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Vijftiende Vlaams  
Wondcongres 

 
 

Wat (w)eten  
wonden ? 

16 en 17 Februari  2023 

Duinse Polders 

Blankenberge 

Congresdag  

voor directies, stafleden,  

hoofdverpleegkundigen,  

verpleegkundigen. 

 

Terugkomdag voor  

Referentieverpleegkundigen  

wondzorg 

Blankenberge 



Programma 
Donderdag 16 februari 2023 
 
 

Tissue  (weefsel) 

09.15 uur Verwelkoming 

  Dhr. Luc Gryson 
 

09.30 uur (Patho)fysiologie van de wonde  

   Mevr. Evelien Touriany   

10.15 uur Het optimaliseren van de wondbodem 

  – Principes   

   Dhr. Lars Decorte 
 

10.45 uur  Pauze 
 

11.15 uur Het optimaliseren van de wondbodem  

  -  Praktijk 

   Dhr. Johan Van De Vijver 

12.00 uur Casuïstiek 

   Mevr. Ann Vancoillie  

 

12.45 uur Middagpauze 

Inflammatie: veel volk in het restaurant? 

13.30 uur In vuur en vlam    

   Dhr. Hendrik Vanmarcke 

14.00 uur Warme en koude keuken  

   Dhr. Hendrik Vanmarcke 

14.30 uur Bijgerechten?  Even de ober roepen 
          Mevr. Cathy Savelkoels /Ine Degrande 
 

15.00 uur Pauze 
 

15.15 uur Iemand nog een dessertje? 
   Mevr. Cathy Savelkoels /Ine Degrande 

15.45 uur De afrekening graag 
   Mevr. Cathy Savelkoels /Ine Degrande 

16.15 uur  Ik vind het lekker, maar ik weet niet 

  wat het is 
   Mevr. Cathy Savelkoels /Ine Degrande 
 

16.45 uur Einde 

 

Blankenberge 



Stomazorg   
 

13.30 uur Katheters in de urologie nefrostomie- 

  katheters, ureterkatheters, enz.... 

   Mevr. Nicole Depont 

14.20 uur  Verpleegkundige aandachtspunten bij 

  de verschillende urinaire derivaties in de 

  thuiszorg 

   Mevr. Nicole Depont 
 

15.10 uur  Pauze 
 

15.40 uur   Terugbetalingsmodaliteiten stomazorg-  

  materiaal 

   Dhr. Jan-Philip Peene 

16.00  uur Slokdarmpathologie  - Speekselfistel/ 

  Speekselstoma 
   Dr. Yannick Mandeville 
 

16.45 uur Einde 

 

 

 

Blankenberge 



Blankenberge 

Programma 
Vrijdag 17 februari 2023 
 

Moisture  (wondvocht) 

09.00 uur Verwelkoming 
 

09.15 uur Belang van vochtige wondheling 

  Verbanden (soorten / werking)  

  M van TIME  - analysemodel  

   Mevr. Els Jonckheere 
 

10.30 uur Pauze 
 

10.45 uur Wat is wondvocht : samenstelling  

   Dhr. Luc Gryson 

  Problemen met wondvocht en  

  vochtveranderingen   

   Mevr. Els Jonckheere 

  Oedeem / compressietherapie –  

  belang van de ‘ rek’   

   Dhr. Luc Gryson 

  Casuïstiek 

   Dhr. Eric Roovers 

  De H in TIME D H N  

   Dhr. Luc Gryson 
 

12.45 uur Middagpauze 

 

Edge (wondrand en omgeving) 

13.30 uur Huidtypes en wondevaluatie  

   Mevr. Nele Callaerts en  

   Katrijn Ysenbrandt 

14.15 uur Van wonde naar litteken: de rol van  

  silicone in de littekenzorg   

   Dhr. Peter Moortgat  

15.00 uur Pauze 
 

15.30 uur Wat smaakt het best: Crèmes,  zalven en 

  lotions 

   Dhr. Luc Gryson 

16.00 uur MARSI of stripping letsel   

   Mevr. Nele Callaerts  
 

16.45 uur Einde 



Blankenberge 

Een divers hapje? 

09.15 uur Stomapatiënten: de voedingsintake 

   Mevr. Jasmien Deruyck 

09.40 uur Adbominale chirurgie  - de intake van  

  voeding 

   Mevr. Kendra Callens 

10.00 uur Goede voeding bij wondzorg: brood-  

  nodig 

   Mevr. Delphine De Vos 
 

10.20 uur Pauze 
 

10.35 uur Ontschubde kabeljauw op een chronisch 

  wondbedje 

   Dhr. Gunther Baeyens 

10.55 uur Honing in de wonde  

   Mevr. Inge Van de Laar 

11.15 uur Wat doet de Arginine voor de wondheling? 

