
De rol van  
thuisverpleegkundigen

Vandaag en morgen
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Wij willen een duidelijke visie geven 
op onze rol als thuisverpleegkun-
digen en op de manier waarop we 
die rol in het evoluerende zorgland-
schap willen blijven opnemen. Deze 
nota is gericht tot de patiënten,  
het  werkveld en de partners in de 
zorg. 

Als organisatie voor thuisverple-
ging willen we duidelijk aangeven 
langs welke krachtlijnen we, vanuit 
de collectiviteit voor thuisverple-
ging, zullen werken. We presente-
ren onze visie aan de hand van tien 
krachtlijnen waaraan elk toekom-
stig initiatief zal getoetst worden. 
Deze krachtlijnen zijn strategisch 
van groot belang en richtinggevend 
voor onze toekomstige rol als thuis-
verpleegkundigen. Ze zijn richting-

gevend voor alle Wit-Gele Kruis-
verenigingen in Vlaanderen voor 
gezamenlijke acties.

Als Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 
houden we rekening met de vele en 
snelle evoluties. Daarom willen we 
onze verantwoordelijkheid nemen 
om, met een zeker zelfbewustzijn, 
nieuwe wegen in te slaan, samen 
met de patiënten, hun omgeving en 
de partners in de zorg.

We doen dit door voorafgaand onze 
eigen authentieke positie in de 
zorgverlening duidelijk te stellen. 
Thuisverpleegkundigen spelen in 
het toekomstige zorglandschap een 
cruciale rol. Ze nemen een onver-
vangbare positie in voor de zorg van 
patiënten in hun thuisomgeving. Ze 

Inleiding
doen dit samen met mantelzorgers, 
huisartsen en andere zorgverle-
ners. De voorliggende nota wil een 
spreekbuis zijn voor onze thuis-
verpleegkundigen. Onze verpleeg-
kundigen spreken de taal van onze 
patiënten.

Tegelijk willen we de dialoog aan-
gaan met partners in de zorg om 
vanuit het actueel kwalitatief aan-
bod van het Wit-Gele Kruis te kijken 
naar verdere verbetering, in te spe-
len op nieuwe noden en verwachtin-
gen, en aldus  klaar te zijn voor de 
toekomst van de eerstelijns(gezond-
heids)zorg. We doen dit vanuit een 
breed maatschappelijk kader dat 
het provinciale operationele niveau 
kan overstijgen. Hierover willen we 
graag in debat gaan.

Luc Van Gorp  |  Voorzitter
Hendrik Van Gansbeke  |  Algemeen Coördinator    

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
17 juni �011
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Krachtlijnen van de rol van thuisverpleegkundigen

Wij zien de patiënt als een persoon, 
als een gehele mens, met al zijn 
kenmerken, in interactie met de 
mensen rondom hem en de omge-
ving. Dat betekent dat we werken 
op basis van het patiëntensysteem, 
dat niet alleen de patiënt maar ook 
zijn omgeving in rekening neemt. 
Het verklaart waarom thuisver-
pleegkundigen evenzeer begaan 
zijn met de naasten van de patiënt, 
de mantelzorger(s). Waar mogelijk 
worden ze actief betrokken in het 
proces van de zorg.

Thuisverpleging vormt een bij uit-
stek relationeel gebeuren om van-
uit vertrouwen tot een goede zorg te 
komen die de patiënt in zijn waar-
digheid ondersteunt. 

Thuisverpleegkundigen ontwikke-
len daarom een relatie die verder 
gaat dan het louter toedienen van 

verpleegkundige zorgen. Gaande-
weg bouwen ze een vertrouwens-
band op met de patiënt en met de 
mantelzorgers. Dat vertrouwen ver-
sterkt de professionele relatie. Het 
geeft ruimte aan thuisverpleegkun-
digen om objectief te observeren en 
te handelen, en om tegelijk de spe-
cifieke noden van de patiënt aan te 
voelen en daarop in te gaan.

De ‘thuispatiënt’ verkeert immers 
in een heel specifieke situatie. Hij 
heeft een veel sterker gevoel van 
autonomie dan bijvoorbeeld in een 
ziekenhuisomgeving, waar die au-
tonomie gemakkelijker ‘opgege-
ven’ wordt. Maar die autonomie is 
kwetsbaar, want de patiënt kan ze 
niet ten volle meer uitoefenen. De 
thuisverpleegkundige moet daarom 
het begrip en het geduld opbrengen 
om de patiënt zoveel mogelijk in zijn 
waardigheid te laten, dat wil zeggen 

om hem zoveel mogelijk autonomie 
in zijn eigen leefomgeving te laten. 
Als zorg nodig wordt en in een zorg-
relatie geconcretiseerd wordt, dan 
wordt die relatie er ook een van 
verantwoordelijkheid, waarin de 
verschillende betrokkenen verant-
woordelijk zijn tegenover zichzelf 
en elkaar om die kwetsbare autono-
mie van de patiënt zoveel mogelijk 
te ondersteunen.

