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Hasselt 

Twaalfde Vlaams  
Wondcongres 

 
 

25 jaar  
Wondgastronomie 

18 februari 2020 

Corda Campus 

Congresdag  
voor directies, stafleden,  
hoofdverpleegkundigen,  

verpleegkundigen. 
 

Terugkomdag voor  
Referentieverpleegkundigen  

wondzorg 



Hasselt 

Programma 
 

25 jaar wondgastronomie 
 

09.00  Onthaal 
 

09.15 – 09.45 Wondzorg in 1° lijn 
  Mevr. Kristel Schols 
 

09.45– 10.15 De rol van voeding en eiwitten in de 
  wondzorg 
  Mevr. Benedicte Defever 
 
10.15 – 10.45 Pauze 
 
10.45 – 11.30 Casuïstiek wondzorg 
  Mevr. Els Jonckheere 
 

11.30 – 12.30 Inflamatie versus infectie 
  Dhr. Hendrik Vanmarcke 
 
12.30 – 13.45 Lunch 
 
13.45  – 14.15 Schokwave 
  Dhr. Rudolf Wochnik 
 

14.15 - 15.00 L-PRF in de wondzorg 
  Mevr. Antonella van Extergem, 
  Firma Allmedics 
 
15.00 – 15.30 Pauze 
 
15.30 – 16.00 Antibiotica en voetzorg 
  Mevr. Emma Bolle 
 

16.00 – 16.30 Quiz 
  Dhr. Eddy Lambrecht 
  
 
 
 
 
 
Programma onder voorbehoud 



Datum  18.02.2020 
 

Locatie Corda Campus,   

  Kempische Steenweg 293/16  - 3500  Hasselt 
 

Doelgroep Alle verpleegkundigen ongeacht hun werk-

veld (ziekenhuis – thuisverpleging, onderwijs-

instellling, WZC, Rusthuis, ….) en alle artsen  

 en paramedici met interesse in de wondzorg. 
 

Kostprijs 

• € 80,- voor de volledige congresdag  

• € 60,- voor leden Wondzorg.net (CNC) met vermelding 

lidnummer 

• Betalingen na 25 januari 2020 : € 100,- (€ 80,- voor leden 

Wondzorg.net / CNC vzw)  

• Koffie en lunch inbegrepen 

• Bij annulering na 04 februari 2020 wordt een admini-

stratiekost van € 20,- aangerekend.   

     Bij afwezigheid /annuleren de dag zelf, blijft het volle-     

     dige bedrag verschuldigd. 
 

Inschrijvingen: 

Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van CNPV 

vzw, 

• Door het opsturen van het inschrijvingsformulier (zie  

    achteraan deze brochure) 

• Door de inschrijvingsmodule op onze website : 

www.cnpv.be – Opleidingen, onder het item 

‘Congressen’.   

     Vergeet niet u eerst in te loggen (desnoods registeren)! 

• Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op  

     rekening BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met ver-  

     melding van de bijhorende codes (zie inschrijvings-  

     formulier achteraan) 

• Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail of 

post bevestigd. 
 

Er worden maximaal  250 inschrijvingen aanvaard 

Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.0105.524 

 

 

 

Hasselt - praktisch 

http://www.cnpv.be


Twaalfde Vlaams  
Wondcongres 

 
 

25 jaar  
Wondgastronomie 

06 en 07  

Februari  2020 

D.C. Groenhove 

Congresdag  
voor directies, stafleden,  
hoofdverpleegkundigen,  

verpleegkundigen. 
 

Terugkomdag voor  
Referentieverpleegkundigen  

wondzorg 

Torhout 



Programma 
Donderdag 06 februari 2020 
 

25 jaar wondgastronomie 
 

09.00  Opening van het congres - verwelkoming 
 
 

09.15 –10.00 Voeding bij wonden 
  Dr. Lisa Ramaut 
 
 

10..00 – 10.30 Wondzorg onder de evenaar 
  Dhr. Peter Kerwyn / Bart Peeters 
 
  

10.30 – 11.00 Pauze 
    

11.00- 12.00 Interventionele vasculaire technieken die de  
  wondheling bevorderen 
  Dr. De Coster 
 

12.00 - 12.30 25 jaar Wondzorg.net evenveel geschie- 
  denis als EBM 
  Dhr. Ron Legerstee 
 

12.30– 13.30 Lunch 
 

Wondzorg 
 

 

