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U hebt voor u de folder voor het tweedaagse Wondcongres liggen, editie februari 2021. 

Het wordt een editie anders dan anders.  Dat een bijeenkomst met een paar honderd deelnemers zal kunnen door-

gaan, is wellicht een utopie. 

Vandaar, we trokken volop de kaart van de virtuele editie, en nodigen je daarvoor even hartelijk uit. 

Verder op in deze folder zal je het programma vinden, evenals de praktische informatie.  Het programma verloopt  

simultaan via 2 kanalen, u kunt volgens eigen wens overschakelen naar de lezing die u interesseert. 

Het zal ook mogelijk zijn, om de lezingen, of diegene die je gemist hebt, later nog eens terug te bekijken. 

De ingeschreven personen zullen kort voor het congres een link ontvangen waarmee je je kan aanmelden op het 

platform.  Het is dus belangrijk om als deelnemer uw persoonlijk e-post-adres mee te delen bij de inschrijving. 

Er wordt geen congresdag voorzien, op de eerder aangekondigde datum welke voor editie Hasselt voorzien was.   

Vermits geen verplaatsing nodig is, kan men makkelijk van overal het tweedaagse congres volgen. 

 

We willen hierbij alvast de meewerkende firma’s bedanken voor uw trouw en geloof in dit congres. 



11 en 12 

 februari 2021 
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voor 

 directies, stafleden,  
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verpleegkundigen. 
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Programma  donderdag 11 februari 2021 
 

 
 

 Stream 1 

09.00 Opening van het congres 

09.10 Traumachirurgie: vreemde lichamen in wonden     

       Dhr. Bart Vanderheyden 

09.30 Bijtwonden    -    Dhr. Jonas Van Crombrugge 

09.50 Vraag en antwoord 

10.00  

10.10 Satellietsymposium Kela  : Hyalo 4 gamma : Anno 2021 

10.30 Satellietsymposium Convatec  : Biofilm in de wondzorg  

10.50  

11.00 Leefomgeving en wonden  -  Mevr. Evelien Touriany 

11.25 Inflammatie    -  Dhr. Luc Gryson 

11.50 Vraag en Antwoord 

12.00  

 Stream 2 

09.00 Opening van het congres 

09.10 Exotische wonden  -  Mevr. Ellen Brock 

09.30 De ziekte van Lyme: een kleine hap met grote gevolgen  -   

        Dhr. Ward Vandenbussche 

09.45 Muggen van het geslacht ‘Ansopheles’  -  Mevr. Sien Bossuyt 

10.00  

10.10 Satellietsymposium  (ov) 

10.30 Satellietsymposium Viatris  : De rol van antiseptica: een update  

10.50  

11.00 Leech Therapy   -  Mevr. Isabel Bax 

11.15 Allergische reactie op mug en insectenbeten  -  Mevr. Sylvie Tilmans 

11.30  Resistentie, ontsmetten of niet -   Mevr. Karlien Geerts 

11.45 Madentherapie  - Barbara Sulejova 

12.00  



Programma  donderdag 11 februari 2021 
 

 
 

 Stream 1 

13.30 Ondermijning en decubitus—Mevr. Sabine Costers 

13.45 Lymfeproblemen    -  Mevr. Ine Degrande en Dhr. Dylan Hollevoet 

14.00 Voeding en wondzorg    -    Mevr. Bo Delesie 

14.15 Vraag en antwoord 

14.30  

14.40 Satellietsymposium Nestlé : Ondervoeding en wonden,  

     let’s go digital                                                        

15.00 Satellietsymposium  (ov) 

15.20  

15.30 Vitamines en mineralen in wondzorg  -  Mevr. Catherine Criem 

15.45 Pijnmanagement bij wondreiniging   -   Mevr. Nele Callaerts        

16.00 Inflammatie & infectie: casussen    -  Mevr. Ann Vancoillie 

16.15 Vraag en Antwoord 

16.30  

 Stream 2    -  Stomazorg 

13.30 Laryngectomie en Tracheostomie: het medische luik bekeken 
     Dr. Joris De Medts 

13.55 Laryngectomie en Tracheostomie: voorbereidiing en psychosociale aspecten 
     Dhr. Simon De Snouck 

14.20 Vraag en antwoord 

14.30  

14.40 Satellietsymposium (ov) 

15.00 Satellietsymposium (ov) 

15.20  

15.30 Laryngectomie en Trachestomie:  een praktische benadering van de nazorg 
     Mevr. Jolien Swaels 

15.55 Mijn stoma, mijn vriend  -  Dhr. Filiep Manderyck 

16.20 Vraag en Antwoord 

16.30  



Deze congresdagen zijn een organisatie van in opdracht van  

     www.cnpv.be 

Voor uw vorming/opleiding in de zorg: 
Wondzorg - verpleegkunde algemeen  -   
voetzorg—zorgkundige 

www.wondzorg.net 

Uw wondzorgvereniging in Vlaanderen 



Programma  vrijdag 12 februari 2021 
 

 
 