De kwetsbaarheid van het mense-
lijk bestaan vraagt om passende en 
goede zorg. Goede zorg is zorg die 
gericht is op de bevordering van de 
menselijke persoon in al zijn dimen-
sies. Dat veronderstelt dat goede 
zorg menswaardige zorg of waardig-
heidsondersteunende zorg is.

Thuisverpleegkundigen vertrekken 
vanuit een visie van respect voor en 
participatie door de patiënt. Zij staan 
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 De relatie met de patiënt vormt het centrale uitgangspunt  
voor de thuisverpleging 

1.
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de patiënt thuis bij om beheerder 
van zijn eigen zorg te kunnen zijn. In 
de toekomst wordt dit nadrukkelij-
ker ‘onderhandelde zorg’. Zelfzorg 
in de thuiszorg krijgt nadrukkelijk 
een zeer centrale plaats.

Thuisverpleegkundigen willen iede-
re dag opnieuw maximale inspan-
ningen leveren om de zelfredzaam-
heid van de patiënt te stimuleren, 
ondanks zijn kwetsbaarheid. 

Aspecten zoals het actief begelei-
den van patiënten naar zelfzorg, 
en het opnemen van taken in de 
preventieve gezondheidszorg en 
gezondheidseducatie en –promotie 
vormen een bijzondere uitdaging. 
Voor de verwezenlijking ervan 
moeten noodzakelijke financiële 
stimuli of aangepaste structurele 
vergoedingsstructuren ontwikkeld 
worden.

Door de kenmerkende professio-
nele vertrouwensrelatie, de veel-
vuldige, soms langdurige en inten-
se of intieme patiëntencontacten in 
de zorg, leert de thuisverpleegkun-
dige, meer dan wie ook, de patiënt 
in zijn kwetsbaarheid en eigenheid 
kennen. 

De thuisverpleegkundige leest al-
dus mee in het levensverhaal dat 
de patiënt schrijft in zijn diverse 
aspecten. De thuisverpleegkundi-
ge neemt gaandeweg een rol op in 
de gezamenlijke zorg, in gezamen-
lijke verantwoordelijkheid, voor de 
gezondheid en het welzijn van de 
patiënt in zijn gehele leven, door-
heen de diverse episodes in het 
‘gezondheidsleven’ van de patiënt.



�

D
e 

ro
l v

an
 th

ui
sv

er
pl

ee
gk

un
di

ge
n 

va
nd

aa
g 

en
 m

or
ge

n.

 Er wordt een nieuwe rol voor de thuisverpleging uitgetekend

Thuisverpleegkundigen werken in 
de eerste plaats als generalisten, 
zoals ook de huisartsen dit doen. 
De problematiek van de patiënt 
wordt vanuit een brede en integrale 
invalshoek ingeschat en aange- 
pakt.

De thuisverpleegkundigen hebben 
een zeer belangrijke opdracht in 
het observeren en signaleren van 
veranderingen in de gezondheids-
toestand van patiënten. Onder meer 
door de frequentie en duur van de 
huisbezoeken kunnen zij essentiële 
informatie toevoegen aan obser-
vaties van de huisarts en andere 
zorgverleners die aan huis komen 
bij de patiënt. Ze hebben vanuit hun 
opleiding de nodige voorkennis met 
betrekking tot de pathologie, de 
mogelijke werking en nevenwerking 
van behandelingen en medicatie.

Tegelijk hebben ze nood aan on-
dersteuning van gespecialiseerde 
collega’s in eigen gelederen. Zo 

kunnen ze adequaat inspelen op de 
nieuwste evoluties in de zorgverle-
ning en tegelijk beseffen wanneer 
ze een beroep moeten doen op bij-
komende expertise.

We bepleiten dat thuisverpleegkun-
digen vanaf de start bij iedere aan-
vraag tot thuiszorg betrokken wor-
den, zowel bij de indicatiestelling 
voor verpleegkundige zorg thuis, 
als bij de uitvoering van de zorg, en 
aldus een professionele verpleeg-
kundige inbreng verzekeren bij het 
uittekenen van passende zorg voor 
de patiënt.

De thuisverpleegkundige is een 
pleitbezorger voor de patiënt. Heel 
wat mensen hebben niet de kennis 
of mondigheid om op te komen voor 
wat ze behoeven. Daarom is het een 
instelling en taak van de thuisver-
pleegkundige om gevat, tijdig en 
zelfbewust een passend antwoord 
te geven op de vastgestelde noden.
In de toekomst wordt steeds na-

drukkelijker van thuisverpleegkun-
digen verwacht dat zij, binnen een 
multidisciplinaire samenwerking 
onder leiding van de huisarts, de 
rol van zorgorganisator en –coördi-
nator op zich nemen. Op weg naar 
meer integrale zorg fungeert de 
thuisverpleegkundige vandaag al 
vaak als integrator voor de ganse 
zorg bij de patiënt.

