Kort interview met een wondconsulent over de opleiding gespecialiseerd
verpleegkundige dermatologie.

U-Consultancy: Goedemorgen! Wat fijn dat we u een paar vragen mogen stellen.
Zou u kunnen vertellen want uw beroep is?
Wondconsulent: Ik ben wondconsulent in een expertisecentrum in de wondzorg.
Eigenlijk doe ik niet het dermatologische stukje maar ben ik vooral bij de mensen
thuis of op de poli voor van alles omtrent wondzorg.
U-Consultancy: En waarom heeft u besloten om hier een opleiding te doen?
Wondconsulent: We zien heel veel ulcera’s en wonden, vooral op de onderbenen.
In combinatie daarmee is het vaak een dermatologisch probleem. Of eczeem, een
allergische reactie of jeuk door het warme verband. Ulcera’s blijven vaak ook heel
lang ontstaan, en dan kan het ook een kwaadaardige aandoening zijn. Dus eigenlijk
om hier meer kennis over te krijgen en ook het stukje behandeling wat je erbij kunt
pakken. Een wond met een dermatologisch probleem kan je dan sneller aanpakken
zodat de wondgenezing sneller verloopt.
U-Consultancy: Hoe zijn de afgelopen maanden i.v.m. het coronavirus voor u
geweest?
Wondconsulent: Op de poli hebben we wel minder mensen gezien, maar de oudere
mensen die thuis zitten hebben onze zorg gewoon nodig. Dus dat ging gewoon door.
U-Consultancy: Hoe ging dat dan met de opleiding tegelijk?
Wondconsulent: We hebben laatst een les online gevolgd, via de zoom. Op zich
was dat goed geregeld, we hebben uiteindelijk een mooie les gekregen. Deze
konden we thuis volgen wanneer het ons uit kwam.
U-Consultancy: Fijn! Maar ik kan me voorstellen dat u het wel fijn vindt dat de
lessen weer op locatie beginnen?
Wondconsulent: Heel fijn! Vooral het contact met mijn collega’s maar ook dat je
gewoon tijdens te les vragen kunt stellen. Ik vind de opleiding heel leerzaam. Ik vind
het stukje dermatologie heel leuk en dan vooral in combinatie met die wonden die ik
hier terugzie in de opleiding. Op deze manier heb ik mijn kennis zeker kunnen
verbreden.
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U-Consultancy: Goed om te horen! Wat vindt u de grootste toevoeging voor in de
praktijk?
Wondconsulent: Vooral de module eczeem. Dat stukje therapie en behandeling
heeft voor mij echt een toevoeging gegeven om mensen sneller te kunnen
doorsturen of om sneller te kunnen zien wat er aan de hand is.
U-Consultancy: Heeft u zelf nog iets wat u kwijt wilt?
Wondconsulent: Ja, ik ben tevreden en enthousiast over de opleiding. Ik ga ook
verder studeren tot verpleegkundig specialist, dus ik ga zeker het onderwerp
dermatologie meenemen in mijn vervolgopleiding. Deze start in september, dus voor
die tijd ga ik deze opleiding ook proberen af te ronden.
U-Consultancy: Dat vinden we super om te horen! We wensen u nog veel succes!
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Kort interview met een verpleegkundig specialist

U-Consultancy: Ontzettend bedankt dat u een paar vragen wilt beantwoorden voor
onze nieuwsbrief. Zou u willen vertellen wat uw beroep is?
Verpleegkundig specialist: Ik ben verpleegkundig specialist, ik ben werkzaam in
het verpleeghuis en daar heb ik mijn eigen patiëntencategorie die ik mag zien en
behandelen. We zijn als verpleegkundig specialisten onder andere verantwoordelijk
voor de diabeteszorg en de wondzorg. Huidzorg komt daar nu ook bij, maar we zien
ook mensen per opname voor lichamelijk onderzoek en worden veelvuldig gevraagd
bij allerlei lichamelijke klachten van mensen. Soms is dat een ringweg infectie of een
luchtweginfectie. Eigenlijk zijn we als verpleegkundig specialist binnen het
verpleeghuis holistisch aan het werk.

U-Consultancy: Hoe zijn de afgelopen maanden voor u geweest?

Verpleegkundig specialist: Binnen de setting waar ik werk hebben we in
verhouding niet heel veel te maken gehad met corona. Het is heel verschillend waar
een uitbraak is geweest, maar daar waar een uitbraak is geweest is het
vanzelfsprekend een hele zware tijd geweest.

U-Consultancy: Hoe heeft u de online lessen tussendoor ervaren?

Verpleegkundig specialist: Ik vond het op zich prettig, ik vond de lessen goed te
volgen. Ik heb zelf alle lessen gewoon kunnen volgen. Wat ik wel miste is de
interactie, want juist binnen de lessen leer je ook van je collega’s. Met name van de
mensen die al wat meer ervaren zijn in de dermatologie. Dus dat is een gemis, maar
dan denk ik: binnen de mogelijkheden van de opleiding was ik wel blij met de online
lessen.

U-Consultancy: Wat vindt u over het algemeen van de opleiding?
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Verpleegkundig specialist: Ik vind het een hele boeiende opleiding, het is een
brede opleiding, dus sommige onderwerpen komen wat minder voor bij de
verpleeghuispopulatie. Maar het is zeker een veelzijdige opleiding, best moeilijk:
soms denk ik dat ik iets begin te begrijpen maar dan denk ik even later: wat lastig.
Het is echt boeiende materie en het draagt ook bij aan de verbetering van de
kwaliteit van zorg. Dat je al eerder iemand instuurt naar de tweede lijn, naar de
dermatoloog, of al eerder begint met een goede zalf. Ja, wat dat betreft ben ik er blij
mee, ik vind het een leuke opleiding.

U-Consultancy: Dus het is echt een toevoeging voor uw beroep?

Verpleegkundig specialist: Ja. Als verpleegkundig specialist vind ik dat je in het
verpleeghuis an sich veel te maken hebt met de huid en ouder wordende huid en die
problematiek erbij. Dus dan denk ik dat dat echt een goede toevoeging is.

U-Consultancy: Is er iets wat u zelf nog kwijt wilt over de opleiding?

Verpleegkundig specialist: Het zou fijn zijn om nog iets meer casuïstiek te
bespreken tijdens de lessen. Maar ik heb echt geen moment spijt gehad dat ik de
opleiding ben gestart. Ik zou hem ook zeker aanbevelen, zo heb ik een collega in een
andere organisatie die mij vroeg of dit wat is. Toen zei ik dat ze dat zeker moest gaan
doen.

U-Consultancy: Het is altijd goed om feedback te krijgen van studenten, de
casuïstiekbespreking gaan we opnemen in het programma. Ontzettend bedankt voor
uw tijd en nog veel succes gewenst!
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