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1937: het begin van het Wit-Gele Kruis
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De bekende auto’s
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Onze visie

17/10/2017

Het WGK Vlaams-Brabant is de voortrekker in het landschap van thuiszorg.

In samenwerking met de zorgvrager en de partners binnen haar of zijn zorgnetwerk, 
zet het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, als expert in thuisverpleegkunde, maximaal 
in op een toegankelijke, geïntegreerde en hoogstaande kwalitatieve thuiszorg. Het 
doel is om proactief zowel effectieve als efficiënte antwoorden te bieden (aan) op 
de zorgnoden in de thuisomgeving en de transmurale zorgcontinuïteit te bewaken. 

Hiertoe kiest het WGK Vlaams-Brabant voor een respectvolle, integrale benadering 
van elk individu met een aanpak op maat. Deze zorg wordt geboden door 
gemotiveerde, autonome en professionele medewerkers, geruggesteund door een 
warme organisatie waar sterk wordt ingezet op zelfontplooiing en innovatie. Het 
WGK Vlaams-Brabant is hiermee een magneetorganisatie voor zorgvragers en 
medewerkers.
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Onze organisatie
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Onze organisatie maandelijks

200 000
Bezoeken

Verbanden

Hygiënische zorg

Andere zorgen

Inspuitingen

5 %

370 000 
zorgen

10 000
Patiënten

37%

41%

17%

19 x
de evenaar 
rond
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Onze medewerkers zijn …

17/10/2017

• autonome professionals

• ambassadeurs van onze organisatie

• experten in hun werk

• respectvol voor elke patient

• multidisciplinaire teamwerkers (collega’s, familie van de 
patiënt, mantelzorgers, artsen en andere zorgverleners)

• actief ondersteund door een sterke organisatie



• 14 afdelingen verspreid over de provincie

• 1 mobiele equipe

• 1 mobiel nachtteam

• permanentie 

• zorgcentrale

8

Afdelingen

hoofdzetel
in

Lubbeek 140 
referentie-

verpleegkundigen

850 
werknemers
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14 lokale afdelingen + 1 hoofdzetel
In jouw buurt Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 

AARSCHOT Kapitein Gilsonplein 31 3200 Aarschot 016-55 33 70 aarschot@wgkvlb.be

ASSE Vronemeers 6 1730 Asse 02-454 84 80 asse@wgkvlb.be

BERTEM Tervuursesteenweg 184/0001 3060 Bertem 016-39 31 30 bertem@wgkvlb.be

DIEST Oscar Nihoulstraat 7 3290 Diest 013-35 35 50 diest@wgkvlb.be

HAACHT Jennekensstraat 24 3150 Haacht 016-61 75 75 haacht@wgkvlb.be

HALLE Kanaalbrugstraat 5 B 1500 Halle 02-334 37 40 halle@wgkvlb.be

KESSEL-LO Baron A. de Becker Remyplein 59 3010 Kessel-Lo 016-44 15 00 kessello@wgkvlb.be

LEUVEN Mgr. Van Waeyenberghlaan 56 3000 Leuven 016-30 15 50 leuven@wgkvlb.be

LIEDEKERKE Opperstraat 59 1770 Liedekerke 053-64 51 40 liedekerke@wgkvlb.be

LINTER Grote Steenweg 283 3350 Linter 011-78 92 40 linter@wgkvlb.be

TIENEN Getestraat 66 3300 Tienen 016-80 17 17 tienen@wgkvlb.be

VILVOORDE F. Rooseveltlaan 61 1800 Vilvoorde 02-257 27 00 vilvoorde@wgkvlb.be

WEZEMBEEK-OPPEM Lange Eikstraat 82 a/b 1970 Wezembeek-Oppem 02-686 11 10 wezembeek-oppem@wgkvlb.be

WOLVERTEM Guido Gezellelaan 12 bus 2 1861 Wolvertem (Meise) 02-272 46 80 wolvertem@wgkvlb.be

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN Staatsbaan 4a 3210 Lubbeek 016-31 95 50 info@wgkvlb.be

mailto:aarschot@wgkvlb.be
mailto:asse@wgkvlb.be
mailto:bertem@wgkvlb.be
mailto:diest@wgkvlb.be
mailto:haacht@wgkvlb.be
mailto:halle@wgkvlb.be
mailto:kessello@wgkvlb.be
mailto:leuven@wgkvlb.be
mailto:liedekerke@wgkvlb.be
mailto:linter@wgkvlb.be
mailto:tienen@wgkvlb.be
mailto:vilvoorde@wgkvlb.be
mailto:wezembeek-oppem@wgkvlb.be
mailto:wolvertem@wgkvlb.be
mailto:info@wgkvlb.be
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De afdeling: het ankerpunt van onze teams

