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Voorwoord 
Dat 2020 een uitzonderlijk jaar was, hoeven we niet te herhalen. Voor patiënten, 
mantelzorgers maar ook voor onze eigen mensen was het een jaar vol uitdagingen 
waar veiligheid, flexibiliteit en samenwerking centraal stonden.   

Veiligheid. In maart 2020 werden we geconfronteerd met een zoektocht naar 
beschermingsmateriaal. Dankzij de inspanningen van de Vlaamse Federatie konden we 
alle Wit-Gele Kruisprovincies steeds voorzien van voldoende beschermingsmateriaal. Onze 
verpleegkundigen hebben dus in alle veiligheid gewerkt en we 
hebben de kwaliteitsvolle zorg van onze patiënten kunnen blijven garanderen tijdens de 
crisis.   

Flexibiliteit. Ook in de zorg zelf was het nodig. En dat leidde tot innovatieve projecten. Je 
leest in het jaarverslag onder meer over het beeldbellen bij diabeteszorg in West-
Vlaanderen en het decontaminatieproject voor beschermingsmateriaal in Limburg.   

Samenwerking. We hoorden het op tal van persconferenties uit de monden van de 
beleidsmakers: we moesten SAMEN het coronavirus klein krijgen. En dat deden we, binnen 
onze eigen mogelijkheden, zowel als Wit-Gele Kruis als met de sector thuisverpleging.  

Binnen het Wit-Gele Kruisnetwerk werd meteen een crisiscel opgericht waarin elke 
provincie vertegenwoordigd was. Op regelmatige tijdstippen (wekelijks maar op sommige 
momenten zelfs dagelijks) stemden we af met elkaar en bespraken we de coronacijfers, de 
beleidsbeslissingen en richtlijnen, het materiaal en de communicatie. Zo konden we snel 
schakelen en inspelen op de steeds veranderende situatie. In onze ‘coronarubriek’ lees je 
er alles over.   

Maar het was vooral de samenwerking die werd opgestart binnen de sector 
thuisverpleging die ongezien was. Er werden cohortrondes opgestart over de 
organisatiegrenzen heen, provinciale consortia opgericht waarin zowel diensten als 
zelfstandige thuisverpleging vertegenwoordigd zaten én we hadden een gezamenlijk doel: 
SAMEN corona klein krijgen. Het maatschappelijk belang, de algemene gezondheid en de 
gezondheid van onze patiënten en eigen mensen stond ver boven het eigenbelang. Als Wit-
Gele Kruis hopen we dan ook dat deze coronacrisis een positief vervolg kent en dat we ook 
na de crisis kunnen blijven samenwerken met de sector. Hetzelfde geldt voor onze nauwe 
samenwerking met beleidsmakers, op alle niveaus.   

Dirk Broos 
Voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 



Zorg 
Nestor krijgt al drie jaar peritoneale thuisdialyse van 
thuisverpleegkundige Sandra:  

Sinds ik thuis nierdialyse 
krijg, fleur ik weer helemaal 
op 
  

  

Het Wit-Gele Kruis wil patiënten de kans geven om zo lang mogelijk, op een 
verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Dat doen we 
door toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging aan te 
bieden en aan te vullen met ondersteunende diensten zoals de zorgcentrale en 
personenalarmering. Het Wit-Gele Kruis realiseert met zijn eerstelijnsverpleging 
individuele totaalzorg op maat.   

• We verzorgden 142.438 patiënten   
• We legden 23.233.012 bezoeken af    
• Verrichtten 25.422.545 handelingen   

Bekijk hier de algemene kerncijfers rond zorggegevens.  

Aanbod 
 

 

 

Het Wit-Gele Kruis staat klaar voor zijn patiënten, of het nu gaat om specifieke zorg, hulp 
bij dagelijkse activiteiten, begeleiding of ondersteuning. We kijken samen 

https://wgkjaar.coworks.be/themas/zorgcijfers/algemeen-1
https://wgkjaar.coworks.be/themas/zorg/aanbod


met de patiënt, de mantelzorger, de arts en andere zorgverleners hoe 
we de patiënt het beste kunnen helpen en problemen kunnen voorkomen.  

Hier kan je ons volledig zorgaanbod terugvinden. 

De Zorgcentrale  

De Zorgcentrale staat altijd klaar wanneer het nodig 
is. Als er iets gebeurt en er is niemand in de buurt, 
komt onze verpleegkundige meteen ter plaatse. Met 
één druk op de knop van het personenalarm krijgen 
patiënten de zorg die ze nodig hebben. Dat brengt 
rust, voor iedereen.   

Lees hier meer over onze Zorgcentrale. 

Eind 2020 hadden we 33.364 aansluitingen op de 
Zorgcentrale: 8.911 met en 24.453 zonder 
professionele hulpverlening.  

Dienst Gezinszorg  

Onze dienst ‘Beter Thuis’ slaagde er in 2020, ondanks 
Corona, in een stabiele werking te behouden door middel van de invulling van ruim 96% 
van het haar toegekende urencontingent. In 2020 bediende onze dienst voor gezinszorg in 
Antwerpen en Limburg zo’n 530 gezinnen. Dat is een stijging van 10 gezinnen ten opzichte 
van 2019.    

Geestelijke gezondheidszorg 

Uitbouw referentiedomein geestelijke gezondheidszorg 
in Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen   

Er is heel wat aan het bewegen binnen de geestelijke gezondheidszorg, vooral rond het 
idee van de vermaatschappelijking van de zorg. Personen worden meer en meer binnen 
hun vertrouwde en veilige thuisomgeving behandeld. Het Wit-Gele Kruis zet concrete 
stappen binnen dit domein om de medewerkers en patiënten hierin te ondersteunen. Zo 
werd bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen in 2020 een nieuw referentiedomein rond 
geestelijke gezondheidszorg uitgebouwd met de aanstelling van een verpleegexpert en 
ook enkele referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg.  

De bedoeling is dat het Wit-Gele Kruis ook een volwaardige partner wordt in de 
eerstelijnszorg voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg, waarin o.a. psychiatrische 

https://wgkjaar.coworks.be/www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp
https://www.witgelekruis.be/personenalarm-en-zorgcentrale


ziekenhuizen in participeren, alsook mobiele teams, CAW en huisartsen. Dat wil het Wit-
Gele Kruis West-Vlaanderen doen door de brug te bouwen tussen sommige van 
onze patiënten en geestelijke gezondheidszorg. Ze zullen ook sterker inzetten op de 
informatieoverdracht tussen psychiatrische ziekenhuizen en het Wit-Gele Kruis. Als het 
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen bijvoorbeeld meer informatie heeft over het behandelplan 
kunnen ze ook mee waken dat de behandeling thuis goed wordt opgevolgd, en kunnen 
ze de gepaste contacten leggen met de arts of psychiatrisch ziekenhuis indien nodig. Door 
meer samen te werken met psychiatrische ziekenhuizen en mobiele teams wordt de 
continuïteit van zorg gegarandeerd.  

Binnen het Wit-Gele Kruis zullen de referentieverpleegkundigen en verpleegexpert vooral 
inzetten op kennisdeling rond geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld hoe je omgaat 
met iemand met een bepaalde psychische kwetsbaarheid. Hun rol bestaat uit 
preventie, vroegdetectie en doorverwijzing. 

Stomazorg 

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen  

Een stoma heeft een erg ingrijpende 
impact op iemands leven, zowel fysiek, 
praktisch als emotioneel. Om deze 
patiënten zo goed mogelijk op te volgen 
en te ondersteunen, werd in 2020 
het zorgpad stomazorg uitgerold binnen 
het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. 
Dit zorgpad bewaakt en bevordert de 
kwaliteit van de verzorging van patiënten 
met een ileo-, colo- en urostoma.   

  
De referentieverpleegkundige stomazorg van een lokale afdeling wordt wekelijks op de 
hoogte gebracht van alle patiënten met een pas aangelegde stoma. Ook patiënten met een 
stoma waarbij verpleegproblemen optreden, zoals lekkage en peristomale roodheid, 
komen onder de aandacht van de referentieverpleegkundige. Dat kan doorgegeven 
worden door een individuele verpleegkundige, een verpleegkundig team, een hoofd zorg 
en een nachtverpleegkundige.  

Er werden vooraf vijf pilootafdelingen geselecteerd. Zij hebben gedurende een jaar kunnen 
proefdraaien. De verpleegkundigen volgden bij de uitrol allemaal een vorming.  



Kwaliteit 
Als Wit-Gele Kruis hebben wij ook in 2020 elke dag veilige en kwaliteitsvolle 
zorg gegarandeerd. De voorbije jaren stapte elke Wit-Gele Kruisprovincie in een eigen 
accreditatietraject met als doel een kwaliteitslabel te halen. Deze accreditatietrajecten, op 
basis van de Q-Mentumkwaliteitsnorm, worden begeleid door het Nederlands Instituut 
voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) of Accreditation Canada (AC).  

Helaas werden (de voorbereidingen voor) de geplande (externe) audits in 2020 gehinderd 
door het coronavirus. Plots was het bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend om als auditor 
in het spoor van een verpleegkundige de zorg te volgen. Intussen werden er, waar nodig, 
alternatieven gezocht en zullen er in 2021 en 2022 opnieuw externe (proef)audits 
georganiseerd worden. Het Wit-Gele Kruis blijft intussen streven naar continue 
verbetering, met als belangrijkste aandachtspunt kwaliteitsvolle en veilige zorg voor de 
patiënt. 

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ontvangt als eerste 
thuiszorgorganisatie wereldwijd hoogst haalbare 
kwaliteitslabel voor haar patiëntgerichte zorg  
Sinds kort zetten de Q-
Mentum kwaliteitsnormen, die 
internationale auditoren 
gebruiken om de kwaliteits- en 
veiligheidscultuur van 
zorgorganisaties te screenen, 
sterker in op mensgerichte zorg. 
Ook het Wit-Gele Kruis West-
Vlaanderen is ervan overtuigd 
dat de kwaliteit van zorg verhoogt door patiënten meer te betrekken in hun zorg. Zo 
vragen onze thuisverpleegkundigen steeds aan nieuwe patiënten wat hun verwachtingen 
zijn over hun verzorging, stellen we samen met hen een zorgplan op, bespreken we met 
eventuele mantelzorgers en andere zorgpartners wie wat kan doen, en passen we – steeds 
in overleg met alle betrokkenen - het zorgplan aan indien nodig.    

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is ontzettend trots dat zij de eerste 
thuiszorgorganisatie wereldwijd zijn die van Accreditation Canada (AC) een diamanten 
kwaliteitslabel ontvingen voor mensgerichte zorg. Voor onze patiënten is dit een 
bevestiging dat ze bij het Wit-Gele Kruis terechtkunnen voor veilige en kwaliteitsvolle 
thuisverpleging. 

https://wgkjaar.coworks.be/themas/zorg/kwaliteit


Kwaliteitsindicatoren  
Ook in 2020 werden kwaliteitsindicatoren binnen het Wit-Gele Kruis gemeten, 
gerapporteerd en opgevolgd. Aan de gezamenlijke set van kwaliteitsindicatoren werd een 
indicator rond de vaccinatiegraad bij medewerkers toegevoegd. Wit-Gele Kruis nam ook 
actief deel aan het overleg met het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen 
(NPTV) en met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) waar de eerste stappen 
richting kwaliteitsindicatoren voor de sector thuisverpleging werden gezet.  

Ethische Commissie 
De ‘gewone’ bijeenkomsten van de Commissie Ethiek werden in 2020 besteed aan twee 
thema’s.   