Omdat ze zoveel contacten hebben 
met de patiënt en professioneel met 
zijn gezondheid bezig zijn, kunnen 
ze met kennis én inleving in het le-
vensverhaal van de patiënt een aan-
gepast zorgtraject ontwerpen.
Thuisverpleging gebeurt 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7. De thuisver-
pleegkundige geeft een passend 
antwoord op vastgestelde zorgbe-
hoeften. De patiënt stelt terecht 
steeds meer verwachtingen naar 
beschikbaarheid en continuïteit van 
een kwaliteitsvolle zorg, die telkens 
weer aan zijn noden wordt aange-
past. Een structurele vereiste daar-

�.



7

voor is dat er voldoende competente 
thuisverpleegkundigen beschikbaar 
zijn. De zorg aan de patiënt moet 
naadloos gegarandeerd blijven. De 
diensten voor thuisverpleging onder-
zoeken, op basis van jaren ervaring, 
hoe de efficiëntie nog kan verbeterd 
worden.

 Een eenduidig beroepsprofiel verduidelijkt het 
vereiste competentieniveau van thuisverpleeg-
kundigen 

Thuisverpleegkundigen werken als 
generalisten in de verpleegkunde en 
dienen hiervoor professioneel opge-
leid te zijn. Hoe sterker je als thuis-
verpleegkundige staat, hoe beter je 
kan zien wat er bij die patiënt en zijn 
omgeving dient te gebeuren. Tegelijk 
hebben ze nood aan ondersteuning 
van gespecialiseerde collega’s in ei-
gen gelederen om adequaat te kun-
nen inspelen op de nieuwste evolu-
ties in de zorgverlening en gepast te 
kunnen omgaan met de grenzen van 
hun professioneel handelen.
 
Als professionele thuisverpleeg-
kundigen moeten wij ons voldoende 
onderscheiden van een louter ver-
zorgende rol en zijn we bereid een-
voudige zorgsituaties over te dragen 
en/of te superviseren naar een lager 
opgeleid niveau van polyvalent ver-
zorgenden en/of zorgkundigen. Zo 
kunnen wij ons concentreren op de 
verpleegkundige indicatiestelling, 
het opnemen van complexere zorg-
situaties en het organiseren en coör-
dineren van de zorg. 

Met de integratie van zorgkundigen 
in de thuisverpleegkundige zorg wer-
den recent de begrippen “delegatie 
van zorg” en “toezicht, supervisie en 
coaching door de verpleegkundige” 
geïntroduceerd. Deze evolutie plaatst 
ons voor de prioritaire uitdaging om 
ervoor te zorgen dat alle thuisver-
pleegkundigen voor hun aanstelling 
over de nodige basiscompetenties 
beschikken. De huidige competen-
ties van elke basisverpleegkundige 
moeten hiervoor op een hoger ni-
veau gebracht worden. 

Door de relatie met de patiënt, die 
tegelijk een professionele relatie is 
en een verhouding van vertrouwen, 
vormt de thuisverpleegkundige een 
meerwaarde die leidt tot goede en 
waardigheidsondersteunende zorg. 
Naast kennis en vaardigheden zijn 
passende attitudes noodzakelijk. De 
thuisverpleegkundige functioneert 
als autonome professional in een 
gestructureerd team dat collectief 
de verantwoordelijkheid opneemt 
voor de patiënten in de wijk.

�.
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worden de nodige inspanningen 
geleverd voor een aanvullend vor-
mings-, begeleidings- en vervolma-
kingstraject tot thuisverpleegkun-
dige vanuit de eigen organisatie. 
Er wordt duidelijk ingezet op het 
verder vervolmaken van thuisver-
pleegkundigen op een breder en 
hoger niveau.
Het is de taak van het Wit-Gele 
Kruis als organisatie om permanent 
aan de vorming, coaching en bege-
leiding van de verpleegkundigen te 
werken, zodat in iedere gestruc-
tureerde equipe de noodzakelijke 
competenties aanwezig zijn.

Voor een geëigende gespeciali-
seerde opleiding in thuisverpleging 
bepleiten wij het behalen van een 
bijkomend diploma via de banaba-
opleiding.
 

 De thuisverpleging neemt actief deel aan innovatieve concepten binnen  
 het verpleegkundig onderwijs, zoals het uittekenen van de gewenste  
 competentieprofielen en noodzakelijke opleidingstrajecten

Het onderwijs voor verpleegkun-
digen moet op deze nieuwe ver-
antwoordelijkheden in de zorg af-
gestemd worden. Hiervoor moet 
gezocht worden naar nieuwe manie-
ren om verpleegkundigen adequaat 
op te leiden. Structurele samenwer-
king tussen onderwijs en werkveld 
is noodzakelijk. Het opzetten van 
een leer- en innovatiecentrum tus-
sen onderwijs en thuisverpleging 
kan hier een absolute meerwaarde 
betekenen. 