17/10/2017

administratief medewerker

referentieverpleegkundigen

studenten

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
ADJUNCT HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

administratief medewerker

Referentieverpleegkundigen
studenten

Wijkteam
VPK
ZK

Wijkteam
VPK
ZK

Wijkteam
VPK
ZK
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Ons team: krachtig in zorg

17/10/2017

• vaste verpleegkundigen

• vervangers

• zorgkundigen

• referentieverpleegkundigen



12

Continuïteit in de zorg

17/10/2017

• vaste en vervangende verpleegkundigen

• vertrouwensrelatie opbouwen

• grondige kennis van de patiënt en zijn 
omgeving

• juiste beoordeling van de situatie dankzij 
professioneel overleg
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Professioneel

17/10/2017
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Permanente vorming

17/10/2017
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Deskundig

17/10/2017
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Projecten: innovatie

17/10/2017

• IV antibiotica aan huis (federaal)

• Chemotherapie aan huis (federaal)

• Hooggradig glioma (Kom op tegen kanker)

• Zorgtraject alleenwonende kankerpatiënt . 

• Valnet

• Urgent 

• OOTT

• …
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Onze experten: waarom?

17/10/2017

1. Patiënten verlaten sneller het ziekenhuis

2. Noden veranderen, meer complexe zorgen
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Onze experten

17/10/2017

Vroedvrouw
aan huis

Wondzorg

Dementie

Continuïteit

Mobiliteit

Hygiënische 
zorgen

Diabetes

Verpleeg-
Technische

handelingen

Psychiatrie

Continentie
en stomazorg

Palliatieve
en oncologie
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Expert in wondzorg

17/10/2017

• Elk van de afdelingen beschikt over 1 à 2 

referentieverpleegkundigen wondzorg

• Deskundige en professionele gesprekspartner van de huisarts

• Collega’s kunnen bij vragen een beroep doen op hen

• Zijn op de hoogte van veel 

productinformatie

• Ze gaan op huisbezoek bij de patiënt 

indien nodig

Wondzorg
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Expert in wondzorg

17/10/2017

Wondzorg



21

Expert diabetes

17/10/2017

• Educatoren

• Huisartsen, patiënten, collega’s en andere 
hulpverleners kunnen een beroep doen op hen

Diabetes
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Zorgtrajecten diabetes

17/10/2017

Diabetes

Zorgtraject chronische zieken diabetes

Contract van samenwerking tussen de patiënt – de 
huisarts – de endocrinoloog

Educator eerste lijn  (specifiek registratienummer RIZIV)

• educatieprogramma 

• start met insuline: minimum 2,5 uren

• van 1 naar 2 injecties: 1 uur

• HbA1c ≥ 1 uur per jaar 

• Trajecten

• opstarteducatie en instelling op insuline en/of
incretinemimetica

• opvolging 

• extra educatie bij probleemsituaties

• op voorschrift van huisarts

• verslag als onderdeel van GMD 

• geen remgeld voor de patiënt 
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Expert continentie

17/10/2017

• Referentieverpleegkundige incontinentiezorg: vaststellen van 
de problematiek

• Symptoomgerichte aanpak

• Probleemgerichte aanpak

• In overleg met de huisarts

• Deskundige uitleg over het gebruik van het juiste 
incontinentiemateriaal bij de patiënt

Continentie
en stomazorg
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Expert stomazorg

17/10/2017

• Referentieverpleegkundigen stomazorg

• Een ruime en grondige kennis van behandeling, zorg en materiaal

• Emotionele ondersteuning

Continentie
en stomazorg
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Expert palliatieve zorgen en 
oncologie

17/10/2017

• Toename aantal patiënten die beroep doen op thuisverpleegkundigen

• Referentieverpleegkundigen palliatieve zorg ondersteunen de andere 
teamleden in de bijzondere aspecten van de palliatieve zorg

• Nauwe samenwerking met palliatieve begeleidingsequipes

• Extra tijd voor de patiënt en zijn omgeving

• Verpleegtechnische zorg + emotionele ondersteuning

Palliatieve
en oncologie
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Rouwbezoek

