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WERKTERREIN EN DOELGROEP
Uittekenen van het ziekenhuisbrede beleid betreffende acute en chronische wondzorg en decubituspreventie, in nauwe
samenwerking met de consulenten wondzorg.
-> Gehospitaliseerde en ambulante patiënten in het ziekenhuis die in aanraking komen met wondzorgproblematiek
-> Alle zorgverleners in het ziekenhuis die in aanraking komen met wondzorgproblematiek
Ondersteuning en bijdrage bij externe beleidsbepaling en vorming betreffende wondzorg en decubituspreventie
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OPDRACHTEN
Zorgbeleid en innovatie:
-Beheer en update wondzorgformularium op basis van de laatste inzichten
-Opmaak en beheer van standaarden, procedures en zorgpaden wondzorg in
het UZ Gent.
- Beheer en opvolging van het ontsmettingsbeleid en het zorgpad
decubituspreventie
- Organisatie en coördinatie, samen met het diensthoofd, van het
Zorgcentrum Wondzorg UZ Gent

Onderwijs:
- Interne vormingen wondzorg en opleiding nieuwe medewerkers
- Lessen wondzorg voor multipele externe onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en organisaties

Wetenschappelijk onderzoek:

Zorgbeleid en innovatie

- Begeleiding van bachelor- en masterproeven
- Deelname aan multipele internationale studies
- Opzet en uitwerking van nieuwe studieprojecten
- Intensieve samenwerking en medewerker bij het universitaire centrum voor
verpleeg- en vroedkunde UGent

Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek

Directe patiëntenzorg:
- Uitvoering van consulten wondzorg aan bed
- uitvoering van consultaties in de wondkliniek / diabetische voetkliniek
- Begeleiding van patiënten tijdens studieprojecten
- Ondersteuning bij uitvoering prevalentiemetingen decubitus

Directe patiëntenzorg

Expert guidance en coaching

Expert guidance en coaching:
- Aansturen, begeleiden, informeren en samenwerken met de consulenten
wondzorg
- Externe zorginstellingen begeleiden bij de opmaak van een
wondzorgformularium op maat
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Ethische beslissingen:
-Bijdrage aan multidisciplinaire beslissingen betreffende mogelijke
behandelingsopties bij patiënten
- Begeleiding bij opmaak studieprojecten voor indiening ethisch comité

Samenwerking:
- Een continue intensieve samenwerking met multipele partners in het
ziekenhuis is essentieel
- Vrijwillig medewerker aan het UCVV
- Lid van de stuurgroep van het onderwijsplatform Eduwond
- Bijdrage aan werkgroepen WCS Woundcare
- EPUAP Trustee

CONTACT
Steven.Smet@uzgent.be
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