   Mevr. Ana Nuñez Palacio 

11.40 uur Gezond eten, gezond litteken 

   Dhr. Timothy De Spiegeleer 

12.00 uur Zout in de wonde 

   Mevr. Axelle Callens 

 

12.20 uur  Middagpauze 
 
 
Congres voetzorg      

Een congresnamiddag omtrent voetzorg, voor 

medische pedicures, podotherapeuten, maar 

ook voor de in voetzorg geïnteresseerde ver-

pleegkundige. 

Ook als verpleegkundige kan / mag u deelne-

men !   
 

Meer info: zie ook groene blaadjes verderop in 

deze folder. 

 

 

Programma onder voorbehoud 



Blankenberge  - praktisch 
Datum             16 en 17 februari 2023 
Locatie            Duinse Polders,  A. Ruzettelaan 195—8370 Blankenberge 
Doelgroep        Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, (ziekenhuis  
                           thuisverpleging, onderwijsinstelling,, WZC, , ….) en alle art-

sen en paramedici met interesse in de wondzorg. 
 

Kostprijs 

• € 100,- voor een volledige congresdag  

• € 150,- voor de twee congresdagen samen 

• € 110,- voor leden Wondzorg.net/CNC  voor de twee dagen (met  

      vermelding van lidnummer) 

• Betalingen na 01 februari 2023 :  
      € 125,- (één dag) - € 190,- (twee dagen) 
      € 140,- voor leden Wondzorg.net/CNC  voor de twee  dagen (met  
      vermelding lidnummer) 

• Koffie en lunch inbegrepen 
• Bij annulering na 01 februari 2023 wordt een administratiekost van      

      € 20,- aangerekend.  Bij afwezigheid of annuleren de dag zelf, blijft  

      het volledige  bedrag verschuldigd. 

• Om praktische reden: graag inschrijvingen vóór 10 februari 2023 
 

Overnachten 
Deelnemers die de twee dagen komen, kunnen overnachten. 
Overnachten in kamer, met ontbijt. Kostprijs : € 95,- /N  Aankomen de 
avond vooraf (woensdag), kan ook 
Minstens 1 week vooraf aan te melden. 
 

Feestavond 
Op donderdagavond (16.02.2023) is er een gezellig samenzijn met deelne-
mers, medewerkers, sprekers, ….  Na het aperitief schuiven we aan voor 
een maaltijd.   Kostprijs : € 75,-  
Inschrijvingen minstens 1 week vooraf melden, enkel per mailbericht. 
 

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! 

• Per mail: info@cnpv.be  

• 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 beves-

tigd. 

• Inlichtingen: info@cnpv.be  - T.: 0475/31 58 54 
 
 

Er worden maximaal  350 inschrijvingen aanvaard 
Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.O105.524 
 

Programma onder voorbehoud 

http://www.cnpv.be


Hasselt 

Vijftiende Vlaams  
Wondcongres 

 
 

Wat (w)eten, 
wonden ? 

02 maart 2023 

Zaal Steborg,  

Steevoort, Hasselt 

Congresdag  

voor directies, stafleden,  

hoofdverpleegkundigen,  

verpleegkundigen. 
 

Terugkomdag voor  

Referentieverpleegkundigen  

wondzorg 



Hasselt 

Programma 
 

Wat (w)eten wonden? 
 

09.00 uur Verwelkoming 
 

09.15 uur De (patho)fysiologie van de wonde 

   Mevr. Evelien Touriany 

09.45 uur Het optimaliseren van de wondbodem 

   Dhr. Lars Decorte 

10.15 uur Casuïstiek     

   Mevr. Ann Vancoillie 
 

10.45 uur Pauze 
 

11.15 uur In vuur en vlam 

   Dhr. Hendrik Vanmarcke 

  Langzaam vooruit of langzaam achteruit: 

  een bittere pil om te slikken 

   Dhr. Hendrik Vanmarcke 

  Kan ik een gedetailleerde rekening kriigen

   Mevr. Ine Degrande en  

   Cathy Savelkoels 
 

12.30 uur Middagpauze 
 

13.30 uur Belang van vochtige wondheling 

  Verbanden (soorten / werking) 

  M van TIME  - analysemodel  

   Mevr. Els Jonckheere 

  Wat is wondvocht : samenstelling  

   Dhr. Luc Gryson 

  Problemen met wondvocht en  

  vochtveranderingen   

   Mevr. Els Jonckheere 

  Oedeem / compressietherapiebelang  

                       van de ‘rek’     

   Dhr. Luc Gryson 

  De H in TIME D H N    

   Dhr. Luc Gryson 
 

15.00 uur Pauze 
 
 