17/10/2017

• Rouwbezoek in het takenpakket van de 
verpleegkundige

• Indien de nabestaanden dit wensen

• Doel = zorgrelatie professioneel afsluiten

Palliatieve
en oncologie
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Expert dementie

17/10/2017

• Referentieverpleegkundigen dementie geven de collega’s hulp en 

advies

• Detectie en omgaan met de dementerende en familie staat centraal

• Communicatie met andere zorgverleners is cruciaal

Dementie
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Expert mobiliteit en valpreventie

17/10/2017

• Patiënten die langer thuis blijven

• Zware zorgsituaties

• Gepaste hulpmiddelen

• Leren de collega’s rugsparende
technieken aan

Mobiliteit



29

Expert in de vroedkunde

17/10/2017

Vroedvrouw
aan huis
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Studentenmentoren

17/10/2017

• Begeleiding van de studenten in hun stageproces 

• Ondersteuning van de duo –verpleegkundige

• Contactpersoon tussen stageplaats en onderwijsinstelling
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Zorgverlening diversiteit

17/10/2017
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In de vertrouwde omgeving

17/10/2017
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Zorg op maat

17/10/2017
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Betrokkenheid

17/10/2017
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7 dagen op 7

17/10/2017
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Dag na dag

17/10/2017
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Voor jong en oud

17/10/2017
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Totaalzorg

17/10/2017
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De sfeer thuis & het contact

17/10/2017
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Een steun voor de familie

17/10/2017
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Samen zorg dragen

17/10/2017
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Voor wie?

17/10/2017

• Iedereen die verpleegkundige hulp aan huis nodig heft

• Verzorgingen worden door alle mutualiteiten
terugbetaald indien de patiënt verzekerd is voor kleine
risico’s

• Voor verzorgingen die niet terugbetaald worden door 
de ziekteverzekering vragen wij een kleine vergoeding

• Solidariteitsbijdrage
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Alle verpleegkundige hulp bij de patiënt 
thuis

17/10/2017

Alle verpleegkundige verzorging:

• hygiënische verzorging

• inspuitingen

• wondverzorging

• …

Aandacht en advies voor comfort van de patiënt en zijn omgeving, 
gebaseerd op kennis en ervaring.

VOORSCHRIFT VAN 
DE ARTS VOOR 
ALLE VERZORGING, 
BEHALVE VOOR 
TOILETZORG
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Specifieke technische verpleegkundige 
verstrekkingen

17/10/2017

Voorschrift en omstandig medisch verslag

• intraveneuze perfusie

• subcutane perfusie

• totale parenterale voeding
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Specifieke technische verpleegkundige 
verstrekkingen

17/10/2017

Medisch voorschrift volstaat

• verwijderen van een verblijfskatheter of 
specifiek materiaal uit implanteerbare 

kamer

• vervangen van een heparineslot bij 
verblijfskatheter 

• afkoppelen van chemo

• vervangen van suprapubische sonde met ballon
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Patiëntendossier

17/10/2017

• Patiëntendossier onmisbaar voor professionele 
communicatie met de collega’s en de andere 
zorgverleners

• Voor diabetespatiënten  specifiek diabetesdossier

• Wondgenezing opgevolgd door de 

huisarts dankzij wondevaluatiefiche



47

Elektronisch verpleegdossier

17/10/2017
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Elektronisch verpleegdossier

17/10/2017

• Elke verpleegkundige en zorgkundige beschikt over een Tablet

• Tijdens een zorgronde

- nodige observaties invoeren

- parameters registreren

- specifieke patiënteninformatie noteren

• Draadloze netwerkverbinding WIFI of 3G

• Collega die na haar komt is steeds op de hoogte van de toestand 

van de patiënt
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Samenwerking en overleg intern

17/10/2017

VERPLEEGKUNDIGE

DIAGNOSE
P E S 

DO EL

EVALUATIE

GEGEVENS
11 functionele gezondheidspatronen

S

M

A

R

T

INTERVENTIES
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Zorgverlening: wettelijk kader