Ten eerste, hoe kunnen we omgaan met ‘grenzen’ in de thuiszorg. Bijvoorbeeld situaties 
waarbij de patiënt ‘méér aangepaste maatzorg’ wenst (bijvoorbeeld méér inspraak over 
het tijdstip van de zorgen) dan wat het team zorgverleners kan aanbieden, al of niet in 
combinatie met schaarste aan mensen en middelen. Maar ook situaties waarbij 
zorgverleners zich bedreigd voelen door gedrag van de patiënt of zijn omgeving die ze als 
grensoverschrijdend ervaren (racistische uitspraken, seksueel getinte uitspraken, agressief 
gedrag in de huiskamer, …). Het gebeurt ook dat de patiënt volgens het professionele 
oordeel van de zorgverleners méér zorg nodig heeft dan wat er op dit moment door de 
patiënt of zijn omgeving wordt gevraagd. Het definitieve advies zal in 2021 gepubliceerd 
worden.    

Het tweede thema ging over het toepassen van camerabewaking tijdens de verzorging bij 
de patiënt thuis. Hierover werd advies nr. 5 gepubliceerd op de website van het Wit-
Gele Kruis.   

Daarnaast waren de COVID-19-pandemie en de lockdown aanleiding om enkele 
‘buitengewone’ online overlegmomenten te houden om ‘Adviezen aan alle medewerkers 
van het Wit-Gele Kruis’ en ‘ Adviezen voor ethisch verantwoorde keuzes’ te formuleren. 
Deze beide adviezen werden intern binnen het Wit-Gele Kruis breed verspreid. 

Auditcomité  
In de loop van 2020 werd de opstart van een nieuw Auditcomité voorbereid. Op 2 
december 2020 vond de opstartvergadering van het Auditcomité plaats. Het Auditcomité, 
een subcomité van het Bestuursorgaan van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, heeft twee 
belangrijke opdrachten:   



1. Uniforme rapportage en processen stimuleren. Het gaat dan over processen met 
betrekking tot het audit- en risicobeheer opdat benchmarking tussen de verschillende 
provinciale vzw’s mogelijk wordt.   

2. Het Bestuursorgaan van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen bijstaan in 
zijn toezichtsfunctie, en meer specifiek bij het opvolgen van:   

• Benchmarking (onder andere financiële informatie) 

• Het risicobeheer  

• De audit van zowel ondersteunende als zorgprocessen    

Naar aanleiding van de opstart van het Auditcomité is er in het derde kwartaal een grote 
risicoanalyse gemaakt voor het netwerk. De resultaten van deze risicoanalyse zullen de 
basis vormen voor de werkzaamheden van het Auditcomité.  

Beleid 

Vlaanderen 
Op 1 januari 2020 trad het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 officieel in 
werking. Daarmee vervalt na 11 jaar werking het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 
Wijzigingen aan de regelgeving werden ingegeven door bevoegdheidsoverdrachten naar 
aanleiding van de zesde Staatshervorming, demografische evoluties, de veranderende 
samenleving en voortschrijdend inzicht. Diensten voor thuisverpleging worden ook binnen 
het nieuwe Woonzorgdecreet erkend.   

Vanaf 1 mei 2020 werd overgestapt op een nieuw vergoedingssysteem voor de deelname 
aan het multidisciplinair overleg. Voor overleg vanaf 1 mei kunnen drie rollen (de 
overlegorganisator, de zorgbemiddelaar en (maximaal vier) deelnemers een 
vergoeding ontvangen. Die vergoeding wordt per persoon met een zorg- en 
ondersteuningsvraag en per jaar (periode van 365 dagen) één keer uitbetaald. De 
overlegorganisatoren vragen de vergoeding aan voor de deelnemers. Dit model zet in op 
zorgcoördinatie, een rol binnen het zorgteam die in de toekomst ook vergoedbaar zal zijn.  

De uitwerking van het regelgevend kader voor zorgcoördinatie en casemanagement werd 
in 2020 door de Coronapandemie on hold gezet.   

Verder speelden de 60 eerstelijnszones en hun zorgraden een belangrijke rol 
inzake lokale coördinatie en overleg tijdens de coronapandemie.   

https://wgkjaar.coworks.be/themas/zorg/beleid


eHealth 
Het Wit-Gele Kruis voerde lang en gedurig lobbywerk om een Koninklijk Besluit te laten 
aanpassen waardoor het mogelijk wordt medische documenten (zoals voorschriften) 
digitaal te kunnen bewaren. De huidige regelgeving verplicht documenten op papier te 
bewaren. Eind 2020 kwam er eindelijk witte rook in dit dossier. Het aangepaste KB zal in 
2021 worden gepubliceerd.   

RIZIV 
Corona domineerde veel dossiers binnen het RIZIV. Daarnaast bleef de focus van het RIZIV 
om vooruitgang te boeken in bestaande dossiers en na te denken over een toekomstige 
en efficiëntere gezondheidszorg.    

• Budget/onderfinanciering: er is een grotere toename in de uitgaven van de sector 
thuisverpleging dan vorig jaar. Wel blijft het binnen de grenzen van de 
voorziene technische ramingen. De toename betreft vooral de forfaitaire en de 
palliatieve honoraria. Het effect van COVID-19 werd afzonderlijk gehouden van het 
budget en de uitgaven van de sector thuisverpleging.  

• Budget 2021: er werd een budget voorzien van 1.827.399.000 euro voor de 
verpleegkundige honoraria. Het budget voor de specifieke kosten voor de diensten 
thuisverpleging bedraagt 36.579.000 euro. Er werden geen nieuwe projecten art. 56 
opgenomen voor de sector thuisverpleging. In 2021 moet - tegen de budgetopmaak 
voor 2022 - nagedacht worden hoe de beschikbare middelen meer transversaal 
kunnen worden besteed. Dat in functie van de realisatie van gezondheidszorgdoel-
stellingen. Hierbij wordt het belang van een meer preventieve en begeleidende 
aanpak, geïntegreerde zorg en samenwerking tussen disciplines en sectoren in 
functie van betere kwaliteit en outcome vooropgesteld. De sector wil daarom de 
volgende jaren inzetten op o.a. voldoende budget voor thuisverpleging, werken 
aan praktijkregistratie en een nieuwe stimulerende praktijkfinanciering, het 
ontwikkelen en implementeren van het preventie- en opvolgingsbezoek, 
transmurale samenwerkingen tussen ziekenhuizen en thuisverpleging rond 
projecten zoals negatieve druktherapie, Onco@home, thuishospitalisatie en het 
implementeren van mHealth toepassingen in de thuisverpleging.  

• Alternatieve zorg voor ouderen (protocol III): in 2020 werd vanuit enkele 
organisaties belangrijk voorbereidend werk verricht om de geldende conventie met 
de Protocol III-projecten te herwerken tot een meer haalbare en uitvoerbare 
overeenkomst. Dat moest een doorstart voor de projecten mogelijk maken richting 
een structureel kader. De tekst van het nieuwe federale regeerakkoord 
biedt hiervoor een belangrijk perspectief. Het Wit-Gele Kruis nam een 
voortrekkersrol op in deze besprekingen.   

• Pilootprojecten Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: 2020 stond voor de 
projecten in het teken van de evaluatie en van het aanpassen van het 
‘performantiekader’. In overleg met de permanente werkgroep werden 



diverse performantiecriteria en indicatoren aangepast naar 
het performantiekader 2.0. dat moet dienen als opvolgingsinstrument voor het 
beleid ten aanzien van de pilootprojecten, en dat ook gebruikt wordt bij de 
financiering van de pilootprojecten (i.e. ‘pay for performance’, P4P). 

• Indexering honoraria: er was een akkoord over de lineaire indexering van de 
honoraria in de thuisverpleging van 1,01% vanaf 1/01/2021.   

• Ehealth: 

1. Digitale groepsaanvraag (telematicapremie)  
De aanvraag van de telematicapremie moet voortaan online gebeuren door iedere 
individuele thuisverpleegkundige. Voor het Wit-Gele Kruis is dat onmogelijk te 
organiseren. Dankzij overleg met het RIZIV wordt er toch een procedure voorzien 
voor groepsaanvragen. Alle grote groeperingen voor thuisverpleging kunnen 
gebruik maken van deze alternatieve procedure.  

2. Integratie Belgische zorgsysteem (tegemoetkomingen Mobile Health toepassingen 
en telegeneeskunde) 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat zorg-op-afstand (deels) wordt vergoed. 
Diabeteseducatie kan voortaan op afstand (online) gebeuren alsook voor het 
opvolgen van patiënten met Corona via de Zorgcentrale komt er een vergoeding. 

• Evaluatie Inlezen e-ID: vanaf 1 oktober 2017 is het verplicht om de identiteit van 
de patiënt bij elk patiëntencontact te verifiëren. Volgens de Dienst voor 
Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) is de inlezing van de chip de meest 
correcte manier. Een evaluatie van DGEC toont aan dat de grootste groep van de 
verpleegkundigen het e-ID correct inlezen. Via deze monitoring kan men een groep 
van verpleegkundigen in beeld brengen die dat niet doen en hen hierop 
aanspreken. Er zal bekeken worden of ‘itsme’ ook een mogelijkheid kan worden op 
lange termijn.   

• Diabetes: de nota van het Nederlandstalig Platform voor de 
Thuisverpleegkundigen (NPTV) die de problemen opsomt van de 
verpleegkundige diabeteseducatoren werd besproken op de 
overeenkomstencommissie Thuisverpleegkunde. De bedoeling was om een 
multidisciplinaire werkgroep op te richten over verschillende elementen, zoals een 
gebrek aan overzicht op welk systeem een persoon met diabetes recht heeft, het 
niet vergoed krijgen van educaties omdat de persoon met diabetes niet aan de 
voorwaarden blijkt te voldoen en de vergoeding die niet strookt met het reële 
takenpakket. De nota werd echter zonder toelichting door de zorgverleners 
besproken op het Nationaal College van Geneesheren Adviseurs van de 
mutualiteiten. De vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen zullen in 2021 
worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. 

• Wondzorg: de aanpassingen in het kader van een nieuwe wondzorgnomenclatuur 
werden verder verfijnd. Het Wit-Gele Kruis heeft mee geijverd voor een 
vereenvoudiging, wijzigingen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en het 



garanderen van kwaliteit van zorg en vond het belangrijk dat o.a. volgende 
wijzigingen werden opgenomen:   

1. Afschaffing van het voorschrift, tenzij het voorschrift noodzakelijk is om medico-
legale redenen   

2. Herwaardering van de honoraria van o.a. complexe wondzorg en het bezoek van de 
referentieverpleegkundige 

• Praktijkregistratie: COVID-19 heeft de belangstelling bij het RIZIV en de FOD doen 
groeien voor een praktijkregister. Begin 2021 start de werkgroep om dit dossier 
voor te bereiden. 

• Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC): er werd gevraagd om 
de facturatie in de praktijkkamers te onderzoeken, gecombineerd met onjuist 
gebruik van de nomenclatuur van de thuisverpleegkundigen. Er werd actief 
controlerend gewerkt op de hoge inkomensprofielen van thuisverpleegkundigen op basis 
van de nieuw uitgewerkte verantwoordingsdrempels. 

• Hersteloorden: er werd een overzicht gevraagd van alle erkende hersteloorden en 
alle ‘tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon-of verblijfplaatsen van 
mindervaliden (en hun bijhuizen)’ zodat de uitgevoerde verstrekkingen correct 
kunnen worden aangerekend. 

