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Geachte genodigden, 

Collega Vincent Van De Velde, 

Ik ben sinds anderhalf jaar voorzitter van deze prachtige organisatie samen met mijn collega 

voorzitters van de provinciale WGK vzw. 

Als je kijkt naar de geschiedenis van het WGK, wat zie je dan?  Vanwaar komen we? 

 Geworteld in de katholieke traditie van onze regio vanuit een grote sociale bewogenheid; 

 Een (soms) moeizaam tot stand gekomen netwerk van provinciale verenigingen  

(conflicten met West-Vlaanderen zijn legendarisch) – Interne spanningen – medley van 

verschillende bestuursstijlen. 

 Verpleegkunde stond altijd centraal, maar breed ingebed in bredere sociale context! 

Ik citeer uit het jaarverslag van 1961: “De Wit-Gele Kruis Verpleegster moet niet de sociale 

assistente willen vervangen, maar het behoort tot haar plicht open te staan voor 

maatschappelijke problemen, om de familie te helpen, namelijk door een beroep te doen 

op de bevoegde diensten” sic.  Maar altijd bleef de focus op verpleegkunde. 

 

 Mobiliteit 

Tot diep in de jaren 50 waren de fiets en de bromfiets het belangrijkste vervoermiddel. 

Vanaf de jaren 50 dook de Citroën2PK met het Wit-Gele Kruis op in het straatbeeld. 

De verpleegkundigen kregen een korte opleiding en werden snel de baan opgestuurd.  

Soms was dat een echt avontuur. 

Later werd er een echte rijopleiding voorzien. 

Verpleegkundigen moesten zelf de wagen in gang draaien en banden vervangen. 

En nu gaan we terug op zoek naar alternatieven? Electrische wagens zouden dat 

kunnen zijn, maar de non profit geniet op dit vlak niet dezelfde voordelen als de for 

profit sector, waardoor deze keuze voor ons momenteel onbetaalbaar is. 
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 De focus op verpleegkunde kwam er ook uit noodzaak.  Na de oorlog was er een 

gebrek aan gekwalificeerde verpleegkundigen  Vandaar dat WGK fors investeerde in 

vorming en opleiding, tot op vandaag.  De huidige discussie over de opleiding van 

verpleegkundigen volgen wij op de voet. WGK Vlaanderen heeft ook een grote traditie 

met het organiseren van stages, het vormt een van onze belangrijkste bronnen van 

recrutering. 

 Het WGK speelde een belangrijke rol bij het uitbouwen van een nomenclatuur voor de 

thuisverpleegkunde in de uitbouw van het RIZIV.  Daarbij werd altijd de nadruk gelegd 

op de taak van de thuisverpleegkundige op psychosociaal, preventief vlak.  We doen 

dat verder tot op vandaag met ons pleidooi voor een POB (Preventief Oriënterend 

Bezoek). 

 De jaren 60 waren de hoogdagen van het zuil-gebonden middenveld. 

In 1963 werd een protocol afgesloten tussen LCM, Caritas Catholica en het WGK.  Toen 

al werd evenwel gesteld dat het WGK alle zieken wilde helpen, ongeacht hun 

deontologische of politieke voorkeur. 

Tot zover een greep uit de geschiedenis. 

 

Waar staan we vandaag? 

 WGK Vlaanderen is een hecht netwerk van 5 provinciale verenigingen en de federatie. 

 Wij blijven nauw verwant aan onze historische partners, maar zijn geëvolueerd naar een 

open zelfstandige organisatie die wil samenwerken met alle gerede partners.  We werken 

samen als we uitgenodigd worden, wat overigens niet altijd het geval is. 

 We beschikken over een stevige toekomstgerichte organisatiestructuur, gericht op lokale 

wendbare autonoom werkende thuisverpleegkundigen. 

 We blijven kiezen voor onze corebusiness, thuisverpleegkunde.  Met veel aandacht voor 

het welzijn van onze medewerkers.  Onze verpleegkundigen zijn ons grootste kapitaal. 

 We zetten in op professionalisering, accreditatie en een voldoende niveau van specialisatie 

om het hoofd te bieden aan een toenemende complexiteit van de thuisverpleegkunde. 

 We blijven investeren in performante IT-systemen (EVD / Mijn WGK) die de ruggengraat 

zullen vormen voor de (transmurale e-health) zorg van de toekomst. 
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 We investeren in vernieuwende projecten van M-health, zorg op afstand.  De kern van 

deze evolutie zijn onze zorgcentrales die we in elke provincie verder uitbouwen, samen 

met partners zoals Mutas - maar ook diverse andere partners – in een open benadering. 

 En last but not least, we willen investeren in patiëntenbetrokkenheid, patiënt 

empowerment.  De patiënt is niet alleen onze klant, hij of zij is onze belangrijkste 

stakeholder. 

 

Waar gaan we naartoe?  Een blik in de toekomst. 

 Vorig jaar hebben we onze visieteksten opgesteld.  De zorgcloud, de rol van de TVK, een 

aanzet tot hervorming van de financiering. 

 Laat ons beginnen met het laatste. 

Er is grote bezorgdheid over de toekomstige financiering van de zorg.  Ik wil waarschuwen 

voor een sluipende uitholling ervan, enkel gebaseerd op een budgettaire (bezuinigings-)-

benadering.  Wij verwachten ook in ons ingewikkeld land, duidelijke visie.  Voor de TVK 

betekent dit dat budgetten moeten evolueren met de realiteit van de zorgbehoefte. 

 Samenwerking is het adagium voor de toekomst.  Vanuit WGK willen we investeren in 

samenwerking binnen de eerste lijn, maar ook en vooral met de tweede lijn.  Voor zover 

deze terminologie niet achterhaald is. 

 Samenwerking betekent ook samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de TVK, 

diensten en zelfstandigen.  We werken aan een platform dat alle TVK vertegenwoordigt, 

diensten en zelfstandigen. 

Onze Raad van Bestuur heeft mede daarom beslist om de IT-systemen (mijn WGK) open te 

stellen voor alle actoren in de TVK en desgevallend andere zorgverleners. 

 Kwaliteit, bewezen kwaliteit van verpleegkundige zorg in de thuissituatie, wordt 

primordiaal.  Walk your talk.  Wij werken aan meetbare indicatoren voor de TVK. 

 We willen ook beter communiceren met andere gezondheidsberoepen.  Vandaag zetten 

we een eerste stap met deze bijlage bij de artsenkrant (in uw map). 

Dit is maar een greep uit de zaken waar we mee bezig zijn. 

 

Asluiter 

 Jullie kregen allemaal een kleine fiche van WGK.  Dat is het enige wat op papier komt, de 

rest van het jaarverslag kan je via de QR-code of op onze website lezen. 
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 Ik wil de collega’s van WGK Oost-Vlaanderen bedanken voor de uitstekende organisatie 

van deze viering. 

 Ik wil alle medewerkers, bestuurders, vrijwilligers die de voorbije 80 jaar vorm gegeven 

hebben aan onze mooie organisatie van harte bedanken.  Met een speciaal woord van 

dank aan al onze medewerkers die thuis bij de mensen aan het bed staan. 

 

En nu rest mij nog één belangrijke taak.  En dat is om jullie uit te nodigen op de receptie en de 

walking dinner die nu volgt. Vier met ons mee voor 80 jaar WGK! 

Bedankt. 

 

Piet VANTHEMSCHE 

Nationaal Voorzitter WGK Vlaanderen 