17/10/2017

1. Bepaald door 

I. KB n° 78

II. Voorschrift arts (behalve voor toiletzorg)

2. Financiering bepaald door

I. Conventie met RIZIV

II. Katz-score

• Nomenclatuur patiënt  vergoeding per akte 

• Forfait patiënt  dagvergoeding

III. Extra vergoedingen

3. Derde betalers regeling
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Nomenclatuur

17/10/2017

1 2 3 4
W assen
K leden
V erplaatsen
T oiletbezoek
C ontinentie
E ten

1 2 3 4
W assen

K leden

V erplaatsen

T oiletbezoek

C ontinentie

E ten

Nomenclatuur: IC 1x/dag

Nomenclatuur: T 2x/week



5217/10/2017

• Toiletzorg 

• Dagelijkse controle medicatie en 

1x/ week medicatiedoos aanvullen 

• Advies: hulpmiddelen, valpreventie

1 2 3 4
W assen

K leden

V erplaatsen

T oiletbezoek

C ontinentie

E ten

Forfait A: 1 toiletzorg/dag

1 2 3 4
W assen

K leden

V erplaatsen

T oiletbezoek

C ontinentie

E ten
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1 2 3 4
W assen
K leden

V erplaatsen
T oiletbezoek
C ontinentie
E ten

• Toiletzorg + hulp bij aan- en uitkleden

• Hulp bij verplaatsen (in en uit bed)

• Toiletbegeleiding + vernieuwen incontinentiemateriaal

Advies: 

• incontinentiemateriaal, 

• financiële tegemoetkomingen 

• Overleg met gezinszorg, mantelzorg, uitleendienst

Forfait B: 2 bezoeken/dag

1 2 3 4
W assen
K leden

V erplaatsen
T oiletbezoek
C ontinentie
E ten
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1 2 3 4
W assen
K leden
V erplaatsen
T oiletbezoek
C ontinentie
E ten

• Toiletzorg + vernieuwen incontinentiemateriaal

• Verzorgen van PEG-sonde en toediening sondevoeding 

en medicatie via PEG-sonde

• Aandacht voor decubituspreventie, comfortzorg

• Opstellen zorgenplan voor coördinatie hulpverlening
(familie, huisarts, gezinszorg, thuisverpleegkundige, 
kinesitherapeut)

Forfait C: 2 (soms 3) bezoeken/dag, waarvan min. 1 toiletzorg 1 2 3 4
W assen
K leden
V erplaatsen
T oiletbezoek
C ontinentie
E ten
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Het verpleegkundig consult

17/10/2017

Wat is een verpleegkundig consult ?

1. Aan de hand van het verpleegproces (verpleegprobleem, doel, interventie en evaluatie) brengen wij onze patiënt in kaart.

2. Essentie is de betrokkenheid van de patiënt verhogen en met zijn toestemming een kwaliteitsvol antwoord te bieden op de 
zorgvraag.

3. Mogelijkheid om een langdurig en intensief proces van verpleegkundige zorg op te starten bij patiënten met meer complexe 
zorgnoden.

4. De verpleegkundige neemt de verantwoordelijkheid op voor de zorg, maar ook voor de doorverwijzing naar en de 
communicatie met andere zorgpartners.

5. Verpleegkundig consult kan jaarlijks herhaald worden.

Bij wie?

Bij onze patiënten die aan de volgende voorwaarden voldoen : 

1. Bij al onze patiënten die minstens 28 dagen in verzorging  of meteen als de patiënt palliatief zijn.

2. Zij die  recht hebben op minstens 2 toiletten per week.
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We Care Team: zelfsturing

17/10/2017
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We Care Team: zelfsturing

17/10/2017

1. Zelf sturen  houdt in dat de medewerkers zoveel mogelijk zelf 
de uitvoering managen en bijdragen leveren aan het besturen 
van de organisatie. 

2. Het WGK Vlaams-Brabant daagt je uit!

- om je eigen competenties te ontwikkelen

- om autonomer samen te werken met je  teamgenoten 

- om mee na te denken over de manier van werken in de
organisatie als geheel
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4 basisprincipes

17/10/2017

• Organisatie is een bundel 
van processen

• Elke medewerker neemt 
hierin verschillende rollen 
op

• Medewerker
• Team
• Bedrijf

• Organisatie schept 
context

• Elke medewerker  
gelooft in zichzelf

• Doel 
bepaald

• Hoe 
invullen?

