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Inhoud 

1. Situering 

2. Visie op (keten)zorg   - film 

3. Hoe doen we dit in de praktijk? 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

• Weinig gereglementeerd 



2. Enige ervaring 
3. RIZIV-nummer 
4. Handig: wagen of fiets 
5. Medisch verzorgingsmateriaal 

1. Diploma: HBO5 (3 jaar) of bachelor (4 jaar) 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

• Weinig gereglementeerd 

• Thuisverpleging  &  Gezinszorg 

 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 
      Voorzieningen voor thuiszorg in Vlaanderen 
• Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg: helpen bij 

persoonsverzorging, het huishouden, de schoonmaak en karweien. Geven 
ook psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding. 

• Diensten voor logistieke hulp: helpen met de schoonmaak en 
verschillende karweien 

• Diensten voor gastopvang: zorgen voor gastgezinnen die een 
zorgbehoevende kunnen opvangen, ofwel overdag, ‘s nachts of voor een 
aantal dagen 

• Diensten voor oppashulp: organiseren oppashulp door vrijwilligers, zowel 
voor overdag als ‘s nachts 

      Voorzieningen voor thuisverpleging in België 

• Diensten-organisaties voor thuisverpleging /zelfstandige 
thuisverpleegkundigen  bieden verpleging aan huis aan 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

• Weinig gereglementeerd 

• Thuisverpleging  & Gezinszorg 

• RIZIV nomenclatuur: vergoeding per prestatie 

• Basis = Voorschrift arts  

 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

“Het Belgisch zorgsysteem is vandaag extreem versnipperd. Dat komt 
door het historisch gegroeide startpunt van onze zorg: dat vertrekt immers niet vanuit de 
patiënt, maar is georganiseerd rond aparte beroepen en specialisaties. Hierdoor zitten we 

in de praktijk met een systeem waarbij een hele waaier aan beroepen en 
specialisaties op autonome eilandjes functioneert. Of het nu gaat over 
de huisarts, verpleegkundige of specialist in een ziekenhuis: elk van hen 
werkt zich in z'n eigen silo te pletter. Ons zorgaanbod is er één van een versnipperde 
cascade aan zorgvaten die weinig of zelfs helemaal niet met elkaar 
communiceren.”  



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

“Uiteindelijk is het de patiënt die hier de dupe van is: voor de gewone 
man met bijvoorbeeld een chronische aandoening komt ons zorgsysteem over 

als een caleidoscoop van nog een onderzoek, nog een voorschrift, nog een 
zorgloket en een algehele calvarietocht bij (overwerkte) zorgverstrekkers die 

allemaal een stukje van de puzzel meegeven maar niet de tijd en 
de middelen hebben om de puzzel daadwerkelijk in elkaar te steken.” 

 



Context: thuisverpleging in Vlaanderen 

• Weinig gereglementeerd 

• Thuisverpleging & Gezinszorg 

• Riziv nomenclatuur: vergoeding per prestatie 

• Basis = Voorschrift arts  

• Versnipperd       

• Er wordt gewerkt aan ziekenhuisnetwerken, 
eerstelijnszones met regionale zorgplatformen 

• Veel ruimte voor eigen initiatief 

 

 

 



11 1/10/2019 Wit-Gele Kruis 

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 
• WGK verstrekt al meer dan 80 jaar 

thuisverpleegkunde overal in Vlaanderen 

• 5 autonome provincies 

• 1 netwerk Vlaamse federatie 

 opdrachten: 
1. CAO-onderhandelingen 
2. RIZIV-onderhandelingen 
3. voorbereidend werk 

verpleegkundig beleid 



• Thuisverpleging 

• Nachtverpleging 

• Vroedvrouwenteam 

• Zorgcentrale 

• Dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’ 

• Voedingsadvies  

 

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 



Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 



• Klassieke 
thuisverpleegkundige zorgen 

• Specifiek technische 
verpleegkundige zorgen 

• Oncologische zorgen 

• Postnatale zorgen  

• 24/7 opvolging op afstand van 
patiënten 

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 



Inhoud 

1. Situering 

2. Visie op (keten)zorg   - film 

3. Hoe doen we dit in de praktijk? 



Onze patiënten  

Aantal patiënten per leeftijd 
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52% is ouder dan 80 



