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Terugblik van het WPN bestuur
Terugkijkend op het jaar 2014 kunnen we vaststellen dat heel veel werk
verzet is het Wondplatform. De oprichting van de vereniging en het
realiseren van de financiële randvoorwaarden hebben heel veel tijd en
inzet gevraagd. Het bestuur realiseert zich dat veel van dit werk niet
zichtbaar is en dat het voor leden kan lijken of er niets gebeurd….. Het
tegendeel is waar! Maar het kan natuurlijk niet snel genoeg gaan gezien
alle ontwikkelingen in en rond de (complexe) wondzorg. Daarom kijken
we uit naar 2015, een jaar waarin concrete resultaten van al onze
inspanningen zichtbaar zullen zijn.
www.wondplatform.nl
De website van het Wondplatform wordt vernieuwd. De huidige website
van het Wondplatform Nederland is toe aan een stevige update. De
website moet een visitekaartje worden van het Wondplatform, met
betrouwbare en actuele informatie.
In de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten dat de
Communicatiegroep gaat kijken naar een oplossing waarbij voor een
beperkt bedrag dit doel kan worden bereikt. Na overleg met diverse
partijen is besloten om dat niet met de huidige website te doen, maar op
basis van www.wondplatform.nl een nieuwe site te ontwikkelen. Daarom
wordt met ingang van 1 januari a.s. de huidige site op ‘under construction’
gezet en wordt achter de schermen gewerkt aan een goed alternatief.
Wanneer er mensen of partijen zijn die ons daarmee willen helpen in de
vorm van expertise of funding, dan juichen wij dat van harte toe. Voor
meer informatie irisvanbennekom@ziggo.nl.
ALV 2 oktober 2014
Tijdens de laatste ALV zijn de jaaractiviteiten en de beleidsdoelen voor
2015 besproken en vastgesteld. Omdat we op dit moment niet over een
website als communicatieplatform beschikken, is het plan als bijlage
bijgevoegd. In de vergadering is tevens de begroting en de contributie
voor 2015 vastgesteld. Ook hebben wij helaas moeten constateren dat

ondanks herhaaldelijk verzoek de KNMP niet aan hun verplichtingen heeft
voldaan en dat wij hen als (buitengewoon) lid zullen royeren. ACTIZ
branche organisatie voor V&VT is toegelaten als buitengewoon lid. Tot slot
heeft Teus van Barneveld, directeur KIMS, een presentatie gegeven over
het proces met betrekking tot onze kwaliteitsstandaard.
Stand van zaken Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg
De totale financiering voor de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg
leek geregeld. Helaas heeft afgelopen week de directeur van de NVDV
laten weten dat men er toch anders tegen aan kijkt en hun bijdrage in
natura wenst te leveren. Dit past niet in de werkwijze die wij binnen WPN
met elkaar hebben afgesproken. Begin januari gaan we met hen
bespreken of we nog tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat
onverhoopt niet het geval zijn, zullen we toch starten met de
kwaliteitsstandaard, maar zullen we moeten faseren in de aanpak. Zoals
in de vorige nieuwsbrief aangegeven zal de realisatie van de standaard
een jaar in beslag nemen. De activiteiten en tijdsplanning worden
hieronder weergegeven. De voorbereidingsfase duurt 3 maanden inclusief
de invitational conference, welke gepland is op 10 maart 2015. Daarna
volgt de ontwikkelfase van 1 jaar. Voor het verwerken van commentaar is
dan nog een half jaar uitgetrokken. We streven dus naar een vaststelling
in april 2016. Begin januari zullen degenen die zich hebben opgegeven om
actief bij te dragen dus worden benaderd.
Het totale proces in beeld:
Voorbereidingsfase (van januari 2015 tot en met maart 2015):

Samenstellen van een werkgroep in overleg met de initiatiefnemers,
de voorzitter van de werkgroep en WPN. De verenigingen verzoeken
om een vertegenwoordiger af te vaardigen in de werkgroep.

In samenwerking met de voorzitter en vertegenwoordigers van WPN
de mogelijke knelpunten analyseren en opstellen “bestek”
richtlijn/addendum.

Knelpuntenanalyse in de vorm van invitational conference. Daaraan
voorafgaand een korte werkgroep vergadering voor uitleg methodiek
en kennismaking.

