NIEUWSBRIEF nr. 2 september 2014
Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg
De totale financiering voor de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg is uiteindelijk
rondgekomen. Een gedeelte is afkomstig van ZiNL (Zorginstituut Nederland) een ander
deel is gefinancierd door SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten).
Vanaf 1 april 2014 is het voormalige CVZ gewijzigd in ZiNL. Eén van de taken van ZiNL is
om de kwaliteit van zorg voor iedereen inzichtelijk te maken. Door samenwerking met de
uitvoerenden in de praktijk wordt het mogelijk eenduidige meetinstrumenten en
zorgstandaarden te maken voor deze kwaliteit van zorg. Alles moet er op gericht zijn om
een einde te maken aan de wildgroei van o.a. keurmerken, registraties, accreditaties en
indicatoren zoals die momenteel in de zorg plaatsvindt.
SKMS gelden kunnen uitsluitend aangevraagd worden door wetenschappelijke
verenigingen die aangesloten zijn bij de Orde Medisch Specialisten. Door NVDV
(Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie), NVPC (Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie) en NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde),
allen lid van Wondplatform Nederland, is een gezamenlijke actie ondernomen om de
benodigde financiering rond te krijgen.
Wij, als Wondplatform Nederland, zijn zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!
Binnen het Wondplatform Nederland heeft een werkgroep een begin gemaakt met het
verzamelen van bestaande richtlijnen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de
kwaliteitsstandaard. Alle bestaande richtlijnen, protocollen en standaarden betreffende
wondzorg, worden op één centraal punt samengebracht.
Daarna begint de definitieve ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Complexe
Wondzorg. Dit intensieve proces, waarbij alle zorgprofessionals inspraak zullen krijgen,
leidt uiteindelijk tot een landelijk gedragen en geaccepteerde standaard.
Verwacht wordt dat de ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard een jaar in beslag gaat
nemen.
www.wondplatform.nl
Iris van Bemmel heeft namens Nefemed de facturen voor hosting van de website
voldaan. Namens het Wondplatform Nederland zijn we daar dankbaar voor. Ondertussen
heeft het bestuur geïnformeerd naar overname van de hosting.
Tevens wordt er binnenkort een start gemaakt met een update van de site.
Beleidsplan
Op 21 augustus jl. heeft een beleidsdag met EMORA plaatsgevonden. Tijdens deze dag is
een opzet gemaakt van de jaaractiviteiten 2014/2015 en de beleidsdoelen. Tijdens de
ALV al dit worden besproken.
ALV 2 oktober
Locatie: Boeren Medical
Hercules 22 (voorheen Spoelstraat), 5126 RK Gilze (gelegen aan A58)
18:30 Inloop
19:00-20:00 ALV
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