Onze patiënten  



Onze patiënten 

 

Bron: “Health ProspectING2019: Hoe kunnen we de zorg beter integreren?”, 
Eduard Portella, Antares Consulting,  Brussel 19 maart2019  



Onze patiënten 

Duurtijd patiënten in zorg 
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Visie op (keten)zorg 

mensen zo lang mogelijk op een zelfstandige en 
kwalitatieve manier thuis laten wonen 
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Slechte preventie 
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preventie 
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situatie 

Morbiditeitscompressie 

 

• Deskundigheid  

• Patiënt en 
context 

• Preventief 
werken 

• Coördinatie van 
de zorg 



Onze kernopdracht bestaat erin om iedere 
zorgvraag maximaal trachten te beantwoorden, 
zonder onderscheid in ideologie, afkomst, 
financiële situatie, pathologie, risico of zorglast 
en vanuit een verdelende rechtvaardigheid, ook 
voor de onmondige patiënt. Wij willen onze hulpverlening zoveel 

mogelijk realiseren samen met de 
patiënt en zijn directe omgeving én 
met onze zorgpartners op het terrein. 

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen 
werkt niet enkel curatief maar ook 
preventief en opteert resoluut voor 
een integrale en geïntegreerde 
aanpak van de patiënt in zijn 
thuismilieu. 

Samen streven we ernaar om onze missie maximaal 
toe te passen in de dagdagelijkse praktijk. 

Onze collectieve ambitie 

Vraag achter de vraag 

Coördinatie van de zorg 



Bedrijfsfilm WGKA 



Inhoud 

1. Situering 

2. Visie op (keten)zorg   - film 

3. Hoe doen we dit in de praktijk? 
I. Vanuit de wensen van de patiënt  
II. Continuïteit 
III. Coördinatie van de zorg 
IV. Voorbereiden & Verwachten 
V. Virtueel netwerk 



I. Vanuit de wensen van de patiënt  

• “We mogen binnen bij de patiënt” 

• “What matters to you?” is eigen aan een 
WGKA-verpleegkundige 

• Maar niet alles kan   

 

Zorg wordt continu 
afgestemd op de 
wensen van de patiënt 
en zijn directe 
omgeving  



I. Vanuit de wensen van de patiënt  

Verpleegkundig team neemt patiënte mee op uitstap voor 
haar 90e verjaardag 



II. Continuïteit 

• We zijn gemakkelijk bereikbaar:  
• via de lokale afdeling   
• 24/24 en 7/7 via de Zorgcentrale 

 
• Zorgverlening bij de patiënt thuis  

binnen 4u 
 

• Nachtverpleging 
 

• Personenalarm 
 
• Sociale kaart per afdeling 
 

 
 

 



III. Coördinatie van de zorg 

• Werken via eigen verpleegmodel  
(geïnspireerd op Omaha - Carpenito)  
geïntegreerd in EVD  

 

• Observaties patiënt en zorgcontext  
tijdens de bezoeken (totaalbenadering) 

 

• Patiëntenbespreking en afstemming  
op het tweewekelijks patiëntenteam  



Observaties 
noteren we binnen het 

zorgbezoek : 
standaardobservaties  aan de 

hand van trefwoorden mét 
mogelijkheid tot toevoegen van 

extra informatie 

Verpleegdiagnoses 
situeren zich in een bepaald domein en 

subdomein en benoemen we  rekening houdend 
met de observaties  

Doelen                                                              
stellen we voorop voor elke 
verpleegdiagnose: het zijn 

standaarddoelen of doelen die we 
zelf formuleren  

Evaluatie        
doen we om na te gaan of onze 

interventies/ acties die zijn 
ondernomen om een bepaald 
doel te bereiken effect hebben 

(gehad)  

Interventies                     
bepalen en plannen we om  de 
vooropgestelde  doelen  binnen 

een zekere tijdspanne  
te bereiken 



 

 

 

 

 

  

Uitgevoerde interventies 

14,6 % case 
management  



III. Coördinatie van de zorg 

Alle verpleegkundigen moeten “indicatie” kunnen 
stellen  

• Op basis van het voorschrift, de exploratie van de 
zorgvraag de patiëntsituatie en de zorgcontext  

 



Uit de functiekaart 

3: “Ik kan de ruimere zorgnoden en de zorgomgeving inschatten.” 

