
SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE 
EN VEILIGE ZORG



Je verpleegkundige staat 
iedere dag klaar om je de best 
mogelijke zorgen aan te bieden. 
De dienst kwaliteit van het 
Wit-Gele Kruis zorgt voor de 
nodige ondersteuning om dag 
na dag te werken aan kwaliteit 
en veiligheid. Hoe we dat doen? 
Dat verduidelijken we graag in 
deze folder!

Het uitgangspunt: 
Jouw noden, behoeften en verwachtingen 

als patiënt of mantelzorger
Kom je in zorg bij het Wit-Gele Kruis, dan starten we met een intakegesprek om een 
zicht te krijgen op jouw noden, behoeften en verwachtingen als patiënt. Samen met 
jou, je mantelzorger, je behandelende arts en eventuele andere zorgpartners bieden 
we een persoonlijk antwoord op jouw zorgvraag. Tijdens het uitvoeren van de zorg, 
zal je verpleegkundige regelmatig observaties en aandachtspunten noteren. Deze 
observaties zijn telkens het uitgangspunt om in overleg te gaan met jou, je mantelzor-
ger, je huisarts, de vaste verpleegkundigen die bij je zorg betrokken zijn… en om een 
passende oplossing te geven voor je zorgvraag. Indien nodig, kunnen we toeleiden 
naar andere zorgpartners. Alle afspraken, observaties, acties… worden genoteerd in 
het elektronisch verpleegdossier. Jouw voordeel? De vaste verpleegkundigen die bij 
je zorg betrokken zijn, zijn perfect op de hoogte van je situatie. 



Iedereen wil veilige zorg
Een valincident, verkeerde medicatie toegediend, de juiste medicatie maar een ver-
keerde dosis toegediend… Niemand wil dit meemaken! Het Wit-Gele Kruis zet in op 
veilige zorg. Dat doen we op verschillende manieren.

• We moedigen onze medewerkers aan om ieder incident of bijna-incident te 
melden. Het spreekt voor zich dat ieder incident meteen opgevolgd en aangepakt 
wordt. Maar uit de incidentenrapporteringen kunnen we ook als organisatie veel 
leren, en preventieve campagnes of acties uitwerken om gelijkaardige incidenten 
in de toekomst te vermijden. Enkele voorbeelden:

• Iedere verpleegkundige heeft aandacht voor valpreventie. We organiseren   
ook infonamiddagen voor patiënten en mantelzorgers over dit thema.

•  Er zijn duidelijke afspraken en procedures over het klaarzetten en toedienen 
van medicatie.

•  Bij het Wit-Gele Kruis gelden strenge richtlijnen op vlak van handhygiëne.

• Verpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis kunnen rekenen op de nodige bege-
leidingen op het werkveld, waarbij een collega/coach toeziet op de correcte 
werkwijzen en ondersteuning biedt bij nieuwe preventieve maatregelen.

• Op geregelde tijdstippen bevragen we onze medewerkers over hoe we de zorg nog 
veiliger kunnen maken. Uit deze ‘veiligheidscultuurmeting’ blijkt bijvoorbeeld 
dat het belangrijk is dat alle collega’s de zorg op dezelfde manier uitvoeren. Denk 
bijvoorbeeld aan een transfer met een tillift, of een verplaatsing op de trap… Alle 
betrokkenen zullen zich veiliger voelen als dat telkens op dezelfde manier gebeurt.



Helpen je vaste verpleegkundigen 
je op een andere manier van de 

trap of met de tillift

Voel je je niet comfortabel  
bij een bepaalde werkwijze 

Praat erover met je verpleegkundige! 
We maken afspraken over een werkwijze waar 
iedereen zich veilig bij voelt! 
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Jouw mening telt!

Veiligheid is een belangrijk aspect, maar kwaliteitsvolle zorg gaat verder dan dat.  
Hoe ervaar jij onze dienstverlening? Welke verbeterpunten zijn er volgens jou? 

• Om dat te weten te komen, doen we sinds 2013 twee keer per jaar een bevraging 
bij ruim 1200 patiënten. We krijgen telkens veel respons, en dat appreciëren we! 
Gezien het succes van de enquêtes bij patiënten, bevragen we sinds 2015 ook 
systematisch onze mantelzorgers. We willen een zicht krijgen op hun perceptie, 
en op hoe het Wit-Gele Kruis zijn dienstverlening nog beter kan afstemmen op 
noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers. Inspraak van zowel pati-
enten als mantelzorgers is voor ons dus cruciaal!

• Uiteraard hoef je niet te wachten op een enquête, om ons je mening te geven! Heb 
je een tip, een suggestie, een klacht…? Weet dan dat je altijd bij je vaste verpleeg-
kundigen terecht kan, of bij de verantwoordelijke. Je kan ook contact opnemen 
met onze ombudsdienst. 

• Het Wit-Gele Kruis organiseert geregeld infonamiddagen over heel de provincie. 
We stellen onze dienstverlening voor en geven praktische tips over o.a. valpreventie 
en het voorkomen van wonden. Deze infonamiddagen zijn ook een ideale gele-
genheid om ons te vertellen wat jij verwacht van een organisatie als het Wit-Gele 
Kruis. 