• Auditverslag 2019: de uitgaven thuisverpleging stijgen met 5,7% ten opzichte van 
2018. De uitgaven voor vooral de forfaitaire honoraria (zwaar zorgafhankelijke en 
palliatieve patiënten) kennen een sterke groei in 2019. Ten opzichte van 2018 is er 
een onderschrijding van 14.716.000 euro. Deze onderschrijding bevindt zich 
voornamelijk bij de verpleegkundige verzorgingszittingen. Er is een trendbreuk met 
2018, mogelijks door de invoering van de verplichte inlezing van het e-ID en de 
vermindering van de geldigheidsduur van de Katz-evaluatieschaal. Het aantal 
verpleegkundigen neemt toe met 3,95% (of 113 verstrekkers). De pseudocodes voor 
educatie verleend door thuisverpleegkundigen bij de zorgtrajecten werd vanaf 
1/1/2019 geschrapt. Vanaf 1/5/2018 zijn er drie nieuwe pseudocodes voor educatie 
door de diabeteseducator die ook door thuisverpleegkundigen kunnen worden 
aangerekend. Deze codes behoren tot de partiële doelstelling van de revalidatie 
waardoor er een verschuiving is van budget naar de sector Revalidatie in 2019.   

• Nomenclatuurwijzigingen: er wordt gevraagd om het langdurig palliatief statuut, 
waarbij patiënten langer dan 2 jaar in zorg zijn, te herbekijken.  



Nederlandstalig Platform voor 
Thuisverpleegkundigen 

Het Nederlandstalig Platform 
voor Thuisverpleegkundigen 
(NPTV) is een vereniging voor 
alle thuisverpleegkundigen in 
Vlaanderen en Brussel. Het 
platform informeert hen en 
verdedigt hun belangen bij 
verschillende instanties zoals de 
overheid. Het Agentschap Zorg 
en Gezondheid ondersteunt 
beroepsgroepen die actief zijn in 

de eerstelijnszorg opdat zij zich kunnen voorbereiden op en meewerken aan de 
reorganisatie van de eerstelijnszorg. NPTV ging volop aan de slag met de door het 
Agentschap vastgelegde opdracht.  

Een overzicht van enkele acties:    

1. de uitbouw van een professionele lokale werking van de beroepsgroep  

De verpleegkundige vertegenwoordigers binnen de ELZ werden op 9 oktober digitaal 
samengebracht tijdens een webinar in het kader van informatiedoorstroming en 
afstemming rond lokale kringwerking. Tijdens de COVID-pandemie heeft NPTV opgetreden 
als aanspreekpunt en hulp bij de verdeling van de mondmaskers. Alle communicatie over 
deze pandemie werd dagelijks meermaals geüpdatet met alle laatste ontwikkelingen en 
nieuws op de hiervoor ontwikkelde nieuwspagina op www.NPTV.be.    

2. de vertegenwoordiging van de beroepsgroepen in de zorgraden  

Om zicht te krijgen op de formele vertegenwoordigers van het NPTV in de ELZ/Zorgraden 
kregen alle ELZ een formulier om de contactgegevens van de vertegenwoordiger van de 
thuisverpleegkundigen in te vullen. De basis hiervan dient om onder andere een ledenzone 
op de website te kunnen ontwikkelen. Er werd een werkgroep opgericht om een 
vrijwilligersstatuut en -charter voor de vertegenwoordigers van het NPTV in de 
ELZ/Zorgraad alsook een visienota uit te werken. Daarnaast werd er een nieuwe website 
gelanceerd waarbij een ledenzone wordt voorzien om documenten en nieuwsberichten te 
delen op zowel algemeen, provinciaal als ELZ-niveau.   

http://www.nptv.be/


3. een grondige kennis bij elke zorgaanbieder van het zorgaanbod  

Tijdens de webinar van 9 oktober werd een korte toelichting gegeven over de sociale kaart 
en het belang en de verantwoordelijkheid van elke zorgverstrekker om deze up-to-date te 
houden. Samen met VIVEL en het Vlaams Agentschap werd gekeken wat er reeds is 
aangepast in de nieuwe sociale kaart en wat er verder moet gebeuren om deze te kunnen 
ontwikkelen en uit te rollen voor de verschillende beroepsgroepen.    

Onderwijs 
Het Wit-Gele Kruis nam deel aan diverse overlegmomenten en werkgroepen om de 
toekomst voor de verpleegkundige beroepen en het bijhorende onderwijs te helpen 
uittekenen.   

• In 2019 werd door de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer een adviescomité 
verdiepende stage opgestart. Het Wit-Gele Kruis kreeg hierin een 
vertegenwoordiging, naast de beroepsorganisaties (NVKVV & AUVB), de 
hogescholen en andere werkgeversorganisaties.  

• Zo ook binnen de Federale Raad voor verpleegkunde. Die heeft als taak aan de 
minister van Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te 
verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, meer 
bepaald over de uitoefening van de verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe. De 
Raad kan ook de overheden van de gemeenschappen, bevoegd inzake onderwijs, 
op hun verzoek of op eigen initiatief, advies verstrekken over alle aangelegenheden 
die betrekking hebben op de studies en de opleiding van 
verpleegkundigen. Afgelopen jaar werd volgend advies goedgekeurd:  

• Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde over het ontwerpadvies van 
de werkgroep, samengesteld uit leden van de Federale Raad voor de 
verpleegkunde (FRV), de Technische commissie voor de verpleegkunde (TCV) en 
de Hoge Raad voor arts-specialisten en huisartsen (HRGSH) betreffende de 
verpleegkundig specialist.  



Uitbreiding handeling zorgkundigen 
Het Koninklijk Besluit van 12/01/2006 (KB 
27/02/2019) stelt dat zorgkundigen vanaf 
01/09/2019 vijf bijkomende verpleegkundige 
handelingen onder toezicht van een 
verpleegkundige en binnen een 
gestructureerde equipe kunnen uitvoeren. 
Het Wit-Gele Kruis verleende zijn medewerking 
aan de ontwikkeling van het online 
platform Pentaplus door FeBi. Op dat platform kunnen de zorgkundigen via vijf modules 
de bijkomende verpleegkundige handelingen aangeleerd krijgen. Na het positief afwerken 
van zowel theorie als stage kan de zorgkundige deze vijf bijkomende handelingen dan ook 
in de praktijk uitvoeren.  

Onze mensen 

 

6.977 personeelsleden in 
totaal 

• 5.081 verpleegkundigen 

• 646 zorgkundigen 

• 23 vroedvrouwen 

Bekijk hier alle arbeidsgegevens. 

https://wgkjaar.coworks.be/themas/onze-mensen/algemeen


https://youtu.be/8fhVGbwb7yM 

Sociaal overleg  
De COVID-19-crisis heeft ook de noodzaak aan voldoende en kwalitatief personeel in de 
zorgsector nogmaals erg duidelijk gemaakt. Zonder al die hoofden en handen aan het bed 
van de patiënt, zonder het organiserend, logistiek, ondersteunend … personeel hadden 
we het hoofd niet kunnen bieden aan deze crisis.  

Voortbouwend op het sociaal akkoord dat is afgesloten in oktober 2017, is er een nieuw 
sociaal akkoord op tafel gelegd voor de federale zorgsectoren in juli 2021. Hierin is vervat: 

- De volledige implementatie aan 100% van het opgestarte IFIC loonmodel 
wat eerst voorzien was om te spreiden over een aantal jaren. Gekoppeld 
hieraan zal via een tripartite werkgroep binnen het sociaal overleg de 
evolutie van de beroepen binnen de zorgsector opgevolgd worden en de 
impact hiervan op het IFIC loonmodel gemonitord worden.  

- Maatregelen met het oog op verbeteren van de werkomstandigheden en de 
work-lifebalans zoals het jaarlijks recht op 3 weken opeenvolgende 
vakantie, recht op individuele vorming, recht op vorming voor 
werkgeversvertegenwoordigers en recht op stabielere en betere 
arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse werknemers, recht op stabiele en 
voorzienbare uurroosters.  

Daarnaast zijn er ook middelen vanuit het nieuwe Zorgpersoneelsfonds toegewezen om 
o.a. bijkomende aanwervingen te doen in het kader van ondersteuning van de 
zorgmedewerkers alsook de uitbouw van de multidisciplinaire mobiele equipes om ook 
geplande afwezigheden op te vangen.  

Tijdens 2020 hebben al onze medewerkers buitengewone inspanningen geleverd. Vanuit 
het Wit-Gele Kruis gaven we iedereen een eigen coronapremie van 250 euro in ecocheques.  

Vanuit de sector thuisverpleging werd einde 2020 bedongen dat, met middelen vanuit het 
Zorgpersoneelsfonds, eenzelfde aanmoedigingspremie als bij de ziekenhuizen kon 
toegekend worden van 985 euro bruto.  

Tenslotte werd in het Paritair Comité een CAO afgesloten om t.w.v. netto 300 euro 
consumptiecheques toe te kennen aan elke medewerker.  

 

https://youtu.be/8fhVGbwb7yM


KOERS: Werken aan de toekomst 
Omwille van de coronacrisis zijn een aantal pilootprojecten in het kader van het project 
‘aangepaste werkvormen’ vertraagd.  

Anderzijds zijn onze zorgmedewerkers ingesprongen daar waar nodig – in 
woonzorgcentra, schakelzorgcentra, triagecentra, cohortrondes, vaccinatiecentra… 

Hiervoor werd er een mini-akkoord binnen het Wit-Gele Kruis afgesloten met de sociale 
partners, gebaseerd op vrijwilligheid van de medewerker die hierbij wordt ingezet.  

E-learning 
Levenslang leren is belangrijk binnen het Wit-Gele Kruis. Zo vond bijvoorbeeld het Wit-
Gele Kruis van Antwerpen dat de medewerkers ook in tijden van corona bijgeschoold 
moesten worden. Na de intensieve berichtgeving over alles rond corona en COVID-19 in 
het voorjaar van 2020, volgden alle verpleeg- en zorgkundigen in het najaar een boeiende 
vorming rond volgende onderwerpen: de basisprincipes inzake kwaliteit, veiligheid en 
continuïteit van zorg, patiëntparticipatie en het gebruik van de Raizer-tillift. Deze 
afwisselende vorming startte met een interactieve e-learning die men op eigen tempo 
thuis kon doorlopen. Via zelftesten konden de collega’s na elke module nagaan in welke 
mate ze de leerstof beheersten. Aansluitend werd in groepjes van drie tot vier collega’s de 
opgedane kennis in de afdeling omgezet naar de praktijk.  

Deze combinatie van een e-learning gevolgd door een practicum, werd zeer positief 
geëvalueerd, zowel door de leidinggevenden als door de medewerkers. Daarom werd 
beslist om deze vormingsaanpak in de toekomst vaker te gebruiken.  

Project ‘Toekomstgericht werken in de 
thuiszorg’  
In 2020 is het project ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg – Aantrekkelijke werkgever 
met focus op diversiteit en zelfontplooiing’ van start gegaan, met steun van de Koning 
Boudewijnstichting, Fonds Dr. Daniël De Coninck.   
De missie van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is om toegankelijke en hoogstaande 
kwalitatieve thuiszorg te bieden met een respectvolle en geïntegreerde benadering van de 
toenemende diversiteit. Dat vraagt om een organisatiebreed gedragen beleid op vlak van 
ethiek, diversiteit en taal. Een proces dat uiteraard aandacht, gerichte acties, tijd, begrip 
en een degelijke begeleiding door externe experts vraagt.  



Ons doel is dat medewerkers en patiënten zich comfortabel voelen met diversiteit en een 
open dialoog durven aan te gaan.  

In 2020 is er reeds contact gelegd met tal van externe partners 
(procesbegeleiders, doelgroeppartners, VDAB en opleidingsorganisaties) en hebben we 
onszelf bijgeschoold rond diversiteit en inclusie.  