Organiseren van een focusgroep voor patiënten in samenwerking met
NPCF en de vereniging Huidpatiënten

Proces- en methodologische begeleiding door senior-adviseur.

Secretariële ondersteuning.
Ontwikkelfase (van april 2015 tot en met april 2016):

In samenwerking met de werkgroep vaststellen van “bestek” richtlijn
(knelpunten, 10 uitgangsvragen, 1 vergadering).

Verzorgen van een presentatie over de methodiek van evidencebased richtlijnontwikkeling (inclusief GRADE uitleg) aan de
werkgroep.











Proces- en methodologische begeleiding door senior-adviseur.
Uitvoering van literatuursearch door informatiespecialist in
samenwerking met de werkgroepleden.
Selecteren van literatuur door werkgroepleden.
Beoordeling van literatuur en opstellen van conceptteksten voor 6
uitgangsvragen (4 expertisevragen) door junior adviseur in
samenwerking met werkgroepleden.
Plannen van 3 plenaire vergaderingen voor het bespreken van
teksten en 1 dagbijeenkomst (2 dagdelen) voor het bespreken en
accorderen van conceptteksten.
Telefonische vergaderingen.
Ontwikkelen van een stroomschema en samenvatting van de richtlijn.
Ontwikkelen van een set met 3 indicatoren
Secretariële ondersteuning en organisatie van de werkgroep
vergaderingen.

Commentaarfase (van mei 2016 tot en met september 2016):

Verzamelen en ordenen van ontvangen commentaren in
commentarentabel.

Eén plenaire vergadering van de werkgroep om de commentaren te
bespreken en de richtlijn inhoudelijk vast te stellen.

Coördinatie van het verwerkingsproces van het commentaar in de
richtlijn.

Eindredactie tekst en opmaak van de richtlijn.

Secretariële ondersteuning.
Autorisatie (van oktober 2016 tot en met december 2016)

Autorisatie door deelnemende partijen (minimaal de initiatie nemende
partijen)
Zorgverzekeraars Nederland
De invoering van de functiegerichte omschrijving verbandhulpmiddelen
per 1 januari 2015 heeft ervoor gezorgd dat de zorgverzekeraars het
beleid toetst aan deze nieuwe regelgeving. Het zorginhoudelijke deel van
deze toetsing wordt in gezamenlijkheid gedaan, onder
verantwoordelijkheid van de projectgroep ‘Verbandhulpmiddelen’ van
Zorgverzekeraars Nederland. Deze groep heeft het voorgenomen beleid
aan het bestuur van WPN voorgelegd.
Om voor 2015 een eerste aanzet te geven is door ZN o.a. het volgende
besloten:
1.
De huidige toetsing van de producten blijft vooralsnog gehandhaafd;
2.
Nieuwe per 1 januari 2015 door de fabrikanten aangeleverde
producten voldoend aan de stand van Wetenschap & Praktijk.
3.
Het bewijsniveau wordt voor 2015 vastgesteld op niveau D:
Mening van deskundigen: Zorgprofessionals geven aan dat de inzet van

materiaal van meerwaarde is bij de behandeling van "hard to heal"
wonden. Deze aansprekende zorgprofessionals dienen werkzaam te zijn in
de wondbehandeling in Nederland en het product wensen op te nemen in
de uitvoering van hun werkzaamheden.
Note: verzwaring van het niveau kan richting 2016 een optie zijn; niveau
D zien we als startpositie.
Hierop is door het bestuur van WPN gereageerd met de mededeling dat
we dit beleid met onze leden zullen delen en graag met de werkgroep in
gesprek gaan om af te stemmen op welke wijze hun beleid kan worden
meegenomen in de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard. In dat
gesprek zal dan ook het verschillend hanteren van de huidige NZa
regelgeving worden meegenomen.
Na het ontvangen van de reactie van het bestuur van WPN heeft ZN laten
weten het beleid op te nemen in het definitieve beleid 2015. Wij zullen in
het eerste kwartaal 2015 met ZN in gesprek gaan.
ALV WPN
De volgende ALV zal plaatsvinden op 10 maart 2015, gekoppeld aan de
inventational conference. Tijdstip en locatie volgen.

Het bestuur WPN wenst een ieder mooie Kerstdagen en
een heel gezond 2015!