 Stream 1 

09.00 Opening van de congresdag 

09.10 Wondheling bij de geriatrische patiënt  

       Dr. Katia Brauns 

09.30 Atypische wonden -    Mevr. Nele Callaerts 

09.50 Vraag en antwoord 

10.00  

10.10 Sattellietsymposium Flen Health: Antimicrobiële resistentie  

      (AMR)  bij wondverzorging  

10.30 Satellietsymposium Lohman & Rauscher                 

10.50  

11.00 Covid gerelateerde huidleasis en wonden -   
      Prof. Mevr. An Bervoets 

11.25 Infecties bij reconstructieve chirurgie  —  Dr. Bert Vanmierlo 

11.50 Vraag en Antwoord 

12.00  

 Stream 2 

09.00 Opening van de congresdag 

09.10 Fysische parameters  

       Mevr.  Emmy Hulst 

09.30 Casuïstiek bij geïnfecteerde en geïnflammeerde wonden -   
       Dhr. Eddy Lambrecht 

10.00  

10.10 Satellietsymposium  (ov) 

10.30 Satellietsymposium Mölnlycke : Topische zuurstoftherapie  

10.50  

11.00 Fibrolasten  -  Dhr. Lars Decorte 

11.25 Heling?  Patiënt-gerelateerde factoren -  Dhr. Steven Adams 

11.50 Vraag en Antwoord 

12.00  



Programma  vrijdag 12 februari 2021 
 

 
 

 Stream 1 

13.30 Casuïstiek in de thuiszorg  -  Mevr.  Nele Verpaelst  

13.55 Infecties bij oncologische wonden  -   Mevr. Cathy Savelkoels 

        

14.20 Vraag en antwoord 

14.30  

14.40 Satellietsymposium Smith en Nephew  : Optimaliseer het   

      beheer van complexe wonden in het nieuwe normaal  

15.00 Satellietsymposium  (ov) 

15.20  

15.30 Diabetes en infectie -  Mevr. Ine Degrande 

15.55 Ulcera en antibiotische zalven -  Dr. Mevr. Elke Wybaillie 

16.20 Vraag en Antwoord 

16.30  

 Stream 2    -  Voetzorg :  
        Welkom beestjes… hmm  …  liever niet ! 

13.30 Kunstnagels, maar … welkom beestjes  - Prof. Mevr. An Bervoets 

13.55 Hygiënisch werken in de pedicure-/podopraktijk  -  Mevr. Bianco Knops 

13.20 Vraag en antwoord 

14.30  

14.40 Satellietsymposium  (ov) 

15.00 Satellietsymposium  (ov) 

15.20  

15.30 Erysepelas  -  een getuigenis 

16.00 Vraag en antwoord 
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Algemeen 
Uw inschrijvingsgegevens worden gebruikt voor de administratieve verwerking van uw inschrijving.  Deze gegevens worden ook opgenomen in ons 

adressenbestand, en worden enkel gebruikt op u verder te informeren omtrent activiteiten binnen onze organisatie en verbonden organisaties.  Ze 

worden nooit aan derden doorgegeven 

Kostprijs 

• Betalingen voor 21 januari 2021 

      -  € 90,-   voor een volledige congresdag  
      -  € 150,- voor de twee congresdagen samen 
      -  € 90,-   voor CNC/Wondzorg.net—leden voor de twee dagen     
         (met  vermelding van lidnummer) 
 

• Betalingen na 21 januari  2021 :  

      -  € 115,- (één dag) - € 170,- (twee dagen) 
      -  € 115,- voor CNC/Wondzorg.net—leden  voor de twee   
         dagen  (met vermelding lidnummer) 
 
• Bij annulering na 02 februari 2021 wordt een administratie-

kost van € 20,- aangerekend.   

      Bij afwezigheid of 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! 
 
      Het is belangrijk dat u bij inschrijving uw e-post-adres meedeelt 
 

• Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op rekening  
      BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met vermelding van de bij-      
       rende codes (zie inschrijvingsformulier achteraan) 
       Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail of post  
       Bevestigd 

 

Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.0105.524 
 
Programma onder voorbehoud 

 

Mocht toch een fysiek congres georganiseerd kunnen worden,  

houden we u zo snel als mogelijk op de hoogte.  Zie ook website 

http://www.cnpv.be


Lid worden Wondzorg.net ? 

Je hebt een speciale feeling voor Wondzorg? 

Je vindt Wondzorg belangrijk? 

Je ziet Wondzorg als een uitdaging? 

Je vindt dat Wondzorg nog meer naar voor moet komen? 

Je wil informatie over Wondzorg? 

 

Wordt lid van Wondzorg.net 

€ 58,- per jaar. 

te storten op rekening  

BE48 9793 8514 0727 met vermelding van uw 

naam, adres, en epost-adres.   

Of mail info@wondzorg.net 
 

Een voordelig dubbel-lidmaatschap NVKVV / Wondzorg.net is ook mogelijk: meer  

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

 
 
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 studiedagen 

 □ Congresdag Ongedierte, huisdieren en  

          wonden  -  Digitaal  op  11.02.2021 

    € 90,- (€ 115,- bij betaling na 21.01.2021) met  

          mededeling :   CON1VIRT21 
 

□  Congresdag Ongedierte, huisdieren en  

           wonden  -  digitaal  op 12.02.2021 
     € 90,- (€ 115,- bij betaling na 21.01.2021) met  

           mededeling : CON2VIRT21 
 

□  Tweedaags congres  Ongedierte, huisdieren en  

              wonden   -  digitaal op 11.02 én 12.02.2021 
    € 150,- (€ 170,- bij betaling na 21.01.2021) 

met mededeling: TWEECONVIRT21 
 

□ Tweedaags congres Ongedierte, huisdieren  

          en wonden  -  Digitaal op 11 én  

          12.02.2021 als Lid  Wondzorg.net / CNC  

      € 90,- (€ 115,- bij betaling na 21.01.2021) met  

             mededeling: TWEECONVIRT21WZ 
 

□  Voetzorg : Congresnamiddag Welkom beestjes ….       

            Hmmm;…  lieve r niet  -  Digitaal  op 12.02.2021 

       € 45,- (€ 55,- bij betaling na 21.01.2021) met  

               Mededeling  CONVZVIRT21 

   

http://www.cnpv.be/opleidingen