13.30 -14.00  Firmalezing 
 

14.00 -14.45 Evolutie van wondzorg: ontwikkeling en ver- 
  banden 
  Dhr. Ron Legerstee 
 

14.45 - 15.15 De rol van voeding en eiwitten in de  
  wondzorg 
  Mevr. Benedicte Defever 
 

15.15 – 15.30 Pauze 
 

15.30 – 16.00 Kwaliteit in wondzorg 
  Dhr. Luc Verept 
 

16.00 – 16.30 Wondzorg in 1° lijn 
  Mevr. Ann Swaels   
 

16.30 – 17.00 Casuïstiek 
  Mevr. Nele Verpaelst 
 

Torhout 



Stomazorg   
 

14.00– 15.00 Urine-incontinentie 

  Dr. Heleen Maes 
 

14.30 – 15.00 Hematurie 

  Dr.  Wim Van Haute 
 

15.00 – 15.30 Pauze 
 

15.30—16.30 Bandages,... 

  Mevr. Caenepeel (Thuiszorgwinkel) 

 

 

Wondpraktijk -Wondverbanden - workshop   
 

14.00– 15.00 Casuïstiek acute en chronische wonden:  

  Interactieve kijk op de aanpak (met praktijk- 

  tips) 

  Dhr. Eddy Lambrecht - Mevr. Evy Van Lancker 
 

15.00 - 15.30 Pauze 
 
 

15.30 – 16.30 Casuïstiek acute en chronische wonden:  

  Interactieve kijk op de aanpak (met praktijk- 

  tips) 

  Dhr. Eddy Lambrecht - Mevr. Evy Van Lancker 

 

 

Wondpraktijk protocollen  
 

14.00– 15.00 Workshop: Protocol maken 

  Mevr. Nele Callaerts 
 

15.00 - 15.30 Pauze 
 
 

15.30 – 16.30 Wondzorg en voeding: meer eten een must? 

  Mevr. Catherine Criem 

Torhout 



Torhout 

Programma 
Vrijdag 07 februari 2020 
 

Wetenschappelijk Symposium  
 

09.00  Verwelkoming - inleiding 
 

09.15 – 10.00 Voeding bij brandwondenpatiënten 
  . 
 

10.00 – 10.45 Hyperbare en andere zuurstoftherapiën in 
  de wondzorg 
  Dr. Peter Germonpré 
 

10.45 – 11.15 Pauze 
    

11.15– 12.00 Inflammatie versus infectie  
  Dhr. Hendrik Vanmarcke 
12.00—12.30 Ph and Temperature in wound assessment -
  do they provide clinical utility?   
  (EWMA-conference reading) 
  Dr. Georgina Gethin 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 
 
 
 

Wondzorg 
 

13.30 – 14.00 Firmalezing 
 
 

14.00 – 14.30 L-PRF in de wondzorg  

  Mevr. Antonella van Extergem, 
  Firma Allmedics 
 
 

14.30 -  15.00 Donorsites 
  Valerie Hanssens  
 

15.00 – 15.30 Pauze 
 

15.30 – 16.00 Wondzorg met suikerpasta:  
  review, evidence based?  
  Dhr. Wouter Cattoor 
    

16.00 – 16.30 Wondzorg bij handchirurgie 
  Dr. Tom Gryson 
 
 

16.30 – 17.00 Offloading 
  Mevr. Emma Bolle 



Torhout 

Kwistig met ...  
 
 

09.15 – 10.00 Wat ik zie als ik gedronken heb, allemaal  

  beestjes? 

  Mevr. Nele Callaerts  -  Dhr. Hendrik Vanmarkce 
 

10.00 – 10.45 Wat ik zie als ik gedronken heb, allemaal  

  beestjes? 

  Mevr. Nele Callaerts  -  Dhr. Hendrik Vanmarkce 
 

10.45 – 11.15 Pauze 
    

11.15– 12.00 Quiz 

  Dhr. Eddy Lambrecht 
 

12.00 - 12.30 Quiz 

  Dhr. Eddy Lambrecht 
 
 
 

Een uitgebreid buffet 
 
 

09.15 – 09.40 Mix van Nutriënten  

09.40 – 10.05 Oedeem, meer water in de soep 

10.05—10.30 Portie antiseptica, enkele lepels anti- 

  biotica… Recept voor resistente kiemen 

10.30—10.50 Zuurstof, niet enkel van levensbelang 
 

10.50—11.15 Pauze 
 

11.15—11.40 Symbiose, een andere kijk op gastronomie 

11.40—12.05 Windels met kaas en hesp.  De nieuwe  

  macaroni? 

