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Voorwoord 

Als wondexperts voeren wij de regie over de wondzorg in de regio Almere. Als team complexe 

wondzorg kunnen wij het niet alleen. We hebben jullie als collega's nodig om samen de wondzorg in 

Almere uit te voeren. Om onze kennis over wondzorg te delen bieden wij daarom verschillende 

trainingen aan. In deze catalogus krijgen jullie een indruk over de scholingen die wij kunnen 

verzorgen. Ook is er altijd in overleg een maatwerk training mogelijk, we gaan dan met elkaar in 

gesprek wat de leervraag is en passen onze training hierop aan. 
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Basiscursus wondzorg (skin tear, IAD, starten 

wondbeleid)   

Voor wie: Zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistenten, (huis)artsen, verpleegkundig 

specialisten, physician assistent 
 

Doelstelling: Basiskennis van wondzorg, in kunnen zetten van 1e wondbeleid 

Programma: opfrissen van kennis over de basis vaardigheden bij wondzorg 

Duur: 1,5 tot 2 uur 

Kosten intramuraal en extern: €250 

Toelichting: Wat zijn de basisvaardigheden tijdens wondzorg? Tijdens deze training komt hygiëne, 

beoordeling wond en gebruik wondprotocol aan bod 
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Compressie therapie 

Voor wie: zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistenten 
 

Doelstelling: inzetten van juiste compressietherapie bij patiënt  

Programma: theoretische kennis over fysiologie bij compressie en praktijkgedeelte 

Duur: 1,5 tot 2 uur 

Kosten intramuraal en extern: €250 

Toelichting: Tijdens deze training wordt de fysiologie bij het zwachtelen doorgenomen, komen 

verschillende manieren van compressietherapie aan bod en het oefenen met de verschillende 

materialen 
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Complexe wondzorg (diabetische voet, ulcus cruris, 

decubitus)  

Voor wie: Zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistenten, (huis)artsen, verpleegkundig 

specialisten, physician assistent 
 

Doelstelling: kennis over de complexe wond en weten welke aandachtspunten er zijn bij deze 

wonden 

Programma: Verschillende langdurige/complexe wonden die vaak voorkomen. Wat maakt een wond 

complex? Wat heeft fysiologie, medicijn gebruik en voeding met de complexe wond te maken? 

Wondbeleid 

Duur: afhankelijk van de vraag 

Kosten intramuraal en extern: €150 - €350 

Toelichting: Wat maakt een wond complex? Wat zijn stagnerende factoren bij wondgenezing? Welke 

keuzes worden er gemaakt in het wondbeleid. Tijdens deze training gaan we in op de fases van 

wondgenezing en casuïstiek.  
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Oncologische wond en ulcus/brandwond  

Voor wie: zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistente, (huis)artsen, verpleegkundig 

specialisten, physician assistent  
 

Doelstelling: Onderscheid maken in wonden, die niet binnen het WCS model vallen 

Programma: Uitleg over de fysiologie van deze wonden en hoe te behandelen 

Duur: 1 uur 

Kosten intramuraal en extern: €150 

Toelichting: Wondzorg bij de oncologische wond/ulcus en brandwond valt niet binnen het reguliere 

wondprotocol. Waarom niet? Tijdens deze training wordt er in gegaan hoe deze wonden het beste 

behandeld kunnen worden 
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Rapporteren via de TIME 

Voor wie: zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal 
 

Doelstelling: De TIME methodiek kunnen toepassen in rapportages 

Programma: uitleg over waarom het TIME model er is en oefenen om het te kunnen toepassen 

Duur: 1 uur 

Kosten intramuraal en extern: €150 

Toelichting: Het TIME model wordt gebruikt om in de rapportages de wond te beschrijven. Tijdens 

deze training wordt er uitleg gegeven over de TIME en gaan we oefenen om te rapporteren volgens 

TIME 
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Wondmaterialen/wondprotocol Almere 

Voor wie: zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistente, (huis)artsen, verpleegkundig 

specialisten, physician assistent 
 

Doelstelling: Kennis van het huidige wondprotocol 

Programma: Doornemen van het wondprotocol bij laag- en hoog complexe wonden 

Duur: 1-1.5 uur 

Kosten intramuraal en extern: €200 

Toelichting: Oefenen van het toepassen van het protocol bij verschillende wonden 
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Casuïstiek 

Voor wie: zorgmedewerkers intramuraal, zorgmedewerkers 

extramuraal, doktersassistente, (huis)artsen, verpleegkundig 

specialisten, physician assistent 
 

Doelstelling: actuele onderwerpen binnen eigen werkveld bespreken met elkaar en met wondexpert 

Programma: Een eigen casus wordt meegenomen of van tevoren aangeleverd met de vraagstelling.  

Duur: 1 – 1.5 uur 

Kosten intramuraal en extern: €200 

Toelichting: op maat gemaakte training in overleg met de aanvragers 
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Aanvraagformulier scholing  

 

Voor het aanvragen van een scholing graag onderstaand formulier invullen en mailen naar 

tcw@zorggroep-almere.nl 

 

Naam contactpersoon:  

Tel. Contactpersoon:  

E-mailadres contactpersoon:  

Afdeling:  

Team:  

 

Akkoord van de manager voor scholing  ja / nee 

 

Naam scholing:  

Aantal deelnemers:  

Voorkeurs datum:  

 

Specifieke leerdoelen:  
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