De volgende prioriteiten hebben in 2020 concreet vorm gekregen:  

• Interne samenstelling van een werkgroep rond ethiek, diversiteit en taal  
• Voorbereiding voor de ontwikkeling van een taalbeleid, in samenwerking met het 

Agentschap Integratie en Inburgering  
• Vorming werkgroep (maart 2021)  
• Taalenquête (maart 2021)  
• Organiseren van vorming Verbindende Communicatie (najaar 2021)  
• Voorbereiding nieuwe deontologische code rond het dragen van hoofddeksels en 

hoofddoeken  
• Voorbereiding eerste taalcoaching op de werkvloer in samenwerking met Groep INTRO  

Corona 

 

Op een jaar tijd (van maart 2020 tot maart 2021) sprongen zorgverleners van het Wit-
Gele Kruis 3.724 werkdagen of 26.068 uren bij in woonzorgcentra en triagecentra. Een 
enorme inzet, zeker omdat het Wit-Gele Kruis naast die hulp steeds de zorg voor de eigen 
patiënten thuis bleef garanderen in de coronacrisis.   
 
Een overzicht van de inzet van maart 2020 tot maart 2021:  

• 5719 uren in woonzorgcentra  
o 2 396 uren in de provincie Antwerpen  
o 1 641 uren in de provincie Limburg  
o 435 uren in de provincie Oost-Vlaanderen  
o 316 uren in de provincie Vlaams-Brabant  
o 931 uren in de provincie West-Vlaanderen  

• 20349 uren in triagecentra  
o 7 660 uren in de provincie Antwerpen  
o 6 661 uren in de provincie Limburg  
o 916 uren in de provincie Oost-Vlaanderen  
o 1 959 uren in de provincie Vlaams-Brabant  
o 3 151 uren in de provincie West-Vlaanderen  



• 5025 uren cohortrondes, zowel intern met een equipe van het Wit-Gele Kruis, 
alsook over de organisatiegrenzen heen of met equipes van zelfstandige 
thuisverpleegkundigen.   

 

https://youtu.be/WZmS3rYL6iE  

Samenwerking zorgpartners en sector thuisverpleging  
 
Vanaf 16 april 2020 werkte de sector van de eerstelijnszorg nauw samen om cohortzorg aan 
te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen 
dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Binnen de samenwerking werden 
COVID-19-zorglijnen opgestart. Hier kunnen zorgverleners binnen de eerstelijnszones 24/7 
terecht met onder andere zorgvragen in de thuissituatie, hulp aan woonzorgcentra of 
informatieve vragen. De zorglijnen werden opgericht in de schoot van de provinciale 
consortia thuisverpleging. In alle Wit-Gele Kruisprovincies (alsook in Brussel via de FASD, in 
samenwerking met het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant) werden consortia opgericht. Ook 
in 2021 zal de rol van de provinciale consortia belangrijk blijven voor de coördinatie 
in de vaccinatiecentra.  
  
Consortium Thuisverpleging Limburg  
 
Eerstelijnsorganisaties in Limburg kennen traditioneel een sterke samenwerking. In het 
voorjaar van 2020 richtten een aantal grote groepen van zelfstandige verpleegkundigen en 
de verschillende organisaties voor thuisverpleging op vraag van het RIZIV het Consortium 
Thuisverpleging Limburg op. In de eerste plaats met als doel het organiseren van cohortzorg 
in thuisverpleging om COVID-19-patiënten thuis te verzorgen.  
Het Wit-Gele Kruis Limburg nam het provinciaal coördinatorschap van het Consortium voor 
zijn rekening. De samenwerking met de partners verloopt bijzonder vlot. Naast de 
organisatie van cohortzorg werd ook de ondersteuning in de verschillende triagecentra 
gezamenlijk aangepakt. Nog later werden vanuit het Consortium afspraken gemaakt om ook 
de vaccinatiecentra te ondersteunen. Om het voor de vaccinatiecentra gemakkelijk te 
maken, werd één aanspreekpunt per eerstelijnszone (ELZ) als contactpersoon aangeduid.   
Naast de COVID-specifieke initiatieven, is er de overtuiging dat de samenwerking ook na de 
coronapandemie moet verder gezet worden. Ondertussen werd - samen met de diensten 
gezinszorg - een gezamenlijke campagne over handhygiëne opgestart. Deze maakt 
zorgverleners extra attent op het belang van handhygiëne en informeert patiënten en 
mantelzorgers tegelijkertijd over de kwaliteitsvereisten die ze van hun zorgverlener mogen 
verwachten.  
 

Interne procedure en richtlijnen  
 
Sinds de start van de coronacrisis werkt het Wit-Gele Kruis (i.s.m NPTV) intensief samen met 
zowel Sciensano als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om de richtlijnen mee uit te 
werken en te stroomlijnen in onze praktijk. Deze richtlijnen werden vertaald naar 
verpleegtechnische procedures waar onze verpleegkundigen eenvoudig mee aan de slag 
kunnen. De nationale richtlijnen worden nauwgezet opgevolgd en elke wijziging in de 
procedure wordt onmiddellijk gecommuniceerd naar de verpleegkundigen. Door de vinger 

https://youtu.be/WZmS3rYL6iE


aan de pols te houden en snel in te spelen op deze wijzigingen, kunnen onze verpleegkundigen 
de meest correcte zorg verlenen.   
  
Beschermingsmateriaal  
 
De coronacrisis veroorzaakte een acuut tekort aan beschermingsmaterialen. De federatie nam een 
coördinerende rol op naar de zoektocht en aankoop van de kwalitatieve beschermingsmaterialen voor 
onze medewerkers. Dat ging onder meer over niet-steriele handschoenen, handalcohol, isolatiejassen, 
mondneusmaskers, face shields, zuurstofsaturatiemeters,… .   
 
Decontaminatieruimte voor recuperatie van beschermingsmaterialen  
Samen met partner GreenX pionierde Wit-
Gele Kruis Limburg door in de nieuwe afdeling 
van Bilzen twee decontaminatieruimten te 
voorzien. Daar kunnen tot 15.000 mondmaskers 
per week en 380 schorten per dag ontsmet en 
hergebruikt worden. De mondmaskers en 
schorten worden in de ruimten opgehangen aan 
waslijnen en gedecontamineerd door een 
droge mist van waterstofperoxide. Deze stof 
doodt bacteriën, gisten en schimmels. Omdat de standaard wegwerpschorten niet geschikt 
waren voor decontaminatie en hergebruik, werden speciale schorten ontwikkeld in 
samenwerking met wielerkledingproducent Bioracer.   
De voordelen zijn er vooral op lange termijn. Deze oplossing stelt de organisatie in staat om 
in de toekomst flexibel en wendbaar met uitdagingen zoals een pandemie om te gaan. 
Bovendien is deze werkwijze kostenbesparend en duurzaam.  

 

 
  
Centralisatie materiaal Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen  
 
Tijdens de coronapandemie is het zorgpersoneel tot het uiterste gegaan. Ze zijn daarvoor echter 
afhankelijk van heel wat schakels, onder meer van een efficiënte logistieke dienstverlening zodat ze 
bijvoorbeeld beschikken over voldoende beschermingsmateriaal. Door de coronacrisis kwam in Oost-
Vlaanderen de geplande centralisatie van het materiaalbeheer in een stroomversnelling terecht. Wit-
Gele Kruis Oost-Vlaanderen telde tot voor kort 44 stockagelocaties voor medisch materiaal. In 
normale omstandigheden volgen de verpleegkundigen per locatie mee de voorraad materiaal op en 
geven ze hun noden door aan de logistieke dienst. In volle coronacrisis was er echter geen tijd om de 



stock op te volgen en bovendien was er geen zekerheid over de leveringen van materiaal. Daarom 
werd beslist om al het materiaal versneld te centraliseren in een nieuwe locatie in Sint-Amandsberg, 
momenteel het kloppend hart van de logistieke dienstverlening van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. 
Deze centralisatie kadert in de opzet van een volwaardig Facilitair Departement, dat in 2020 werd 
geïnitieerd. De opstart van een Facilitair Departement heeft onder meer als doel de 
zorgmedewerkers maximaal en professioneel te ondersteunen in hun job, en Wit-Gele Kruis Oost-
Vlaanderen wendbaar te maken voor huidige en toekomstige noden. De eerste stap hierin was het 
aanwerven van een facilitair directeur, in een tweede stap behelsde dit ook de verdere uittekening 
van onder meer sub-departementen Zorgondersteuning, ICT, Aankoop, Facilitaire Diensten, Project & 
Portfolio Management en de aanzet tot aanwerving van bijkomende profielen.  
 

Communicatie  
 
Het virus en de pandemie evolueerden razendsnel. Als Wit-Gele Kruis moesten we dus even snel 
schakelen en communiceren op verschillende fronten. Intern werd iedereen op de hoogte gehouden 
van de richtlijnen die in het begin zeer snel veranderden. We informeerden de Wit-
Gele Kruismedewerkers over het correct gebruik van beschermingsmateriaal, wat te doen bij een 
(mogelijke) coronabesmetting bij een patiënt of bij zichzelf, hoe de patiënt informeren over 
specifieke maatregelen zoals het dragen van een mondmasker tijdens de zorg, … Om de boodschap 
van onze verpleegkundigen te versterken, communiceerden we ook via onze vertrouwelijke 
communicatiedragers: Gezond Thuis, social media, het bewijsstuk,… Maar ook via specifieke 
coronapagina’s op witgelekruis.be (www.witgelekruis.be/coronavirus-info-en-richtlijnen).   
Naar de buitenwereld toe was de thuisverpleging eerder een ‘stille kracht’. We legden vragen of 
bezorgdheden op de overlegtafel met de verschillende overheidsniveaus om zo te oplossingen te 
komen. We gebruikten de media enkel om onze maatschappelijke rol in de crisis en de inzet en 
doorzetting van onze mensen te benadrukken. Een overzicht van onze nieuwsberichten in deze 
coronapandemie leest u hier.   
 

Aanpassing RIZIV 
 

o Omwille van de COVID-pandemie werden door het RIZIV verstrekkingen op afstand mogelijk 
gemaakt. In vier WGK-provincies werd via telefonische of videoconsultaties een totaal van 
345 sessies van diabeteseducatie gehouden met patiënten met een voortraject 
(opvolging) of met een zorgtraject diabetes. 

o Het RIZIV kwam ook tussen in de kosten van het gebruik van beschermingsmaterialen 
via de tijdelijke nomenclatuurnummer ‘opwaardering van de basisverstrekking en de 
forfaits’. Hierdoor konden de WGK-verenigingen vanaf maart tot en met augustus 2020 
de enorme kosten recupereren die op korte termijn moesten gemaakt worden voor 
beschermingsmaterialen.   Vanaf 1 september 2020  wordt voor de thuisverpleging hetzelfde 
stelsel van toepassing als voor de andere sectoren (huisartsen, tandartsen, …), 
nl. een postfacto tussenkomst van 2,5 euro per bezoek met een maximum van 200 
vergoedingen per zorgverlener per maand. De verzekeringsinstellingen betalen de financiële 
tussenkomst op intermutualistische wijze. We hebben er voor geijverd dat ook deze 
vergoeding ook uitgekeerd wordt voor bezoeken door zorgkundigen.   

o De nieuwe verstrekking ‘opvolging en toezicht bij patiënten met COVID-19 gerelateerde 
problematiek op voorschrift van een arts’ kan vanaf 1 maart 2020 geattesteerd worden. Deze 
opvolging en dat toezicht bestaat uit gerichte observaties, begeleiden van preventieve 
maatregelen (gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, …), begeleiding 
bij zuurstoftoediening, psychosociale ondersteuning, het begeleiden van medicatiebeleid en 
het evalueren van de patiëntsituatie en van de aanwezige en potentiële risico’s die een 

https://www.witgelekruis.be/coronavirus-info-en-richtlijnen
https://www.witgelekruis.be/nieuwsberichten-corona


optimaal herstel of genezing kunnen belemmeren en hierbij aan de patiënt en/of zijn 
omgeving ondersteuning bieden.  
Uit de prestaties die door verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis verricht werden kan het 
verloop van de twee eerste golven van de pandemie afgeleid worden: 
 

 

 
 

Onderzoek, projecten en innovatie 
Evidence based practice-plan  
We leverden input aan de verdere uitwerking van het strategisch EBP-plan en blijven streven 
naar een vertegenwoordiging van verpleegkundigen binnen het bestuursmodel van dit plan 
met zijn diverse cellen (prioritering, ontwikkeling, validatie, disseminatie, implementatie en 
evaluatie).   
Onze bijdrage bestond uit:   

• toetreding tot de Algemene Vergadering van EBP-net (het referentieplatform 
voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners) via mandaat NVKVV   
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• streven naar een uitgebreidere content voor verpleegkundigen op EBP-net   
• toetreding tot de Adviesraad van het EBP-plan via mandaat AUVB  
• lid van de multidisciplinaire redactieraad van EBPracticeNet vanuit het Wit-
Gele Kruis van Vlaanderen  
• detacheringen vanuit Wit-Gele Kruis van Vlaanderen naar WOREL en 
Minerva.  