12.05—12.30 Honing, niet alleen voor in de thee 
 

12.30—13.30 Lunchpauze 
 

13.30—13.55 Het geheim van de chef 

13.55—14.20 Het juiste gerechtje, van vitaal belang 

14.20— 14.45 Cannabis: de drug voor chronsiche  

  wonden 

14.45—15.10 Onder de juist druk maak je het juiste  

  gerecht 
 
Congres voetzorg      

Een congresnamiddag omtrent voetzorg, voor 
medische pedicures, podotherapeuten, maar 
ook voor de  
in voetzorg geïnteresseerde verpleegkundige. 
 

Meer info: zie ook groene blaadjes verderop in 
deze folder. 
 

Programma onder voorbehoud 



Torhout - praktisch 

Datum             06. en 07.02.2020 
Locatie            D.C. Groenhove, Bosdreef 05 te 8820 Torhout 
Doelgroep        Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, (ziekenhuis  
                           thuisverpleging, onderwijsinstelling,, WZC, , ….) en alle artsen 
 en paramedici met interesse in de wondzorg. 
 

Kostprijs 

• € 80,- voor een volledige congresdag  

• € 140,- voor de twee congresdagen samen 

• € 80,- voor CNC/Wondzorg.net—leden voor de twee dagen (met  

      vermelding van lidnummer) 

• Betalingen na 25 januari  2020 :  
      € 100,- (één dag) - € 160,- (twee dagen) 
      € 100,- voor CNC/Wondzorg.net—leden  voor de twee  dagen (met  
      vermelding lidnummer) 

• Koffie en lunch inbegrepen 
• Bij annulering na 31 januari 2020 wordt een administratiekost van      
      € 20,- aangerekend.  Bij afwezigheid of annuleren de dag zelf, blijft het    
      volledige  bedrag verschuldigd. 
 

Overnachten 
Deelnemers die de twee dagen komen, kunnen overnachten. 
Overnachten in een eenvoudige kamer (1 of 2-persoons), met ontbijt 
Kostprijs : € 50,-   Aankomen de avond vooraf (woensdag), kan ook 
Minstens 1 week vooraf aan te melden. 
 

Feestavond 
Wondzorg.net viert het 25-jarige bestaan!  Er is er een feestavond met een 
gezellig samenzijn met deelnemers, medewerkers, sprekers, ….  Na het aperi-
tief schuiven we aan voor een maaltijd, waarna muziek voor nog ambiance 
zorgt.   Kostprijs : € 60,- (zie ook afzonderlijke flyer) 
Inschrijvingen minstens 1 week vooraf melden. 
 

Inschrijvingen: 
Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van CNPV vzw, 

• Door het opsturen van het inschrijvingsformulier (zie achteraan deze  
      brochure) 

• Door de inschrijvingsmodule op onze website : www.cnpv.be –  

      Opleidingen, onder het item ‘Congressen’.  Vergeet u niet eerst te regi-        
      steren en in te loggen! 

• Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op rekening  
      BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met vermelding van de bijhorende  
      codes (zie inschrijvingsformulier achteraan) 

•  Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail of post bevestigd. 
 

Er worden maximaal  500 inschrijvingen aanvaard 
Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.0105.524 
 
Programma onder voorbehoud 

http://www.cnpv.be


Voetzorg 

Congres voetzorg 
 
 

Feest voor  
de voet 

 

 

07 februari 2020 

D.C. Groenhove 

Congresdag  
voor de gespecialiseerde  

voetverzorger, 
medische pedicure,  

podotherapeut en  
geïnteresseerde verpleegkundige 



Voetzorg 

Programma: 
 

09.30 – 12.30   Intervisie – Uitwisselingsmoment 
   Moderator : Mevr. Lut Vermaut 
 

