
Met de steun van  

Assessment  

en 

wondheling 

Regionaal  
Wondcongres  

 

27 oktober 2022 
09.00  -  16.30 uur 

 
 
 

Militair Hospitaal  
Koningin Astrid 

 

Bruynstraat 01 
1120   BRUSSEL 

Bereikbaarheid 
 
Met de auto 
 

Ring om Brussel (RO), afrit 6 
Vilvoorde—Koningslo.  Volg de 
borden naar het ziekenhuis. 
(! MHKA is gelegen in LEZ Brussel) 

 
Met het openbaar ver-
voer: 
 

Brussel, Noordstation. 
Daarna de MIVB-bus 47 of 57  
nemen. 
(website NMBS —  
Bus : www.stib.be) 
 
 

Info: 
 

www.cnpv.be 
info@cnpv.be 
 

0475/31 58 54 

De informatie die u ons meedeelt door uw inschrijving 
is uitsluitend bestemd voor de administratieve verwer-
king van uw inschrijving, en wordt verder  enkel ge-
bruikt voor communicatie omtrent de eigen werking.  
Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven! 
U kunt ten allen tijde vragen uw gegevens uit onze 
verzendlijsten te schrappen. 

Dit congres wordt 
in opdracht van 
wondzorg.net geor-
ganiseerd door 



Programma 
 

09.15 Verwelkoming 
09.30 Wound assessment ‘ a EWMA  
 vision’  
 Mevr. Evelien Touriany 

10.10 Ondervoeding en wonden –  
 meten is weten met de MNA® 
 Dhr. Bert Debeurme 

10.50 Pauze 

11.10 Wondzorg en medicatie 
 Dhr. Hendrik Vanmarcke 

11.50 Basisbegrippen van  
 Wondbacteriologie 
 Apt. Mevr. Stien Vandendriessche 
 

12.30 Middagmaal 

13.30 Preventie decubitus—is er een 
 rol voor de SEM-scanner? 
 Mevr. Vincianne Pleitinckx  

14.10 Decubitus en risicobepaling 
 aan de hand van BEPURA 
 Mevr. Valerie Hanssens 

14.50 Pauze 

15.10 Wondcasuïstiek, een zieken-

 huisverhaal 

 Mevr. Els Jonckheere—Dhr. Johan 
 Van de Vijver 
  

15.50 Wondcasuïstiek, ook de eerste 

 lijnszorg heeft zijn verhaa l 

 Mevr. Cathy Savelkoels, Mevr. Ine 
 Degrande 
16.30 Dagafsluiting 
 

Voor het definitieve programma, en 
verdere info: zie website 
www.cnpv.be  -  www.wondzorg.net 
Of uw vraag via mail: info@cnpv.be 

Assessment en  

wondheling 
Inschrijvingsformulier 27 oktober 2022 

 

Militair Hospitaal   
Koningin Astrid 
Bruynstraat 01 
1120  Brussel 

Naam  
 
Voornaam 
 
Adres 
 
 
 
Tel / GSM 
 
Email 
 
Instelling 
Dienst 
 
schrijft zich hierbij in voor de congresdag 
 

Assessment en wondheling 
en betaalt  
 

€ 100,- bij betaling vóór 10 oktober 2022 
(leden wondzorg.net : € 90,-) 
€ 125,- bij betaling na 10 oktober 2022 
(leden wondzorg.net : € 115,-) 
 
op rekening BE02 8508 1461 9940 
 
Datum 
 
Handtekening 
 
Indien u een factuur wenst: 
Facturatie-adres: 
    Instelling: 
 
    Adres 
      
 
    BTW-nr  

Of via de website: 
www.cnpv.be 

Terugsturen: 
CNPV vzw—Campus Vesalius 
Spoorwegstraat 04  - 8200 BRUGGE 

Doelgroep 
 

Alle verpleegkundigen ongeacht hun 
werkveld (ziekenhuis, thuisverple-
ging, onderwijsinstelling, woonzorg-
centrum,…) en alle artsen en para-
medici geïnteresseerd in wondzorg Kostprijs 

 

€ 100,- bij betaling vóór 10 oktober 
‘22 (leden Wondzorg.net : € 90,-) 
€ 125,- bij betaling na 10 oktober ‘22 
(leden Wondzorg.net : € 115,-) 
 

Koffie tijdens pauzes en broodjeslunch 
zijn in de prijs inbegrepen. 
 

Er worden maximaal 260 inschrijvin-
gen aanvaard. 
 

Inschrijven 
 

Inschrijven kan : 

• door het opsturen van het in-
schrijvingsformulier naar CNPV 
vzw—Campus Vesalius , Spoor– 
wegstraat 04 , 8200 Brugge 

• via  de website: www.cnpv.be 

• Via mail: info@cnpv.be 
 
én  uw betaling van de verschuldigde 
som op rekening  
BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw 
met vermelding van de code: 
CON22BRUSS + uw naam 
Uw inschrijving wordt per mail of post 
bevestigd. 
 
Als u uw inschrijving annuleert na 15 
oktober, wordt een administratiekost 
van € 25,- in rekening gebracht.  
Annulering na 23 oktober ‘22, of afwe-
zigheid: geen restitutie mogelijk. 
 

Info 
www.cnpv.be    -   0475/31 58 54 