15.30 uur MARSI of stripping letsel  

   Mevr.  Nele Callaerts 

1615 uur Huidtypes en wondevaluatie  
   Mevr. Nele Callaerts  - Katrijn Ysenbrandt 

 

Programma onder voorbehoud 



Datum  02.03.2023 
 

Locatie Steborg,   

  Broekstraat 01  -  3512 Stevoort Hasselt 
 

Doelgroep Alle verpleegkundigen ongeacht hun 

werkveld (ziekenhuis – thuisverpleging, 

onderwijs-instellling, WZC, Rusthuis, ….)  

 en alle artsen en paramedici met interes-

se in de wondzorg. 
 

Kostprijs 

• € 100,- voor de volledige congresdag  

• € 90,- voor leden Wondzorg.net (CNC) met vermel-

ding lidnummer 

• Betalingen na 12 februari 2023 : € 125,- (€ 115,- voor 

leden Wondzorg.net / CNC vzw)  

• Koffie en lunch inbegrepen 

• Bij annulering na 15 februari 2023 wordt een admini-

stratiekost van € 20,- aangerekend.   

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

     ledige bedrag verschuldigd. 

• Om praktische reden: graag inschrijvingen vóór 24 

     februari 2023 

• Inlichtingen: info@cnpv.be  - T.: 0475/31 58 54 

 
 

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 registre-  

     ren)! 

• Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op  

     rekening BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met    

     vermelding van de bijhorende codes (zie inschrij- 

     vingsformulier achteraan) 

• Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail 

of post bevestigd. 
 

Er worden maximaal 175 inschrijvingen aanvaard 

Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.O105.524 

Hasselt - praktisch 

http://www.cnpv.be


Voetzorg 

Congres voetzorg 
 
 

Wat (w)eten  
voeten ? 

 

 
17 februari 2023 

Duinse Polders 

Blankenberge 

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), 

worden die praktijk-situaties bekeken en nagegaan 

hoe dit aangepakt kan/kon worden.   

Een uitwisselingsmoment van ervaringen, waar zowel 

jijzelf als je collega’s van kunnen leren. (Indien u ons 

voor 10 februari 2023 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   
        Wat (w)eten voeten ? 
          

13.30 uur De buitenzijde reflecteert de  

  binnenzijde  

   Mevr. Benedicte Defever 

14.15 uur Oncodermatologische voetzorg:  

  een onderschat probleem 

   Mevr. Dr. Annemie Galimont 
 

15.00 uur Pauze 
 

15.30 uur Wat smaakt het best: Crèmes,, zalven  

  en lotions  

   Dhr. Luc Gryson 

16.00 uur MARSI of stripping letsel    

   Mevr. Nele Callaerts  

 

16.45 uur Einde 
 
 
 
Programma onder voorbehoud 



Voetzorg - praktisch 

Datum  17.02.2023 

Locatie Duinse Polders, A. Ruzettelaan 195—8370 

  Blankenberge 

Doelgroep     Alle gespecialiseerde voetverzorgers,  

  medische pedicures, podotherapeuten, 

  verpleegkundigen met interesse in voet

  zorg, ongeacht hun werk veld. 
 

Kostprijs 

• € 100,- voor een volledige congresdag  

      (intervisiemoment én congresnamiddag) 

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

gramma) 

• Betalingen na 01 februari 2023 :  

    € 125,- voor de volledige dag 

    € 65,- voor een halve dag (na- óf voormiddag-  

     programma) 

• Koffie en lunch (deelname volledige dag) inbegre-

pen 

• Bij annulering na 01 februari 2023 wordt een admini-

stratiekost van € 20,- aangerekend.  Bij afwezig-

heid / annuleren de dag zelf, blijft het volledige 

bedrag verschuldigd. 

• Om praktische reden: graag inschrijvingen vóór  

     10 februari 2023 
 

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 re-

kening BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met 

vermelding van de bijhorende codes (zie inschrij-

vingsformulier achteraan) 

• Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per 

mail of post bevestigd. 

• Inlichtingen: info@cnpv.be  - T.: 0475/31 58 54 

 

Er worden maximaal  100 inschrijvingen aanvaard 

Erkend opleidingsverstrekker nr. DV.0105.524 

http://www.cnpv.be


Mobiliteit 

Blankenberge 
 

Duinse Polders  - A. Ruzettelaan 195   
8370 Blankenberge 
 

U komt met het openbaar vervoer: 
Met de trein: 
Het station van Blankenberge is gelegen op slechts 2 

km afstand van Corsendonk Duinse Polders. Plan uw 

route op nmbs.be 

U kunt vanaf het station van Blankenberge heel een-

voudig doorreizen met de kusttram (lijn 0). 