Je hebt een praktijksituatie in de voetzorg waarvan je 
niet goed weet of je dit nu uiteindelijk goed aange-
pakt hebt.  Of zijn er nog andere behandel-methodes 
mogelijk? 
Samen met de andere aanwezige collega’s (die  
ongetwijfeld ook graag wat feedback verlangen), wor-
den die praktijk-situaties bekeken en nagegaan hoe 
dit aangepakt kan/kon worden.   
Een uitwissellingsmoment van ervaringen, waar zowel 
jijzelf als je collega’s van kunnen leren. (Indien u ons 
voor 10 februari 2020 uw problematiek bezorgt  
(liefst met foto’s), die je graag behandeld wilt zien, 
wordt uw vraag – al dan niet anoniem – voorbereid om 
met je collega’s in overleg te gaan.  Stuur je vraag per 
mail naar: lut@cnpv.be) 
  
12.30  - 13.30    Lunch 
 

   Congresnamiddag   
   Nieuwe grenzen in voetzorg 
          

 

13.30 – 14.15 Honing, niet alleen lekker, maar ook  
  genezend 
  Dhr. Jan Vandeputte 
 

14.15 – 15.00 Voorvoetafwijkingen: geen feest voor  
  de voet 
  Dr. Farhad Tajdar 
 

15.00 – 15.30 Pauze 
 

15.30 – 16.15 Schoencomfort, een feest voor de voet 
  Dhr. Philippe Moerkens 
 

16.15 – 17.00 Offloading 
  Mevr. Emma Bolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma onder voorbehoud 



Voetzorg - praktisch 

Datum  07.02.2020 

Locatie D.C. Groenhove, Bosdreef 05 te  

  8820 Torhout 

Doelgroep     Alle gespecialiseerde voetverzorgers,  

  medische pedicures, podotherapeuten, 

  verpleegkundigen met interesse in voet

  zorg, ongeacht hun werk veld. 
 

Kostprijs 

• € 80,- voor een volledige congresdag  

      (intervisiemoment én congresnamiddag) 

• € 45,- voor een halve dag (na– óf voormiddagpro-

gramma) 

• Betalingen na 25 januari 2020 :  

    € 100,- voor de volledige dag 

    € 50,- voor een halve dag (na- óf voormiddagpro- 

    gramma) 

• Koffie en lunch (deelname volledige dag) inbegre-

pen 

• Bij annulering na 01 februari 2020 wordt een admini-

stratiekost van € 20,- aangerekend.  Bij afwezigheid / 

annuleren de dag zelf, blijft het volledige bedrag 

verschuldigd. 
 

Inschrijvingen 

Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van CNPV 

vzw, 

• Door het opsturen van het inschrijvingsformulier (zie 

achteraan deze brochure) 

• Door de inschrijvingsmodule op onze website : 

www.cnpv.be – Opleidingen, onder het item 

‘Congressen’.  Vergeet u niet  

     eerst te registeren en in te loggen! 

• Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op reke-

ning BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met vermel-

ding van de bijhorende codes (zie inschrijvingsformu-

lier achteraan) 

• Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail 

of post bevestigd. 

 

Er worden maximaal  100 inschrijvingen aanvaard 

Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.0105.524 

http://www.cnpv.be


Mobiliteit 

Torhout: 
 

D.C. Groenhove, Bosdreef 05 – 8820 Torhout 
 

U komt met het openbaar vervoer: 
Aan het NMBS-station Torhout, kunt u de belbus nemen tot 

aan de halte ‘Gaverbeek’ (= manège Groenhove).  Vanaf 

daar nog 200m te voet naar het Centrum. 

Info Belbus West-Vlaanderen: 059/56 52 56 – Minimum 2 uur 

vooraf reserveren; op weekdagen van 06.30 tot 19.00 uur. 
 

U komt met de wagen: 
Komende van de snelweg Brugge – Kortrijk (E403/A17): Afrit 

10 Torhout, en R34 volgen tot aan eerste rotonde. Daar 3° 

afslag nemen.  Na  25m sla ja linksaf.  Volg de bewegwijzing 

‘Domein Groenhove’-‘Diocesaan Centrum Groenhove’.  Je 

slaat de Ruitjesbosstraat in.  Blijven volgen tot je op de rech-

terzijde manège Groenhove ziet.  Daarna nog een 200-tal 

meter verder door witte toegangspoort; 
 

Hasselt 
 

Corda Campus ,  
Kempische Steenweg 293/16 – 3500 Hasselt 
 

U komt met de wagen: 
Vanop E 313  :  Uitrit Hasselt (Afrit 27 of 29 naargelang), en via 

Ring Hasselt 

Vanop E314   :  Uitrit Houthalen Helchteren (Afrit 29).  Dan 

richting Zonhoven en Hasselt 
 

U komt met het openbaar vervoer: 
Corda Campus is een belangrijk knooppunt in het netwerk 

van De Lijn. De bushalte ligt op de Kempische Steenweg ter 

hoogte van de Campus. (Halte Research Campus / Station 

Kiewit)   
 

Vanuit Hasselt station is deze halte via diverse lijn te bereiken: 

Beringen (lijn 2), Genk (lijn 9 en 35), Bree (lijn 13), Maaseik (lijn 

16), Achel (lijn 18a en 182), Kleine Brogel (lijn 22), Lommel (lijn 

29 en 180), Neerpelt (lijn 48)... 
 

