
Wondzorgconsulent
Postgraduaat

 Turhout

WORD GESPECIALISEERDE 
WONDZORGVERPLEEGKUNDIGE

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/pg-wz.

Campus Turnhout
Campus Blairon 800
2300 Turnhout 

 fb.com/weareturnhout
 thomasmore.be/turnhout

Contact
Liesbeth Verdonck
Opleidingsverantwoordelijke
+ 32 (0)14 80 61 01
liesbeth.verdonck@thomasmore.be

PRIJS

1.499 euro voor het postgraduaat; 1.199 euro indien 
basismodule (referentiepersoon) al gevolgd

PROFESSIONELE BONUS

• HBO5- & MBO4-verpleegkundigen: attest deelname
• bachelors en masters: getuigschrift
• VOV (Vlaams Opleidingsverlof)
• kmo-portefeuille

@WORK 
• 24 uur stage i.s.m. het Wondzorgcentrum.   

DATA

• Module 1 (HIVSET): 6 donderdagen: najaar 2020 
10/09; 17/09; 1/10; 15/10; 22/10; 29/10

• Modules 2-6 (Thomas More): 19/11; 26/11; 3/12; 
10/12; 17/12; 7/1/21; 14/1; 21/1; 28/1; 11/2; 18/2; 4/3; 
4/3; 11/3; 18/3; 24/3.

• Eindwerkbespreking: 20/5 en 27/5.

In samenwerking met HIVSET en Wondzorgcentrum

Wondzorg is een belangrijke taak van 
verpleegkundigen en artsen in de verschillende 
facetten van de zorgsector. Door de vergrijzing 
van de bevolking en de toename van chronische 
aandoeningen zoals diabetes en vaatlijden zal 
in de komende jaren de nood aan deskundige 
wondzorgspecialisten alleen maar toenemen. 

Tijdens de laatste decennia zijn er enorme evoluties in dit 
expertisedomein ontstaan. Dit domein is een toonbeeld van 
interdisciplinair samenwerken tussen artsen, verpleegkundi-
gen en andere professionals uit de gezondheidssector. We 
creëren kruisbestuiving tussen de klinische expertise vanuit 
het praktijkveld en de inzichten uit wetenschappelijk onder-
zoek over wondzorg in het onderwijs.

DOELGROEP

• bachelors & masters in de Verpleegkunde en de Vroedkunde
• HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
• artsen

UURROOSTER & LOCATIE

•  lesdagen: 1 keer per week op donderdag, 9-17 u.
•  basismodule: HIVSET Vormingscentrum
•  andere modules: Thomas More, Campus Turnhout 

Wie de basismodule heeft gevolgd, is vrijgesteld voor 
module 1 van het postgraduaat.

PROGRAMMA SEMESTER 1 2

MODULE 1
Referentiepersoon wondzorg 6
MODULE 2
 Verdiepingsmodule 3
MODULE 3
Diabetische wonden en ulcus cruris 3
 MODULE 4
 Decubitus en oncologische wonden 3
MODULE 5
Brandwonden en acute wonden 3
 MODULE 6
Wondzorgconsulent in de praktijk:  
stage en projectwerk

6

Ria Engelen (HIVSET)
Opleidingsverantwoordelijke  
basismodule
+ 32 (0)14 47 13 12
ria.engelen@hivset.be

WERKEN 
STUDEREN

2020 - 2021