Inschrijven voor een  
WGK-infonamiddag? 
Bekijk de kalender op wgkwvl.be

WGK-OMBUDSDIENST
T 050 44 06 28

OMBUDSDIENST@WGKWVL.BE 

EEN  KLACHT? 

SUGGESTIES? EEN TIP?   



Jouw mening telt… 
én we doen er iets mee!

De antwoorden op de enquêtes, de klachten én complimenten die onze afdelingen en 
ombudsdienst registreren, zijn voor ons een schat aan informatie. Want als we een 
zicht hebben op jouw positieve en negatieve ervaringen, weten we waaraan we moe-
ten werken. Met deze aandachtspunten zijn we alvast volop bezig:

• Respectvolle zorg
 Iedereen wil respectvol behandeld worden. Dat is een evidentie. Maar wat 

verstaan patiënten precies onder ‘respect’? Om dat te weten te komen, deed de 
dienst kwaliteit van het Wit-Gele Kruis een uitgebreid onderzoek naar ‘Respect in 
de thuisverpleging’. Naar aanleiding van dit onderzoek, plannen we een opleiding 
voor alle verpleegkundigen, zodat zij nog meer inzicht krijgen in de verschillende 
aspecten van respect en om concrete tips en informatie te geven. 

• Tijdstip van de zorg
 Uit klachten, enquêtes én uit het onderzoek naar ‘Respect in de thuisverpleging’ 

blijkt dat patiënten het uitermate belangrijk vinden dat de afspraken over het 
tijdstip van de zorg gerespecteerd worden. We hebben een interne sensibilise-
ringscampagne gelanceerd en duidelijke afspraken vastgelegd. Het is eigen aan 
de thuisverpleging dat je verpleegkundige al eens een kwartiertje vertraging kan 
oplopen, maar dat is het punt niet. Het is belangrijk dat je als patiënt weet wanneer 
je de verpleegkundige mag verwachten, en dat je verwittigd wordt als er meer dan 
20 minuten van dit tijdstip afgeweken wordt.

BEN JE ONVOLDOENDE GEÏNFORMEERD OVER HET TIJDSTIP 
VAN DE ZORG? SPREEK EROVER MET JE VERPLEEGKUNDIGE!



• Uniform werken
 Het kwam al ter sprake bij het aspect ‘veiligheid’, 

en het blijkt opnieuw uit de resultaten van de 
enquêtes en uit de geregistreerde klachten: Zodra 
er duidelijke, persoonlijke afspraken gemaakt zijn 
over de zorg, vinden mensen het belangrijk dat ze 
door verschillende verpleegkundigen telkens op 
diezelfde, afgesproken manier geholpen worden. 
Het elektronisch verpleegdossier is hierbij een 
belangrijk hulpmiddel. Alle afspraken over de 
zorg worden hier immers genoteerd. Het Wit-Gele 
Kruis heeft bovendien vaste procedures en pro-
tocollen die iedere verpleegkundige volgt. Merk 
je toch een verschil in aanpak? Spreek er dan 
zeker je verpleegkundige over aan. Met de vaste 
collega’s zal een werkwijze afgesproken worden 
waar iedereen zich comfortabel bij voelt.

WIL JE GRAAG MEER INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK
‘RESPECT IN DE THUISVERPLEGING?’ 

NEEM GERUST CONTACT OP MET ONZE DIENST KWALITEIT: 
KWALITEIT@WGKWVL.BE 

SAMENGEVAT
• Persoonlijke zorg op basis van jouw noden, 

behoeften en verwachtingen.
• Enquêtes bij patiënten en mantelzorgers.

• Melding en opvolging van incidenten.
• Ombudsdienst voor klachten en complimenten.

• Begeleidingen en bevragingen bij verpleegkundigen.
• Infonamiddagen voor patiënten en mantelzorgers.

Zo werken we samen aan 
kwaliteitsvolle zorg!



Jouw veiligheid thuis: concrete tips 

• Wist je dat je met enkele eenvoudige tips al heel wat kan doen om valpartijen 
te voorkomen? Vraag de uitgebreide folder aan je verpleegkundige!

 	 ✔ Wees aandachtig voor de nevenwerkingen van medicatie.
  ✔ Zorg voor een halfuurtje beweging per dag.
  ✔ Leg zo weinig mogelijk matten of tapijten.

• Verander regelmatig van houding om doorligwonden te voorkomen!  
Je verpleegkundige zal je meer concrete tips geven aangepast aan jouw  
persoonlijke situatie.

• Bewaar alle medicatie die je neemt, in één doos. Heb je vragen over het klaar-
zetten, toedienen…? Bespreek dit zeker met je verpleegkundige.

• Handen wassen en ontsmetten, geen nagellak, geen ringen of polshorloges, 
geen lange mouwen… Het zijn voor je verpleegkundige allemaal essentiële 
voorwaarden voor een goede handhygiëne! Help er gerust op te letten.

Heb je vragen over de inhoud van deze brochure? Neem gerust contact met ons op:
Dienst kwaliteit, Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge

kwaliteit@wgkwvl.be