 
Pilootproject negatieve druktherapie 
Begin 2019 werd de start gegeven voor een pilootproject binnen het RIZIV met 11 
Nederlandstalige en 9 Franstalige projecten. Het Wit-Gele Kruis is nauw betrokken in dit 
pilootproject, dat met 1 jaar werd verlengd tot 31/05/2021. Het jaar werd afgesloten met de 
inclusie van 394 patiënten langs Vlaamse zijde en 52 patiënten langs Waalse zijde.   

  
Hoog-risico medicatie studie  
In 2019 vond een patiëntenbevraging plaats met 
als doel het voorkomen van nevenwerkingen van 
medicatie en het voorkomen van hoog-risico 
medicatie bij ouderen (65+) in de thuiszorg in kaart 
te brengen. De resultaten geven ons inzicht over 
het medicatiegebruik van onze patiënten en welke 
klachten hierbij kunnen voorkomen. Helaas werd 
de bevraging, omwille van de coronacrisis, 

vroegtijdig beëindigd. De analyse van de studie is momenteel bezig.   
 
Patiëntenparticipatie 
Op het online minisymposium ‘patiëntenparticipatie in de thuiszorg’ (3 september 2020) 
werden  de resultaten van de twee studies en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen van 
het Centre of Excellence Patiëntenparticipatie toegelicht.   
Via de online zelfrapportage (Pact@home) waaraan 1624 medewerkers deelnamen krijgt 
het Wit-Gele Kruis een eerste zicht in de patiëntenparticipatiecultuur in de 
organisatie. De vragenlijst bevat 49 vragen, verdeeld over tien componenten.  
 
In de tweede studie (Participatie@home) werden vierentwintig patiënten geïnterviewd 
over hun ervaringen, behoeften en verwachtingen 
rond patiëntenparticipatie. Patiëntenparticipatie in de thuiszorg is een dynamisch proces waarbij 
verschillende componenten (patiënt-zijn, betekenis van patiëntenparticipatie, interactie, 
zorgverlener, strategieën) met elkaar verbonden zijn en waarvan, door hun onderlinge 
interactie, de invulling ervan veranderlijk is.   
  
Om de aanbevelingen van het CoE PtPa te vertalen naar concrete acties werden er drie ad hoc 
werkgroepen opgericht (beleid, HR, vorming). De werkgroep beleid werd als eerste opgestart 
met   als doel het schrijven van een gemeenschappelijke 
visietekst rond patiëntenparticipatie in het Wit-Gele Kruis. De resultaten en de inzichten 
afkomstig van beide uitgevoerde studies vormden het uitgangspunt voor het schrijven van de 
visietekst.  De - in 2021 gefinaliseerde - visietekst vormt de basis voor de werkgroepen HR en 
vorming. Binnen deze werkgroepen zal er ook nagedacht worden over het meten en opvolgen 
van de integratie van patiëntenparticipatie in de organisatie.   



 
Brusselproject  
  
Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant opende op 28 augustus 2020 met trots een verpleegpost 
in Sint-Jans-Molenbeek en in Sint-Joost-Ten-Node. Patiënten kunnen er terecht voor een 
aantal verpleegkundige zorgen, voorgeschreven door een arts. In aanwezigheid van minister 
Elke Van den Brandt, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) en bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid, huldigde 
het Wit-Gele Kruis de twee verpleegposten officieel in. Het project kwam tot stand met 
ondersteuning vanuit de Vlaamse Federatie. In 2021 wordt verder ingezet op de uitbouw van 
het buurtgerichte aanbod en de inbedding van het aanbod vroedkundige zorgen.   
  
  
Digitalisering en innovatie 
 
Homologatie EVD  
In 2020 start het eHealth platform het overleg op rond de nieuwe criteria waaraan de 
EVD- softwares moeten voldoen in de komende jaren. Het Wit-Gele Kruis neemt deel aan dit 
overleg en plaatst het delen van gegevens met andere zorgverleners en de patiënt hoog op 
de agenda. In 2021 en 2022 zullen alle EVD’s getest worden.   
 
mijnWGK  
Het mijnWGK-platform wordt elk jaar meer en meer gebruikt voor samenwerking en 
gegevensdeling met artsen en andere zorgverleners. Ook meer en meer patiënten beginnen 
hun weg te vinden naar het platform.    
In 2020 gebruikten meer dan 20.000 mensen mijnWGK. Dat is een stijging van 32 % ten 
opzichte van 2019. 50 % van de gebruikers zijn patiënten en mantelzorgers.    
 
Vergelijking digitale communicatietools  
In samenwerking met de collega beroepsorganisaties voor huisartsen Domus Medica, 
Vlaams Apotherkers Verbond en NPTV wordt onder impuls van het VAZG onderzoek gedaan 
naar alle mogelijke platformen voor gegevensdeling. Sterktes en zwaktes van systemen 
worden in kaart gebracht en geanalyseerd. In 2021 volgt een communicatiecampagne naar 
zorgverleners over dit thema door VIVEL.   
  



Beeldschermzorg met diabetespatiënten 
Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen liep in 2020 een 
proefproject om via beeldbellen bepaalde zorgen op te 
volgen. Door de coronacrisis werd het project versneld 
uitgerold. We focussen ons in eerste instantie op 
diabetespatiënten die hun educaties vanop afstand willen 
verderzetten. Patiënten kunnen hier vrij voor kiezen. 
Momenteel gebruiken een tiental diabeteseducatoren en 
één diëtiste/diabeteseducator het beeldbellen om hun 
patiënten op te volgen.  Reeds een 100-tal patiënten hebben 
van dit aanvullend aanbod gebruik gemaakt. De patiënten 
kunnen na de sessie hun ervaringen over het beeldbellen met 
ons delen. De ervaringen die we kregen, zijn 
bijzonder positief.   
De Wit-Gele Kruis diabeteseducatoren passen hun werkwijze 

aan de noden van onze patiënten aan. Huisbezoeken worden afgelegd wanneer de patiënt 
en educator daar nood aan heeft. Waar beeldbellen een volwaardig alternatief is voor patiënt 
en educator, wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Het gaat dus om een aanvullende 
dienstverlening, huisbezoeken blijven zeker nog steeds mogelijk. Het RIZIV heeft ook de 
goedkeuring gegeven om consultaties van diabeteseducatoren en diëtisten via ‘videocall’ te 
laten verlopen.   

  
Technologie voor warme thuiszorg bij personen met hartfalen in Vlaanderen  
De kans op heropname van hartfalenpatiënten kan worden gereduceerd door nabije 
opvolging en zelfmanagementondersteuning van de patiënt. Dat blijkt uit wetenschappelijke 
literatuur. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en diverse 
andere betrokken partners uit de regio’s Kempen en Zuidoost-Vlaanderen zetten daarom, en 
mede dankzij de subsidies van de Koning Boudewijnstichting, hun schouders onder het 
project ‘Technologie voor een warme zorg thuis voor patiënten met hartfalen’. Ze 
ontwikkelden een multidisciplinair zorgmodel met klemtoon op 
zelfmanagementondersteuning van de patiënt en een zorgplatform voor (elektronische) 
gegevensdeling dat patiënten en zorgverleners met elkaar verbindt. Ondanks de moeilijke 
rekrutering tijdens de coronacrisis volgden ze in de Kempen 76 hartfalenpatiënten op via de 
Zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis en de app mijnWGK. In Oost-Vlaanderen deden ze dat 
voor 32 patiënten via de app RemeCare.  
Daarnaast werd het lerend netwerk hartfalen ‘HeartsConnect’ opgericht, dat verschillende 
hartfaleninitiatieven in de eerste lijn verenigt.  Ze organiseerden drie boeiende symposia 
voor de leden en de samenwerking met de Belgian Working Group for Heart Failure 
(BWGHF) werd bestendigd. Er wordt samengewerkt rond de opschaling van hartfalenzorg en 
de uitbouw van een informatieve website over hartfalen voor de zorgprofessionals in de 
eerste lijn en voor patiënten en mantelzorgers.  
 
Datawarehouse 

  
Het belang van een goed datamanagement is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 
Ook binnen Wit-Gele Kruis wordt er, ter ondersteuning van het beleid, volop ingezet op data-
analyse. In de verschillende provincies worden de datawarehouses (gekoppeld aan het EVD 



en backoffice) steeds verder uitgebouwd. Vanuit het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen wordt er 
verder ingezet op de benchmarking tussen de verschillende Wit-Gele Kruisverenigingen. In 
2020 lag de focus op de zorggegevens die gerapporteerd worden op basis van de 
facturatiedata. De rapportage gebeurt via een beveiligde website die informatie toont over 
patiënten, zorgen en inkomsten. In de toekomst wordt de databank nog verder uitgebouwd 
met andere databronnen.    

  
Centralisatie data Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen  
Begin 2020 nam Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een nieuwe tool voor datavisualisatie 
(Power BI) in gebruik. Deze tool biedt de eindgebruiker waardevolle inzichten zodat er snel 
en weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden. Enkele maanden later, tijdens de 
coronacrisis, bleek deze tool van groot belang.   
In een eerste fase werden alle operationele KPI’s zoals evolutie verzorgingsdagen, patiënten, 
case mix, aantal bezoeken, aantal contactnames… verwerkt en op een gebruiksvriendelijke 
manier weergegeven op een dashboard, inclusief visualisatie op een kaart van Oost-
Vlaanderen. In een tweede fase werden ook heel wat personeelsgegevens aan het 
dashboard toegevoegd, zoals in- en uitstroom, verlofuren, bezetting in de teams…   
Ook de volledige rapportage van de coronacrisis werd gecapteerd in een dashboard. Zo 
beschikte de crisiscel over een dagelijks rapport met onder meer de evolutie van het aantal 
besmette patiënten per team, afwezige medewerkers, duur…  Dit dashboard bood de 
mogelijkheid om heel snel te zien in welke gebieden/teams/regio’s bepaalde cijfers de goede 
of minder goede kant uitgaan, en zorgde er mee voor dat er waar nodig doordacht 
ingegrepen of bijgestuurd kon worden.  
 
Samenwerkingsprojecten  
Leerstoel eerstelijnsgezondheidszorg  
De Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) is een uniek consortium dat tot stand kwam dankzij 
de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.   
Het Wit-Gele Kruis is betrokken in de Stuurgroep van deze Academie, alsook in de 
onderzoeksprojecten naar de ondersteuning van zelfmanagement, doelgerichte zorg, 
interprofessionele samenwerking en integratie, en het werkpakket rond onderwijs. Op die 
manier wenst het Wit-Gele Kruis een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen onderzoek, 
onderwijs en praktijkvoering.  
  