Met de tram 

Tramhalte Blankenberge Duinse Polders ligt vlak voor 

onze deur. 

De kusttram De Panne – Oostende – Knokke (lijn 0) 

stopt aan deze halte.  Voor meer info: De Lijn 

U komt met de wagen: 
Via E40 / E403 naar Brugge, en dan borden naar 

Zeebrugge / Blankenberge) volgen.  In Brugge via 

de N349 richting Blankenberge. Aan station Blanken-

berge, richting Zeebrugge nemen. Of in Brugge rich-

ting Zeebrugge volgen, en dan Kustlaan (N34) naar Blan-

kenberge 

 

Hasselt 
 

Steborg  -  Broekstraat 01   
3512 Stevoort Hasselt 
 

U komt met de wagen: 
Vanop E 313  :  Uitrit Hasselt West(Afrit 27) - aan kruispunt 

rechtdoor naar Stevoort 

Vanop E314   :  Uitrit 25 Halen—Via Halen en Herk-de Stad 

naar Stevoort 
 

U komt met het openbaar vervoer: 
Stevoort is gemakkelijk met de bus te bereiken vanuit Has-

selt Station.  Lijnen H01 en H10 aan busperron 2  - Lijnen H18 

en H81 aan busperron 5  - Lijn 5 Sint-Truiden aan busperron 11 

Afstappen in Stevoort Centrum Sint-Maartenplein, 

Vandaar te voet via de Alkenstraat na 400m links Broek-

straat in .   (uurregeling: www.delijn.be)  

Algemeen 
Uw inschrijvingsgegevens worden gebruikt voor de administratieve 

verwerking van uw inschrijving.  Deze gegevens worden ook opgeno-

men 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 

http://nmbs.be/
https://www.delijn.be/en/haltes/halte/501013/Blankenberge_Duinse_Polders#1


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 Wat (w)eten wonden te Hasselt op 02.03.2023 
    € 100,- (€ 125,- bij betaling na 12..02.23) met mededeling :  
    CONHAS23 

□ Congresdag Wat (w)eten wonden ?  te Hasselt op 02.03.2023  – als lid  
      Wondzorg.net/CNC vzw   
     € 90,- (€ 115,- bij betaling na  12.02.2023) : CONHAS23WON 
 

Blankenberge 
□ Congresdag Wat (w)eten wonden? te Blankenberge op 16.02.2023 
    € 100,- (€ 125,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling :  
    CON1BLA23 

□  Congresdag Wat (w)eten wonden? te Blankenberge op 17.02.2023 
     € 100,- (€ 125,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling : 

CON2BLA23 

□  Tweedaags congres  Wat (w)eten wonden?  te Blankenberge  op  
  16.02 én 17.02.2023 
    € 150,- (€ 190,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling: 

TWEECONBLA22 

□ Tweedaags congres Wat (w)eten wonden ? te Blankenberge op  
 16 én 17.02.2023 als Lid Wondzorg.net / CNC vzw 
      € 110,- (€ 140,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling:  
      TWEECON22CNC 

□  Voetzorg : intervisie – uitwisselingsmoment te Blankenberge op 
17.02.2023 

     € 50,- ( € 65,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling  
     CONVZINTER23 

□  Voetzorg : Congresnamiddag Wat (w)eten voeten? te  Blankenberge op 
      17.02.2023 
       € 50,- (€ 65,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling  
     CONVZBLA23 

□ Voetzorg: volledige dag (intervisie én congresnamiddag) op 
17.02.2023 

      € 100,- (€ 125,- bij betaling na 01.02.2023) met mededeling :  
      CONVZVDAG23 

□  Feestavond te Blankenberge op 16.02.2023 
      € 75,- met mededeling : CONFAV23  -aanmelden voor 10.02.23 

□  Overnachting te Blankenberge op 15.02.2023 (woensdagavond) 
(enkel overnachting en ontbijt) - aanmelden voor 10.02.23 

      € 95,- met mededeling : CONNACH523 
□  Overnachting te Blankenberge op 16.02.2023 (donderdagavond)

(enkel overnachting en ontbijt) - aanmelden voor 10.02.23 
      € 95,- met mededeling : CONNACH623 
 

Betalingen: 
Op rekeningnummer BE02 8508 1461 9940  

Vergeet de mededeling/code niet! 
 

Opsturen naar : 
CNPV – Campus Vesalius 

Spoorwegstraat 04 – 8200 Brugge 
 

Inlichtingen 
0475/31 58 54  - info@cnpv.be 

www.cnpv.be/opleidingen  - Type: Congressen en studiedagen 

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

