Uitnodiging Symposium 19 september 2019

Accreditatie

Voor verpleegkundigen is
accreditatie aangevraagd.
Datum:
donderdag 19 september 2019

Locatie:
P3 Purmerend

Purmersteenweg 17
1441 DK Purmerend

Wondzorg…
een zorg voor iedereen.
“Verhoging van kwaliteit door verdieping van kennis”
De deelnemers aan dit symposium worden op de hoogte gebracht van de
laatste (wetenschappelĳke) ontwikkelingen op zowel preventief, curatief als
palliatief gebied van de cliënt met een complexe wond.

15.00 uur tot 21.00 uur.

De deelnemer heeft na afloop, naast theoretische inhoud, ook praktische
informatie in handen om de individuele cliënt met complexe wondproblematiek te ondersteunen en te behandelen.

Tĳdens de pauze is er een buffet
en kunnen diverse stands bezocht
worden.

Het symposium is voor specialisten ouderen geneeskunde, huisartsen,
verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden,
ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere geïnteresseerden in de
wondzorg.

Tĳd:

Programma:
15.00 uur

Ontvangst

16.00 uur

Opening door dagvoorzitter Marsha Dankelman.
Wondconsulent Wond Expertisecentrum Evean

16.10 uur

Verdachte plekjes op de huid. Patrick Kemperman,
dermatoloog AMC en Waterlandziekenhuis.

16.35 uur

Zorgvernieuwing en technologie in de gezondheidszorg. Linda
Konĳn eHealth Wĳkverpleegkundige. Ambassadeur voor de
wĳkverpleegkundige i.o

17.00 uur

Charcot voet. Franciska Rieke, Verpleegkundig Specialist OLVG
Amsterdam.

17.30 uur

Eten/standbezoek

18.30 uur

Workshop ronde 1

19.30 uur

Workshop ronde 2

20.30 uur

Afsluiting met drankje

21.00 uur

Naar huis

Sponsoren
Dankzĳ de volgende sponsoren
kunnen we dit symposium gratis
en daardoor laag- drempelig
aanbieden aan alle collega’s, om
zo op de hoogte te blĳven van
ontwikkelingen op het gebied
van wond- en hulpmiddelenzorg.
3M Nederland
Allwecare
B.Braun Medical
BiologiQ
BSN-Medical
Convatec
Declacare
Decupré
Evean
Hospidex
Lohmann & Rauscher
Medi
Medipoint
Mediq CombiCare
Smith & Nephew
Stichting con2pro

Workshops:
1.

Alleen een schone wond kan genezen!
Annemiek Mooĳ, Verpleegkundig Specialist wondzorg, zzp-er
Amsterdam e.o.

2.

De rol van cadexomeer jodium in TIME en richtlĳn veneuze
pathologie.
Ben Elsinga, Verpleegkundig Specialist WEC Evean ism Fenny van
Dieren, Advanced Wound Management Smith and Nephew.

3.

“Decubitus – IAD – of beide?“
Matthias van Houdehove, hoofdverpleegkundige in St. Maria
ziekenhuis Halle Belgie.

4.

“Wondvocht: observeren, accepteren en absorberen?!”
Yolanda Kuĳper, wondconsulent WEC Evean ism Carla Snĳder,
Medisch Adviseur BSN.

Dit symposium is georganiseerd
door:
stichting con2pro
in samenwerking met
WEC Evean.
Het programma van dit symposium is met zorg samensgesteld.
Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan het programma
noch aan de inhoud hiervan.

Aanmelden:
De inschrĳving start op 1 juni 2019 en sluit bĳ 200 aanmeldingen. Vol=vol.
Aanmelden voor het symposium kan uitsluitend via
www.con2pro.nl
Voor aanmelding is een geldig e-mailadres nodig.
Per e-mailadres is slechts 1 aanmelding mogelĳk.
Na inschrĳving via het aanmeldformulier ontvangt u een e-mailbericht dat u
dient te bevestigen om uw aanmelding definitief te maken.
Let wel: Uw deelname is pas definitief nadat u per e-mail een deelnemers eticket heeft ontvangen. Deze worden uiterlĳk 2 weken voor het symposium
verzonden.

Kĳk voor het laatste nieuws
of aanvullende informatie op
www.wondenwĳzer.nl