European Training Network 
TRANS-SENIOR is een internationaal onderzoeksproject waarbij zes verschillende Europese 
landen samenwerken rond dertien projecten in de ouderenzorg. Op 5 augustus 2019 
is Lotan Kraun, afkomstig uit Israël, gestart in het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen voor een 
periode van 4 jaar. Hij gaat voornamelijk onderzoek uitvoeren naar de empowerment van 
patiënten wanneer er sprake is van transities in de zorg. In 2020 startte hij een kwalitatief 
onderzoek op basis van diepte-interviews met ouderen en mantelzorgers naar hun 
ervaringen en behoeften m.b.t. transitionele zorg.   

 
 

https://academie-eerstelijn.be/
https://www.trans-senior.eu/


Nabije zorg op afstand 
Herinneringstelefoons voor personen met een langwerkend antipsychoticum   
 
Voor patiënten met schizofrenie is therapietrouw een belangrijk aandachtspunt. Daarom 
besliste het Wit-Gele Kruis van Antwerpen om de bestaande dienstverlening ‘Nabije zorg op 
afstand’ ook in te zetten voor deze doelgroep. Het zette een project op waarbij patiënten 
een week vóór een inspuiting met depotmedicatie worden opgebeld door een medewerker 
van de Zorgcentrale die hen eraan herinnert dat de medicatie moet worden opgehaald bij de 
apotheker en dat de verpleegkundige op een bepaald tijdstip gaat langskomen.  
Een voor- en nameting binnen het project wees uit dat er minder bezoeken nodig waren om 
een inspuiting tot een goed einde te brengen en dat het aantal nutteloze bezoeken werd 
gereduceerd. Patiënten gaven zelf aan dat ze zich hierdoor ondersteund voelden en hun 
afspraken vlotter nakwamen. De medewerkers van de Zorgcentrale voelden zich bovendien 
meer betrokken bij de zorg en merkten dat hun interventie effect heeft.  
Op basis van deze bevindingen werd eind 2020 beslist om deze service vanaf 2021 gefaseerd 
uit te breiden naar de rest van de provincie.  
  
Zorgprogramma ‘Hartfalen Leuven’  
In 2019 werd het Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen opgericht om verschillende Vlaamse 
hartfaleninitiatieven, die actief zijn in de eerstelijnszorg, te verenigen. Het Zorgprogramma 
Hartfalen Leuven wil onder meer zorgen voor een betere overgang voor de patiënt van het 
ziekenhuis naar de thuissituatie. Om deze ondersteuning vanuit de thuisverpleging aan te 
bieden hebben diverse verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant zich 
geëngageerd om in 2020 een opleiding tot hartfaleneducator te volgen. 
Deze educatoren geven een extra educatiegesprek in de thuisomgeving van de patiënt om 
op een laagdrempelige manier aan te tonen hoe de patiënt zijn of haar levensstijl op een 
duurzame manier kan aanpassen en hen hierin te begeleiden.  
 

Thuishospitalisatie binnen oncologie  
In december 2020 werd het 3-jarige 
proefproject beëindigd waarbij de 
behandeling van borstkanker thuis kan 
worden verdergezet. Het Wit-Gele Kruis 
Vlaams-Brabant werkte hiervoor samen 
met UZ Leuven en KHOBRA (Kring 
Huisartsen Oost-Brabant). Het initiatief 
van dit pilootproject komt uit van 
de FOD Volksgezondheid. Het 
project, waar het Wit-Gele Kruis Vlaams-
Brabant aan meewerkte, is er voor 
vrouwen met een specifiek type 
borsttumor die ook nog na hun chemotoediening in het ziekenhuis subcutane inspuitingen 
krijgen met het geneesmiddel Herceptin.  
Er zijn diverse voordelen verbonden aan dit proefproject:  

• Het medicijn kan zowel in een verpleegpost als thuis subcutaan worden 
toegediend  
• Ontlasting van de oncologische daghospitalisatiecentra   



• De thuisverpleegkundigen werden opgeleid van assessment over de 
technische aspecten van de toediening zelf tot de klinische aandachtspunten na 
toediening  
• Patiënten kunnen in hun vertrouwde omgeving worden verzorgd of indien ze 
mobiel genoeg zijn in de goed uitgeruste verpleegposten van de lokale 
afdelingen  
• Bestendigen en uitbouwen van netwerk binnen UZ Leuven  
• Multidisciplinaire samenwerking  

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant toont hiermee aan dat ze samen met andere 
gezondheidszorgactoren actief inzetten op innovatieve en kwalitatieve projecten. Dankzij dit 
pilootproject kunnen in de nabije toekomst soortgelijke thuishospitalisatieprojecten worden 
opgezet en zorgen voor een verbreding van het domein oncologische zorgen. Van 
proefproject tot implementatie in de reguliere thuiszorg.  
 

Bloedafname aan huis  
Oncologische patiënten 
moeten niet meer naar het 
ziekenhuis om hun 
bloedwaarden te laten testen 
voor ze een chemokuur 
krijgen toegediend. Nieuw is 
dat niet. Maar in 
samenwerking met het 
Ziekenhuis Oost-Limburg 
werd de dienstverlening van 
het Wit-Gele Kruis Limburg in 
2020 op punt gezet.   
Een of enkele dagen voor zijn 
of haar chemokuur gaat de 
verpleegkundige langs voor 

de bloedafname. Dat bloedstaal wordt naar het labo gebracht. De toestand van de patiënt 
wordt voor de bloedafname in kaart gebracht door middel van een vragenlijst. Deze 
informatie wordt samen met de resultaten aan de behandelende arts bezorgd. Op basis van 
de bloedwaarden en de informatie uit de vragenlijst bekijkt de arts of de patiënt de 
chemokuur kan ondergaan. indien wel, dan kan de patiënt op het afgesproken moment naar 
het ziekenhuis gaan voor de chemokuur.  
Een groot voordeel is de tijdsbesparing op de dag van de chemokuur. Wanneer je je bloed in 
het ziekenhuis nog moet laten onderzoeken, ben je al gauw één tot twee uur extra kwijt. Een 
ander voordeel is dat de patiënt zich meer comfortabel voelt in de thuisomgeving. En is de 
familie meer betrokken bij de behandeling. Bovendien kan de (risico)patiënt onnodige 
verplaatsingen naar het ziekenhuis vermijden. Wat altijd een voordeel is, vooral in 
coronatijd.  
 
 
 



Publicaties 
 

Gezond thuis 
In Gezond Thuis vormen zorg en gezondheid de rode draad doorheen vaste rubrieken en 
bijhorende artikels. Een mooie mix van patiëntenverhalen en getuigenissen met artikels van 
eigen en externe experten en dat gecombineerd met mooi beeldmateriaal. Het resulteerde 
opnieuw in vier inspirerende en aantrekkelijke magazines.  

Interesse? Je kan je abonneren op het magazine of artikels online lezen via 
www.gezondthuis.be. 

Wegwijs in de 
thuisverpleging 
'Wegwijs in de thuisverpleging' biedt een antwoord op verschillende vragen waarmee 
thuisverpleegkundigen geconfronteerd worden. Het boek wil studenten verpleegkunde in de 
hogescholen en het hoger beroepsonderwijs, alsook allerhande zorgprofessionals 
ondersteunen. In 2019 verscheen een nieuwe editie van het boek. 

Thuis Verplegen 
Thuis Verplegen is een viermaandelijks vaktijdschrift voor 
thuisverpleegkundigen. Het magazine wordt uitgebracht in 
samenwerking met de Vlaamse Federatie van Diensten voor 
Thuisverpleging (VFDT). Thuis Verplegen focust op het 
opfrissen van theoretische kennis en technieken van 
thuisverpleegkundigen. Daarnaast informeert het magazine 
rond actuele onderwerpen en beleid. 

https://www.witgelekruis.be/abonneren?publicatie=Gezond%20thuis%20nr.%2096&nid=7210
https://www.witgelekruis.be/publicatie/wegwijs-de-thuisverpleging-tweede-editie
https://www.witgelekruis.be/publicatie/thuis-verplegen-23


Wetenschappelijk 
onderzoek 
Het Wit-Gele Kruis baseert de zorg op wetenschappelijke informatie en publiceert hierover 
regelmatig onderzoeksresultaten. Het gaat hierbij onder meer over wetenschappelijk 
onderzoek binnen onze organisatie of deelname aan onderzoeken van andere organisaties 
en overheden. De resultaten van de onderzoeken gebruiken we om onze zorg steeds te 
optimaliseren (evidence based nursing).  
Bekijk hier de wetenschappelijke publicaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.witgelekruis.be/publicaties?s=&field_publication_type%5B%5D=3&federatie%5B%5D=4&field_published_by_tid=All


Zorgcijfers 
Algemeen 
2020 was een bijzonder moeilijk jaar voor iedereen. Midden maart werd de wereld getroffen 
door een ongeziene pandemie (COVID-19). Mensen bleven zoveel mogelijk binnenshuis en 
het dagelijks werken werd waar mogelijk thuis verricht. Voor verpleegkundige zorg is dat 
echter niet mogelijk. Verpleegkundigen bleven bij de patiënt komen, met voldoende 
bescherming (in de vorm van mond- en gezichtsmaskers, handschoenen en 
ontsmettingsmiddelen) om besmetting te voorkomen. Waar mogelijk werden 
videoconsultaties gedaan (voor diabetespatiënten bijvoorbeeld). Het gros van het werk werd 
echter uitgevoerd in de nabijheid van de patiënt. In deze moeilijke omstandigheden 
desondanks het werk voortzetten met gevaar voor zichzelf getuigt van een 
ontegensprekelijke moed waarvoor wij onze thuisverpleegkundigen zeer erkentelijk zijn. 

Als marktleider in Vlaanderen staat het Wit-Gele Kruis ook in deze tijden garant voor 
kwaliteitsvolle thuisverpleging. De kerncijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk 
dat zij in 2020 in moeilijke omstandigheden realiseerden. Een uitbreiding van deze 
cijfergegevens vind je hier terug. 

In 2020 verrichtten verpleeg- en zorgkundigen vele bezoeken en zorgen. Deze gegevens 
hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die vergoed worden uit de 
nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV. 

Patiënten 

Het Wit-Gele Kruis was in 2020 reeds 83 jaar actief in de thuisverpleging. Vrees voor het 
virus weerhield sommige patiënten ervan om de broodnodige zorg te zoeken. Sommige zorg 
werd dus door de patiënten uitgesteld in de hoop op betere tijden. Hierdoor daalde het 
patiëntenaantal met -6,6 % (zie figuur). 

Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in deze moeilijke 
tijden nog steeds 142.438 patiënten. 

In Vlaanderen kregen gemiddeld 63.069 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van 
het Wit-Gele Kruis over de vloer. Door de corona-pandemie is hun aantal gedaald met -6,3 
%. 

Leeftijd & geslacht 

De meerderheid van de patiënten (57,3 %) was vrouwelijk, 42,7% was mannelijk. 

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 72,1 % was 
ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 34,5 % was ouder dan 80 jaar. 

https://wgkjaar.coworks.be/sites/default/files/inline-files/Zorgcijfers-2020.pdf


 

 

Katz-schaal 

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor 
essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 

• Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 
• Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 
• Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 
• Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 
• Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 
• Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 

'incontinentie' 
• Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 

'incontinentie' en 'eten' 

In de referentiemaand (oktober) zijn er 51.411 (36,1 %) patiënten gescoord. 

Zorgafhankelijkheid 

Elk item (wassen, kleden …) werden gescoord op een vierpuntenschaal, naargelang de 
afhankelijkheid van de patiënt. Zo kan de verpleegkundige de zorgafhankelijkheid van de 
patiënt evalueren. 