4: “Ik kan de problemen van de patient en de zorgcontext benoemen.” 

5: “Ik doe wat nodig is om de patient en zijn/haar omgeving in de 
zorgcontext te helpen” (=méér dan die zorgcode(s) alleen!!) 

 



III. Coördinatie van de zorg 

Alle verpleegkundigen moeten “indicatie” kunnen 
stellen  

• Op basis van het voorschrift, de exploratie van de 
zorgvraag de patiëntsituatie en de zorgcontext  

• Ondersteund door en met integratie van:  
• EB protocollen - opleiding 
• Experten wondzorg, diabetes, palliatieve zorg 
• Dieetdienst 
• Beter Thuis 
• Casemanagers ( specifieke situaties)  

 



IV. Voorbereiden en verwachten 



IV. Voorbereiden en verwachten 
• Intakeproces werd geoptimaliseerd ikv 

NIAZ-traject 
 

 
 

 

 





IV. Voorbereiden en verwachten 
• Intakeproces werd geoptimaliseerd ikv 

NIAZ traject 
 

• Contacten met huisartsen, WZC, 
specialist 

• Verslag thuisverpleging 
• Wekelijks worden patiënten 

opgenomen in de ziekenhuizen 
bezocht  ontslagvoorbereiding 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

Verslag thuisverpleging 



IV. Voorbereiden en verwachten 
• Intakeproces werd geoptimaliseerd ikv 

NIAZ traject 
 

• Contacten met huisartsen, WZC, 
specialist 

• Verslag thuisverpleging 
• Wekelijks worden patiënten 

opgenomen in de ziekenhuizen 
bezocht  ontslagvoorbereiding 
 

• mijnWGK: online toepassing voor 
informatiedeling tussen met andere 
zorgverleners en patiënt  
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

Gegevensdeling via mijnWGK 



V. Virtueel netwerk 

• Info uitwisseling met lokale ziekenhuizen, 
deelname aan eerstelijnsoverleg  

• NIAZ-accreditatie:   
• dezelfde taal  
• dezelfde voorzorgsmaatregelen  (handhygiëne, 

medicatieverificatie, valpreventie, …) 

 



Vrijwillige beslissing om onze verpleegkundige zorg en 
de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg te 
toetsen 

 

  

NIAZ-label 

Medicatie – Infectiepreventie – Thuiszorg en TVP – Leiderschap – Governance  

Sinds januari 2019 



V. Virtueel netwerk 

• Info uitwisseling met lokale ziekenhuizen, 
deelname aan eerstelijnsoverleg  

• NIAZ-accreditatie:   
• dezelfde taal  
• dezelfde voorzorgsmaatregelen   

• Opleiding nieuwe technieken ism ziekenhuizen 

• Projecten: transmuraal zorgproces   

 



Transmuraal zorgproces 

Specifieke projecten i.s.m. ziekenhuizen:   
• Afkoppeling chemopompen  
• Educatie prostaat-bestraling  
• Prechemo- bloedafnames 
• Opvolging patiënten met hartfalen  
• OPAT 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Beveiligde digitale flow 
Realtime gegevensdeling  



Als dit het model van de 
toekomst wordt … 

 

Bron: “Health ProspectING2019: Hoe kunnen we de zorg beter integreren?”, 
Eduard Portella, Antares Consulting,  Brussel 19 maart2019  



… denk dan aan  
 

 



… en zoek creatieve oplossingen om:   
 

 
• te vertrekken vanuit de wensen van de 

patiënt 
• te zorgen voor de nodige continuïteit 
• stil te staan bij de coördinatie van de zorg 
• bij transfers:  patiënten voor te bereiden & te 

verwachten 



Dank voor je aandacht  
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