Kom je met de trein: 

Het NMBS-station Hasselt-Kiewit ligt aan Corda Campus. De 

IC-trein Genk/Hasselt - Gent Sint-Pieters doet het station elk 

uur aan in beide richtingen. Piekuurtreinen in de spitsuren 

vullen het aanbod aan richting Genk en Brussel-Zuid. 

Algemeen 
Uw inschrijvingsgegevens worden gebruikt voor de administratieve ver-

werking van uw inschrijving.  Deze gegevens worden ook opgenomen in 

ons adressenbestand, en worden enkel gebruikt op u verder te informe-

ren omtrent activiteiten binnen onze organisatie en verbonden organisa-

ties.  Ze worden nooit aan derden doorgegeven 



Inschrijvingsformulier 

Of via www.cnpv.be 
 

Ondergetekende 
Dhr./Mevr.  
Adres: . 
Woonplaats:  
Telefoon / GSM:  
E-mail-adres:  
Instelling / Dienst:  
Adres.  
 

Schrijft zich in voor: 
 

Hasselt : 
□ Congresdag Nieuwe grenzen in wondzorg te Hasselt op 18.02.2020 
    € 80,- (€ 100,- bij betaling na 25.01.20) met mededeling : CONHAS20 

□ Congresdag Nieuwe  grenzen in wondzorg te Hasselt op 18.02.2020  – als lid 
Wondzorg.net/CNC vzw   

     € 60,- (€ 80,- bij betaling na  25.01.2020) : CONHAS20CNC 
 

Torhout 
□ Congresdag Nieuwe grenzen in wondzorg te Torhout op  06.02.2020 
    € 80,- (€ 100,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling :  
    CON1TOR20 

□  Congresdag Nieuwe grenzen in wondzorg te  Torhout op 
01.03.2019 

     € 80,- (€ 100,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling : 
CON2TOR2 

□  Tweedaags congres Nieuwe grenzen in wondzorg te Torhout op 06.02 én 
07.02.2020 

    € 140,- (€ 160,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling: 
TWEECON20 

□ Tweedaags congres Nieuwe grenzen in wondzorg te Torhout op 06 
én 07.02.2020 als Lid Wondzorg.net / CNC vzw 

      € 80,- (€ 100,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling: TWEECON20CNC 

□  Voetzorg : intervisie – uitwisselingsmoment te Torhout op 07.02.2020 
     € 45,- ( € 50,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling  
     CONINTER20 

□  Voetzorg : Congresnamiddag Nieuwe grenzen in voetzorg Torhout op 
07.02.2020 

       € 45,- (€ 50,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling  
     CONVZTOR20 

□ Voetzorg: volledige dag (intervisie én congresnamiddag) op 
07.02.2020 

      € 80,- (€ 100,- bij betaling na 25.01.2020) met mededeling :  
      CONVZDAG20 

□  Feestavond te Torhout op 06.02.2020 
      € 60,- met mededeling : CONFAV20 

□  Overnachting te Torhout op 05.02.2020 (enkel overnachting en 
ontbijt) 

      € 50,- met mededeling : CONNACH520 
□  Overnachting te Torhout op 06.02.2020 (enkel overnachting en 

ontbijt) 
      € 50,- met mededeling : CONNACH620 
 

Betalingen: 
Op rekeningnummer BE02 8508 1461 9940  
Vergeet de mededeling/code niet! 
 

Opsturen naar : 
CNPV – Campus Vesalius 
Rijselstraat 01 – 8200 Brugge 
 

Inlichtingen 
0475/31 58 54  - Fax: 050/67 53 19         info@cnpv.be 
www.cnpv.be/opleidingen  - Type: Congressen en studieda-
gen 

http://www.cnpv.be
http://www.cnpv.be/opleidingen