De meeste patiënten waren afhankelijk voor: 

• wassen (66,1 %) 



• kleden (62,9 %) 

44 % van de patiënten had hulp nodig bij het eten. Die taak bestond er voornamelijk in het 
eten hapklaar te maken en de patiënt goed te positioneren tijdens de maaltijd. 

Van de patiënten was 3,1 % (1 657 personen) totaal afhankelijk bij het eten en had 6,9 % (3 
625 patiënten) gedeeltelijk hulp nodig bij het eten of het drinken. 

 

Bezoeken & handelingen 

We legden  23.233.012 bezoeken af en verrichtten 25.422.545 vergoedbare handelingen. 

Voornaamste handelingen 

• hygiënische zorgen (38,8 %): tijdens deze zorg detecteerde de verpleegkundige de 
nood aan andere zorgen waarbij de zelfredzaamheid zo veel mogelijk gestimuleerd 
werd. 

• wondzorgen (20,9 %): deze zorg verschilde naargelang de aard van de wonde. We 
verrichten het meest complexe wondverzorging (46,8 %). Ook compressietherapie, 
namelijk het aan- en uitdoen van kousen (31,4 %) of het aanbrengen van bandages of 
compressieverbanden (9,5 %) werd veelvuldig verricht. 

• inspuitingen (11,8 %): in totaal gaven we 3 003 054 inspuitingen. 
• andere zorgen in de forfaits (17,1 %): dat zijn zorgen die niet werden gespecificeerd. 

Dat geeft aan dat de verpleegkundige veel meer deed dan wat de nomenclatuur 
vermeldt. 

• medicatiezorg (8,1 %): het voorbereiden en toedienen van medicatie bij chronisch 
psychiatrische patiënten (15,7 %), de wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen 
per os (14,4%) en het voorbereiden van medicatie bij forfaitpatiënten (69,9 %). 

• diabetesverstrekkingen: 0,9 % van alle handelingen waren diabetes verstrekkingen. 
In 2020 waren er 29 031 diabeteseducaties (13 % van alle diabetesverstrekkingen). 
Erkende diabeteseducatoren (verpleegkundigen of diëtisten) leerden de patiënt de 
zorg in eigen handen te nemen. 

Andere vergoedbare zorgen 

Andere vergoedbare zorgen (1,5 %) waren de meer gespecialiseerde verpleegkundige zorgen 
zoals: 



• blaaszorg, waaronder blaassondage, -instillatie en -spoeling (48,3 %) 
• gastro-intestinale zorg (44,1 %) met onder meer gastro-intestinale tubage en 

drainage, darmspoelingen, enterale voeding via maagsonde, gastro- of 
enterostomiesonde 

• vulva-, vaginazorgen en aspiratie van luchtwegen (7,6 %) 

Een klein maar belangrijk deel (0,5 %) van de verpleegkundige handelingen waren de 
palliatieve zorgen. De patiënt wordt in zijn/haar laatste levensfase begeleid en de 
verpleegkundige kan aan patiënten een menswaardig levenseinde bieden. 

De palliatieve zorgen bestonden voornamelijk uit: 

• geplande bezoeken 's nachts (51,4 %) 
• overlegvergaderingen met de huisarts (17,9 %) 
• contact met de referentieverpleegkundige (19,0 %) 

Naast al deze interventies waren ook psychosociale interventies van groot belang voor de 
patiënt. 2,8 % van de patiënten was palliatief. 

Verpleegkundig consult & advies 

Er werden 42 168 (0,2 %) verpleegkundige consulten en verpleegkundige adviezen verricht. 
Het verpleegkundig consult geeft de verpleegkundige de mogelijkheid om de 
verpleegkundige gezondheidsproblemen en de zorgdoelen van de patiënt te formuleren. In 
2020 ontvingen 34 193 patiënten (24 %) dit consult. 

De tweede intellectuele verstrekking is het verpleegkundig advies en overleg in functie van 
de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os (voor orale toediening) met 
akkoord van de behandelend geneesheer. Het verpleegkundig advies was in 2020 bij 7 792 
patiënten (5,5 %) verstrekt. 

Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen 

Dat zijn gespecialiseerde handelingen zoals intraveneuze of subcutane perfusie, parenterale 
voeding en het plaatsen van een verblijfskatheter of specifiek materiaal voor het toedienen 
van geneeskundige oplossingen in een implanteerbare kamer. Enkel bachelors of 
gegradueerde verpleegkundigen mogen deze zorgen toedienen. 

• intraveneuze of subcutane perfusie, parenterale voeding, epidurale analgesie, 
intrathecale anesthesie: 59,9 % 

• plaatsen verblijfskatheter of specifiek materiaal voor het toedienen van 
geneeskundige oplossingen in implanteerbare kamer: 16,8 % 

• verwijderen van een verblijfskatheter of specifiek materiaal dat toediening van een 
geneeskundige oplossing in een implanteerbare kamer toelaat: 17,7 % 

• vervangen van een suprapubische sonde met ballon: 6,3 % 
• vervangen van een gastrostomiesonde met ballon: 0,1 % 
• gebruik pompsystemen voor toedienen van chronische analgesie via epidurale of 

intrathecale catheter: 0,04 % 



 

Vergoeding 

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dat is 
afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die d.m.v. de Katz-score ingedeeld 
wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten met een 
hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed. 

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. De meeste patiënten 
(64,5 %) ontvangen een verzorging per handeling (dit zijn licht zorgafhankelijke patiënten). 
De forfaitpatiënten zijn verdeeld in matig tot erg zorgafhankelijke patiënten. Daarenboven 
zijn er ook bijzondere forfaits voor de palliatieve patiënten. Zij hebben specifieke noden 
zoals dringende nachtbezoeken, of bezoeken van minimaal 1 uur, … 3,5 % van de patiënten 
is palliatief. Zij vereisen bijzondere aandacht. 

 

Verband Katz-schaal en vergoeding 

Forfait-C-patiënten en patiënten met het palliatief forfait C bevinden zich voornamelijk in de 
categorie Katz 7. Omgekeerd merken we echter dat 11,1 % (3 706 personen) van de 
patiënten waarvoor er een vergoeding per handeling is, een Katz-score van 6 of 7 hebben, 
hetgeen toch een grote afhankelijkheid inhoudt voor de items incontinentie en/of eten. 



 

Handelingen per bezoek & verzorgingsdag, bezoeken per verzorgingsdag 

De figuren illustreren een stijgend aantal handelingen en bezoeken naar de 
vergoedingsgroep. Het toont duidelijk aan dat hoe hoger de zorgafhankelijkheid is, hoe 
intensiever de thuisverpleging is. 

 

Samenwerking met artsen 



Verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis werken nauw samen met artsen en specialisten en 
informeren hen over belangrijke veranderingen in de ziektetoestand van de patiënt of de 
zorg die verleend wordt. 

Hiervoor werd in 2020 samengewerkt met 17 855 artsen. We kennen hun aantal zo goed 
omdat voor de meeste verpleegkundige prestaties een doktersvoorschrift noodzakelijk is en 
dit gezamenlijk wordt geregistreerd. De figuur toont de relatieve verdeling van artsen, 
patiënten en vergoedingen naargelang het gaat over een voorschrift van huisartsen of van 
specialisten. 

Het percentage artsen specialisten vertegenwoordigt meer dan de helft van de 
voorschrijvers. In 2020 is het merendeel van deze zorgvoorschrijvers een specialist (52,1 %), 
waar dit vóór 2012 de huisarts was. Eén van de oorzaken is het feit dat er steeds meer 
specialisatie sub-categorieën worden erkend door het RIZIV, maar het aantal artsen dat 
specialiseert neemt ook toe. 

De huisartsen schreven nog altijd aan het merendeel van de patiënten (57,3 %) 
verpleegkundige verzorging voor. Het merendeel (83,2 %) van de inkomsten uit de RIZIV-
vergoedingen zijn ook vergoedingen voor zorg voorgeschreven door huisartsen. Dit komt 
door het feit dat specialisten meer zorg voorschrijven die per handeling wordt vergoed in 
vergelijking met de huisartsen: 38,5 % van de inkomsten uit de zorg voorgeschreven door 
specialisten situeert zich in de groep per handeling, tegenover 18,1 % door huisartsen. 

 

Tot slot een verdeling van het aantal zorgvoorschrijvers naargelang van hun 
specialisme. Specialisten inwendige geneeskunde (15,1 %) zijn het best vertegenwoordigd, 
gevolgd door orthopedisten, specialisten fysische geneeskunde en specialisten revalidatie en 
heelkunde specialisten (beide 11,5 %).   



Dankzij specifieke bekwamingscodes kan men eveneens uitmaken dat 0,03 % van deze 
artsen een specialisatie heeft als geriater en 0,8 % als diabetoloog al dan niet naast andere 
specialisaties. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antwerpen 
Patiënten 
De thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen verzorgden in 
2020 27.821 patiënten (-656). De organisatie telde maandelijks 11.750 unieke patiënten (-
343). Het grootste deel van onze patiënten zijn +70 jaar. We verzorgden 201 kinderen tot 
10 jaar en 35 +100-jarigen.  

 

 

 
Katz-schaal 
De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor 
essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 
Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 
Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 
Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 
Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 
Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 



Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 
'incontinentie' 
Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 
'incontinentie' en 'eten' 

 
Bezoeken en handelingen 
Er werden in 2020 2.905.767 bezoeken en 6.672.301 handelingen verricht. 

 

 



 

 

 

 



 
Vroedvrouwen 
Sinds de start van ons vroedvrouwenteam op 1 januari 2016 kregen we 8.265 aanvragen van 
gezinnen. Daarvan waren er 2.519 in 2020. We zien een duidelijke stijging van zowel de 
postnatale als de prenatale zorg. 

 
Zorgcentrale 
In 2020 waren er 9.439 aansluitingen voor een personenalarm (PAS). Dat is een stijging van 
334 aansluitingen in vergelijking met 2019 (9.105). 
 
Beter Thuis 
De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Beter Thuis, presteerde in 
2020 35.342 uren. Dat zijn 1.188 uren meer in vergelijking met 2019 (34.154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limburg 
Patiënten 
De thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Limburg verzorgden in 
2020 33.606 patiënten. De organisatie telde maandelijks 14.858 unieke patiënten. Het 
grootste deel van onze patiënten heeft een leeftijd tussen 80 en 84 jaar. We verzorgden 103 
kinderen tot 4 jaar en 8 +100-jarigen.  

 

 
Katz-schaal 
In de referentiemaand oktober 2020 werden er 15.560 patiënten gescoord op de Katz-
schaal. De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten 
voor essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 
 
Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 
Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 
Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 
Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 
Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 
Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 
'incontinentie' 
Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 
'incontinentie' en 'eten' 



 
Bezoeken en handelingen 
Er werden in 2020 4.291.636 bezoeken en 7.825.154 vergoedbare handelingen verricht. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Vroedvrouwen 



In 2020 werden 3.335 bevallen mama's in Limburg verzorgd door het vroedvrouwenteam. 
Dat wil zeggen dat we bij 48 % van alle bevallen moeders in Limburg kwamen. Bij 
670 vrouwen gingen we tijdens de zwangerschap langs voor een prenataal gesprek. In totaal 
zijn er 37 vroedvrouwen in Limburg actief. 
Bij 48 % van alle baby's die we opvolgden, voerden onze vroedvrouwen de hielprik uit. Bij 40 
% van alle gezinnen werd de zorg opgestart binnen de 3 dagen na de bevalling. Dat wil 
zeggen dat mama en baby al na 1 of 2 dagen het ziekenhuis verlieten. Wist je dat 22 % van 
alle zorgaanvragen digitaal via de website gebeurde? 
 