Resultaat
gerichtheid

Zelfsturend 
vermogen 
van elke 

medewerker

Meerdere 
rollen in 

verschillende 
processen

Zelfsturing 
op 3 

niveau’s



59

Onze partners

17/10/2017

apothekers

kinesisten

Palliatieve teams: 
Panal, Omega …

Maatschappelijk
werkers

Andere 
hulpverleners …

ziekenfondsen
SEL Gezinszorg

Poetsdienst

CGG, ELP …
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Samenwerking eerste lijn

17/10/2017

De SEL’S: Belangrijke schakel in de multidisciplinaire communicatie

• Overlegplatform:  Hulpverleners  van de 1ste lijn nemen initiatieven 
om zorgverlening af te stemmen op de behoeften van de patiënten 
in hun regio en maken afspraken om hun dienstverlening  op elkaar 
af te stemmen.

• In complexe zorgsituaties zitten hulpverleners samen met de patiënt 
rond tafel om de organisatie te optimaliseren: zorgenplan

• Een SEL kan ook vorming voor de zorgaanbieders organiseren en 
biedt nuttige informatie
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Palliatieve netwerken: OMEGA/PANAL

17/10/2017

• Informeren van het brede publiek over de mogelijkheden en het 
aanbod van palliatieve zorg in de regio. 

• Samenwerken met verschillende partners in de regio en de 
samenwerking tussen deze partners bevorderen. Vormen, trainen 
en opleiden van de zorgverleners.

• Helpen organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in 
palliatieve zorg. 

• Elk netwerk palliatieve zorg dient een samenwerking met een 
palliatieve thuiszorgequipe (ook MBE of multidisciplinaire 
begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging) uit te bouwen. 
Deze palliatieve thuiszorgequipe ondersteunt de palliatieve zorg 
aan patiënten in hun thuismilieu. 
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Brug met het ziekenhuis

17/10/2017

1. De continuïteitsverpleegkundige maakt de brug tussen onze 

verpleegkundigen en het ziekenhuis

2. Hij/zij gaat op bezoek bij de patiënten van het Wit-Gele Kruis Vlaams-

Brabant die opgenomen zijn in het ziekenhuis

3. Verzamelt informatie bij het ziekenhuisbezoek (vb. sociale dienst) 

relevante info doorgeven aan afdeling waar patiënt in zorg is
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Toekomstige rol verpleegkundige?

17/10/2017

Evolutie naar ‘de eerstelijnsverpleegkundige’ die de rol opneemt voor de (chronisch) 

zieke persoon in de eerste lijn. Hierbij is er ook aandacht voor het netwerk van de 

patiënt. 

De opdracht omvat 3 belangrijke aspecten.

1. Coaching van de patiënt zodat hij / zij het beheer / de regie van de eigen zorg 

opneemt. 

2. Opnemen regie verpleegkundige zorg in functie van de noden en behoeften van de 

patiënt en zijn / haar omgeving. Positioneert zich in de netwerkzorg. 

3. Competente verpleegkundige die beroep doet op andere zorgprofessionals indien 

dit bijdraagt aan kwaliteit van zorg en het bieden van antwoorden op noden en 

behoeften van de patiënt. 
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Onze troeven

17/10/2017

 
Een gezin en een carrière in de gezondheidszorg, past dat wel bij elkaar? Het Wit-Gele Kruis zorgt voor een 
goede  werk-privé balans 
 

 

Bij het Wit-Gele Kruis hechten we veel waarde aan je persoonlijke ontwikkeling en continue opleiding 
 
 

We care teams, zelfsturende teams voor een slagkrachtige organisatie 
 
 

Je verzorgt patiënten in hun eigen thuisomgeving, met aandacht voor totaalzorg 
 

 

Een job bij het Wit-Gele Kruis geeft je een gevoel van vrijheid, zelfstandigheid, maar steeds met volle 
ondersteuning van je team 
 

 

Het Wit-Gele Kruis staat voor kwaliteitsvolle basiszorg en innovatie, zorg in beweging 
 
 

Een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extralegale voordelen 
 
 

Werken dicht bij huis en in je eigen streek 
 
 

Begeleiding en ondersteuning vanaf je eerste werkdag bij het Wit-Gele Kruis 
 
 

Onze teams staan voor deskundigheid en technische expertise 
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Solliciteren (ook als jobstudent)

17/10/2017

• Via onze website: www.witgelekruis.be

• Via Facebook

• Via VDAB

http://www.witgelekruis.be/
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Veel succes bij 
het Wit-Gele Kruis!
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