E-LEARNING WONDZORG

E-learning decubitus

Samen een stap verder
naar betere wondzorg
MEDIQ COMBICARE HECHT VEEL WAARDE AAN EDUCATIE. MET DE
E-LEARNING DECUBITUS GAAT U MET THEORIE EN CASUÏSTIEK DIEPER
IN OP DE KENMERKEN EN BEHANDELING VAN EEN DECUBITUSWOND.
DAARNAAST IS ER OOK AANDACHT VOOR HET VOORKOMEN VAN EEN
DECUBITUSWOND.
U komt het vast tegen in de dagelijkse praktijk; wonden ten gevolge van
decubitus. Voor uw patiënt een zeer impactvolle aandoening. Er zijn
verschillende categorieën decubituswonden die ieder een eigen specifieke
wondbehandeling nodig hebben. De kans op decubitus kan verlaagd worden
door de juiste preventieve maatregelen in te zetten en oog te hebben voor
de patiëntgebonden factoren. In de e-learning decubitus krijgt u inzicht in
de prevalentie, oorzaken, diagnostiek en behandeling van decubituswonden.
Daarnaast krijgt u ook praktische (behandel)tips voor preventieve maatregelen
die ingezet kunnen worden om het risico op decubitus te verlagen.

VOOR WIE IS DE E-LEARNING?
Deze e-learning is ontwikkeld voor verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen
niveau 4/5 en kan worden ingezet om alle collega’s op een afdeling te trainen.
Elke deelnemer maakt de e-learning waar en wanneer het hem of haar uitkomt.
Door verschillende interactieve werkvormen, voorbeelden en verhalen uit de
praktijk kan de informatie direct in de eigen situatie worden toegepast. Aan
het einde van de e-learning maakt u een toets. Nadat u de toets hebt afgerond,
vindt er nog een terugkomsessie op locatie plaats. Tijdens deze sessie wordt
dieper ingegaan op de decubituswond aan de hand van casuïstiek uit de
praktijk.
ACCREDITATIE
In totaal kunnen 6 accreditatiepunten worden behaald voor het V&VNkwaliteitsregister. Het certificaat en de accreditatiepunten wordt alleen
verstrekt bij het volgen van alle modules van de e-learning in combinatie met
een terugkomsessie.
DE VERSCHILLENDE MODULES
De e-learning is opgebouwd uit verschillende modules die zijn aangepast aan
het niveau van de cursist:
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Module 1:

Introductie

Module 2:

Inleiding decubitus

Module 3:

Risico-inschatting en preventieve maatregelen

Module 4:

Decubitus categorieën

Module 5a: Definitie incontinentieletsel
Module 5b: Kenmerken incontinentieletsel
Module 5c: Behandeling incontinentieletsel
Module 5d: Producten incontinentieletsel
Module 6a: Wondmaterialen
Module 6b: Drukreducerende materialen
Module 6c: Drinkvoeding
Module 7:

Fixatie wondmaterialen

Module 8:

Oefenen met praktijkdilemma’s

Module 9:

Overige relevantie informatie

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over deze e-learning? Neem dan contact op met uw
accountmanager.

GOEDE ZORG ORGANISEER JE SAMEN

•	We bieden u hulpmiddelen en materialen die
het beste passen bij elke situatie
•	U kunt rekenen op betrokken en ervaren
klantenservice medewerkers
•	Onze gespecialiseerde verpleegkundigen
geven u deskundig advies en overleggen
graag met u

Voor bestellingen of vragen?
Bel onze Zorgadvieslijn op 0800 6 226 226 voor al uw bestellingen,
vragen over vergoedingen van materialen of voor andere adviezen.
Mediq CombiCare
Rijnzathe 10
3454 PV De Meern
www.mediqcombicare.nl
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