeoordeling

• …
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Tandem consulent wondzorg –
verpleegkundig specialist 
wondzorg

Voorbeeld: invoering protocol 
‘Incontinence Associated Dermatitis’ UZ Gent
in 2015
Nood aan uniformiteit vanuit de werkvloer! 

Verschillende principes en visies vanuit het team 
wondzorg

Oprichting en aansturing van een tijdelijke werkgroep 
door Steven met betrokkenheid van oa. de consulenten

• Literatuuronderzoek

• Benchmarking

• Inrichten MD overleg

• Uitwerking van protocol

Opstart communicatie en vorming door gehele team 
wondzorg

• Ziekenhuisbreed

• Afdelingsniveau

• Bachelorstudent13 /

Tandem consulent wondzorg –
verpleegkundig specialist 
wondzorg

Consulenten merken op dat implementatie op 
pediatrie moeilijk verloopt, vele alternatieven 
blijven in gebruik (via ouders)

Steven contacteert de betrokkenen en hoofdvpk
voor verdere duiding
Weinig geloof in nieuwe beleid, communicatie teveel 

gefocust op volwassenen 

Bijkomend literatuuronderzoek

Ontwikkeling van specifieke communicatie naar 
pediatrie

Agendering op werkgroep wondzorg voor verdere 
exploratie van probleem

• Alternatieven worden geformuleerd
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Tandem consulent wondzorg - verpleegkundig specialist 
wondzorg

Enkele alternatieve producten in gebruik worden voorgesteld
Groene klei

Hyalo 4 spray

(Cavilon Advanced)

Testfase van producten worden in team voorbereid
Opvolging en registratie door consulententeam

Presentatie van testfases via presentatie op werkgroep wondzorg

Echter Cavilon Advanced niet weerhouden, commerciële 
klinische wetenschappelijke studie
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Tandem consulent wondzorg - verpleegkundig specialist 
wondzorg

Wetenschappelijk onderzoek:
Voorbeeld: “Effects of an advanced skin protectant in the management of 

incontinence-associated dermatitis compared to hospital standard care 
practice: an exploratory randomized controlled trial”

• Studiecoördinator: Steven Smet

• Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Hilde Beele

• Inschakeling 2 studynurses

• Consulenten worden mee opgeleid in het onderzoeksprotocol, ondersteunen bij de 
rekrutering van patiënten en bij de opleidingen
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Naar een tandem consulent wondzorg – verpleegkundig 
specialist wondzorg – arts specialist wondzorg - …

Optimalisatie van zorgbeleid en innovatie van de praktijk

Omzetten van literatuur in praktijkrichtlijnen 
• Oa. overlegmomenten met medische disciplines, voorbereiding comité medisch materiaal

Betrokkenheid bij verschillende organen in het ziekenhuis
• Aankoopdienst (aanbestedingen, raamcontracten, ondersteuning bij vragen, etc.)

• Cel  kwaliteit

• Apotheek

• …
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Tandem consulent wondzorg - verpleegkundig specialist 
wondzorg

Educatie en onderwijs

Interne opleidingen en workshops

Lesopdrachten bij externe wondevents en postgraduaat (bv. EduWond)

Ondersteuning in onderwijs
• verpleegkunde: HBO5, bachelor, postgraduaat, master

• Geneeskunde

• Podologie

Bijkomende opdracht als 
• Lidmaatschap en vertegenwoordiging bij (inter)nationale verenigingen

• Lesopdrachten en vorming in internationale context

-> Gemeenschappelijk streven naar kwaliteitsvolle opleidingen en educatie
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Naar een tandem consulent wondzorg – verpleegkundig 
specialist wondzorg – arts specialist wondzorg - …

Wondzorg  = multidisciplinaire samenwerking
Intensieve samenwerking van verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialist met 

verschillende artsendisciplines
• Specifieke samenwerking tijdens specifieke patiëntencontacten tussen artsen en consulenten

• Creëren van procedures, richtlijnen, uniformiteit in beleid en overlegmomenten zijn eerder via contacten 
tussen verpleegkundig specialist en de (verantwoordelijken van de) medische disciplines

Intensieve samenwerking met de podologen, diabeteseducatoren, …
• In kader van diabetische voetkliniek

• In kader van stageplanning van studenten

Intra- maar ook extramuraal
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Besluit

Voorbeeld rolvervulling verpleegkundig
specialist UZ Gent
Buitencirkel omvat de skills en attitudes van

waaruit de vpk specialist specifiek handelt

Echter een concrete invulling van de 
kerntaken (kleurvakken), alvast binnen het 
domein wondzorg, is enkel mogelijk door een 
samenwerking met een (team van) 
consulent(en)
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Team Wondzorg

Bereikbaarheid
Centraal nummer 

• 09/332 03 00

• 8u30 tot 16u30u op werkdagen

Email:
• zorgcentrumwondzorg@uzgent.be

Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/
http://www.uzgent.be/