Zorgcentrale 

In 2020 waren er 10.270 abonnees voor het personenalarm (PAS), 695 gebruikers van het 
personenalarm met professionele hulpverlening en 226 gebruikers van het mobiel 
personenalarm. In 2020 waren er 937 nieuwe installaties van het PAS. In totaal kwamen er 
141.082 alarmoproepen en 154.474 telefoonoproepen binnen. 

Dienst Gezinszorg 

De dienst gezinszorg van Wit-Gele Kruis Limburg, Beter Thuis, presteerde in 2020 50.807 
uren bij 322 cliënten, waarvan 9.828 uren onregelmatige prestaties. 

Voedings- en dieetadvies 

In 2020 deden we 6.039 consultaties, waarvan: 

• 1.340 huisbezoeken 
• 1.031 consultaties ikv voortraject diabetes type 2 
• 1.393 consultaties ikv zorgtraject diabetes type 2 
• 192 consultaties ikv zorgtraject chronische nierinsufficiëntie 

 

Hulpmiddelen 

In 2020 werden er 12.263 hulpmiddelen ontleend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oost-Vlaanderen 
De cijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat wij het voorbije jaar 
realiseerden. 
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die 
vergoed werden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV. 

Patiënten 

We verzorgden 42.126 patiënten. Per maand kregen in Oost-Vlaanderen gemiddeld 16.560 
patiënten een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer. 

Leeftijd & geslacht 

Vrouwen vormden de grootste groep patiënten (57,71 %).  

Gemiddelde leeftijd: 

• gemiddelde leeftijd: 67 jaar 
• vrouwen: 68 jaar 
• mannen: 67 jaar 

 

 

Katz-schaal 

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor 
essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 

Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 



Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 

Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 

Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 

Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 

Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 
'incontinentie' 

Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 
'incontinentie' en 'eten' 

 

Bezoeken & handelingen 

We legden 4.200.863 bezoeken af en verrichtten 8.358.802 vergoedbare handelingen. 

Voornaamste handelingen 

• hygiënische zorgen (26,7 %): tijdens deze zorg detecteerde de verpleegkundige de 
nood aan andere zorgen waarbij de zelfredzaamheid zo veel mogelijk gestimuleerd 
werd. 

• wondzorgen (32,2 %): deze zorg verschilde naargelang de aard van de wonde. We 
verrichten het meest complexe wondverzorging. Ook compressietherapie, namelijk 
het aan- en uitdoen van kousen of het aanbrengen van bandages of 
compressieverbanden werd veelvuldig verricht. 

• inspuitingen (11 %) 
• andere zorgen in de forfaits (17,6 %): dit zijn zorgen die niet werden gespecificeerd. 

Dit geeft aan dat de verpleegkundige veel meer deed dan wat de nomenclatuur 
vermeldt. 

• medicatie voorbereiden en toedienen (8,8 %): het voorbereiden en toedienen van 
medicatie bij chronisch psychiatrische patiënten, de wekelijkse voorbereiding van 
geneesmiddelen per os  en het voorbereiden van medicatie bij forfaitpatiënten . 

• diabetesverstrekkingen (0,5%) 

Andere vergoedbare zorgen 



Andere vergoedbare zorgen (1,3 %) waren de meer gespecialiseerde verpleegkundige zorgen 
zoals: 

• blaaszorg, waaronder blaassondage, -instillatie en -spoeling (48,1 %) 
• gastro-intestinale zorg (43,1 %) met onder meer gastro-intestinale tubage en 

drainage, darmspoelingen, enterale voeding via maagsonde, gastro- of 
enterostomiesonde 

• vulva-, vaginazorgen en aspiratie van luchtwegen (8,8 %) 

Een klein maar belangrijk deel (0,1 %) van de verpleegkundige handelingen waren de 
palliatieve zorgen. De patiënt wordt in zijn/haar laatste levensfase begeleid. 

 

Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen 

Dit zijn gespecialiseerde handelingen zoals intraveneuze of subcutane perfusie, parenterale 
voeding en het plaatsen van een verblijfskatheter of specifiek materiaal voor het toedienen 
van geneeskundige oplossingen in een implanteerbare kamer. Enkel bachelors of 
gegradueerde verpleegkundigen mogen deze zorgen toedienen. 

 

Vergoeding 

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dit is 
afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die door middel van de Katz-score 
ingedeeld wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten 
met een hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed. 

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. We onderscheiden 
patiënten die een verzorging per handeling ontvangen (dit zijn licht zorgafhankelijke 
patiënten) en forfaitpatiënten (dit zijn matig tot erg zorgafhankelijke patiënten). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlaams-Brabant 
De cijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat wij het voorbije jaar 
realiseerden. 

Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die 
vergoed werden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV. 

Patiënten 

We verzorgden in Vlaams-Brabant 21.535 patiënten. Per maand kregen in Vlaams-Brabant 
gemiddeld 8.385 patiënten een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer. 

Leeftijd & geslacht 

Vrouwen vormden de grootste groep patiënten (56.7 %). 

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 71.2 % is 60 
jaar of ouder. Het aantal hoogbejaarden (80 jaar of ouder) hierin bedroeg 34.63 %. 

 

 

Katz-schaal 

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor 
essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 

• Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 
• Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 
• Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 



• Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 
• Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 
• Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 

'incontinentie' 
• Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 

'incontinentie' en 'eten' 

 

Bezoeken & handelingen 

We legden 2.113.180 bezoeken af en verrichtten 4.747.103 vergoedbare handelingen. 

 

Vergoeding 

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dit is 
afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die door middel van de Katz-score 
ingedeeld wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten 
met een hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed. 

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. We onderscheiden 
patiënten die een verzorging per handeling ontvangen (dit zijn licht zorgafhankelijke 
patiënten) en forfaitpatiënten (dit zijn matig tot erg zorgafhankelijke patiënten). 



 

Vroedvrouwen 

Sinds 2017 heeft het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een vroedvrouwenteam. Elk jaar kent 
deze dienst een mooie stijging van het aantal aanvragen, zowel wat betreft pre- als 
postnatale zorg. 

 

De zorgcentrale 

Het aantal aansluitingen bij de zorgcentrale kende ook in 2020 een mooie groei. De 
verpleegkundigen zijn 752 keer langsgegaan bij een patiënt die in nood verkeerde. 

 

 

 



West-Vlaanderen 
Patiënten 

We verzorgden 29.546 patiënten. Per maand kregen in West-Vlaanderen gemiddeld 13.543 
patiënten een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer.. 

Leeftijd & geslacht 

Vrouwen vormden de grootste groep patiënten (56,9 %). 

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 75,2 % is 
ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden (80 jaar of ouder) bedroeg 36,7 %. 

 

 

Katz-schaal 

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor 
essentiële activiteiten van het dagelijkse leven: 

• Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items 
• Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' 
• Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden' 
• Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen' 
• Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek' 
• Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 

'incontinentie' 



• Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 
'incontinentie' en 'eten' 

 

Bezoeken & handelingen 

We legden 3.949.080 bezoeken af en verrichtten 8.850.917 vergoedbare handelingen. 

Voornaamste handelingen 

• hygiënische zorgen (24,3 %): tijdens deze zorg detecteerde de verpleegkundige de 
nood aan andere zorgen waarbij de zelfredzaamheid zo veel mogelijk gestimuleerd 
werd. 

• wondzorgen (23,4 %): deze zorg verschilde naargelang de aard van de wonde. We 
verrichten complexe wondverzorging, maar ook compressietherapie, namelijk het 
aan- en uitdoen van kousen of het aanbrengen van bandages of 
compressieverbanden. 

• inspuitingen (8,4 %): in totaal gaven we 794.156 inspuitingen. 
• andere zorgen in de forfaits (23 %): dit zijn zorgen die niet werden gespecificeerd. Dit 

geeft aan dat de verpleegkundige veel meer deed dan wat de nomenclatuur 
vermeldt. 

• medicatie voorbereiden en toedienen (15 %): waaronder het voorbereiden en 
toedienen van medicatie bij chronisch psychiatrische patiënten, de wekelijkse 
voorbereiding van geneesmiddelen per os en het voorbereiden van medicatie bij 
forfaitpatiënten. 

Andere vergoedbare zorgen 

Andere vergoedbare zorgen (0,8 %) waren de meer gespecialiseerde verpleegkundige zorgen 
zoals: 

• blaaszorg, waaronder blaassondage, -instillatie en -spoeling (45,7 %) 
• gastro-intestinale zorg (49,9 %) met onder meer gastro-intestinale tubage en 

drainage, darmspoelingen, enterale voeding via maagsonde, gastro- of 
enterostomiesonde 

• vulva-, vaginazorgen en aspiratie van luchtwegen (4,4 %) 



Een klein maar belangrijk deel (0,4 %) van de verpleegkundige handelingen waren de 
palliatieve zorgen. De patiënt wordt in zijn/haar laatste levensfase begeleid. 

 

Verpleegkundig consult & advies 

Er werden 8.823 (0.1 %) verpleegkundige consulten en verpleegkundige adviezen verricht. 
Het verpleegkundig consult geeft de verpleegkundige de mogelijkheid om de 
verpleegkundige gezondheidsproblemen en de zorgdoelen van de patiënt te formuleren. De 
tweede intellectuele verstrekking is het verpleegkundig advies en overleg in functie van de 
wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os (voor orale toediening) met akkoord 
van de behandelend geneesheer. 

 

Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen 

Dit zijn gespecialiseerde handelingen zoals intraveneuze of subcutane perfusie, parenterale 
voeding en het plaatsen van een verblijfskatheter of specifiek materiaal voor het toedienen 
van geneeskundige oplossingen in een implanteerbare kamer. Enkel bachelors of 
gegradueerde verpleegkundigen mogen deze zorgen toedienen. 

 

 

Vergoeding 

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dit is 
afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die door middel van de Katz-score 



ingedeeld wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten 
met een hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed. 

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. We onderscheiden 
patiënten die een verzorging per handeling ontvangen (dit zijn licht zorgafhankelijke 
patiënten) en forfaitpatiënten (dit zijn matig tot erg zorgafhankelijke patiënten). 

 

Vroedvrouwen 

In 2020 werden 162 mama’s door ons verzorgd. 

 

Zorgcentrale 

Met de zorgcentrale gaan we nog een stap verder in de totaalzorg en de continuïteit waar 
het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen voor staat. Met deze dienstverlening willen we immers 
nog betere en veiligere totaalzorg realiseren voor mensen die zelfstandig thuis willen blijven 
wonen. Iedereen die nood heeft aan veiligheid en ondersteuning thuis kan aansluiten bij de 
zorgcentrale. Ook wie geen thuisverpleging nodig heeft, of wie een beroep doet op een 
andere thuisverpleegkundige dan het Wit-Gele Kruis. 

De zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen gaat veel verder dan louter 
tussenkomst bij alarmering. De nadruk ligt op preventie, begeleiding en nazorg. 

Enkele cijfers voor 2020: 

• In 2020 beantwoordden medewerkers van de zorgcentrale 18.378 effectieve 
oproepen. In 4.476 gevallen ging het om een effectieve noodoproep van een cliënt.  



o In 3.272 gevallen werd een verpleegkundige gestuurd. 
o In 59 gevallen werd een huisarts gestuurd. 
o In 79 gevallen stuurde een medewerker van de zorgcentrale de hulpdiensten 

(112). 
• De zorgcentrale sloot 2020 af met 3.183 effectieve aansluitingen*. Dit is een groei 

van  12% in vergelijking met 2019. 
o 73 % zijn privé-aansluitingen. 
o 27 % zijn aansluitingen in assistentiewoningen. 

*3.183 effectieve aansluitingen, verdeeld over de 3 types toestellen die de Zorgcentrale 
aanbiedt. 
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