VormIng, coachIng, begeleI-
dIng en professIonalIserIng 
op maat worDt  gEorgani-
sEErD op basis van EviDEncE 
basED nursing 

Naast het bevorderen van een de-
gelijk basisdiploma verpleegkunde 

�.
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 De thuisverpleging hanteert een heldere functie- en takenstructuur

Door de sterk toegenomen differen-
tiatie van de zorg en de hulpverle-
ning zijn naast thuisverpleegkundi-
gen heel wat andere zorgverleners 
actief in de eerstelijns(gezond-
heids)zorg. In het maatschappelijk 
debat wordt ook de thuisverpleging 
aangemaand om haar eigen rol te 
her-denken op basis van het prin-
cipe van de subsidiariteit. Onder-
linge samenwerking en doorverwij-
zing zijn hierdoor nog belangrijker 
geworden. 

De thuisverpleegkundige speelt 
een cruciale rol in de doorverwij-
zing en in het onderhouden van de 
nodige zorgcontacten. Nadat dui-
delijk is vastgesteld wat van een 
thuisverpleegkundige mag ver-
wacht worden, moet er concreet 
gewerkt worden aan taakherschik-
king en functiedifferentiatie binnen 
de thuisverpleging: het inzetten van 
zorgkundigen, referentie- en ge-
specialiseerde thuisverpleegkundi-
gen, maar ook het overnemen van 

taken van andere zorgverstrekkers 
zoals huisartsen, etc. 

Functiedifferentiatie en taakher-
schikking maken dat continuïteit 
van zorg gegarandeerd blijft. Zorg-
contacten zijn van cruciaal belang 
om met alle betrokkenen die conti-
nuïteit te garanderen. De thuisver-
pleegkundige bevindt zich in een 
zone van “aanwezigheid” in het leven 
van de patiënt. Dat verandert niet 
wanneer die patiënt opgenomen is, 
of in een ziekenhuis verblijft of wan-
neer ontslagmanagement van de 
patiënt wordt voorbereid. Ook dan 
moet contact met de thuisverpleeg-
kundige verzekerd zijn en worden 
de nodige zorgafspraken in functie 
van de thuissituatie gemaakt.

a. functIedIfferentIatIe voor 
DE thuisvErplEging krijgt 
vorm

Functiedifferentiatie binnen de  
gestructureerde verpleegkundige  

equipes moet leiden tot de juiste  
inzet met de juiste competenties 
voor het juiste zorgprofiel.

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 
is sterk overtuigd van het gepast en 
oordeelkundig inzetten van zorg-
kundigen onder toezicht van een 
verpleegkundige. Binnen de ge-
structureerde verpleegequipe kun-
nen zij welomlijnde verpleegkundige 
handelingen voor de verpleegkun-
dige uitvoeren bij patiënten waar 
het aanbieden van thuisverpleging 
geïndiceerd is.

Daarnaast zijn steeds sterker ge-
specialiseerde verpleegkundigen 
nodig binnen de gestructureerde 
equipe om met kennis, ervaring en 
vaardigheid te kunnen inspelen op 
steeds complexer wordende zorg-
situaties, en om de generalistisch 
werkende collega’s hierin passend 
te vormen, te ondersteunen en te be-
geleiden. Waar nodig kunnen ze als 
expert direct bij de patiënt ingezet 

�.



worden, aanvullend op de zorg van 
de collega thuisverpleegkundige.

b. taaKherschIKKIng in  
rElatiE tot anDErE zorg- 
bEroEpEn krijgt vorm

Huidige verpleegkundige taken van 
de thuisverpleegkundige verschui-
ven op basis van het subsidiariteits-
principe naar korter opgeleide be-
roepsgroepen die ook hun rol ‘met 
toegevoegde waarde’ kunnen opne-
men in de thuiszorg. 

We verdelen immers geen patiën-
ten, we verdelen taken die verricht 
moeten worden binnen de zorg voor 
patiënten. Dit gebeurt binnen een 
aangepaste wettelijke context met 
aandacht voor de noodzakelijke 
zorgafstemming. 

Thuisverpleegkundigen moeten het 
debat aangaan met de (huis)artsen 
en ander gezondheidszorgverstrek-

kers die, eveneens op basis van het 
subsidiariteitsprincipe, taken kun-
nen doorschuiven naar de steeds be-
ter opgeleide thuisverpleegkundige.

Daarnaast vraagt de samenleving 
om de mantel- en vrijwilligerszorg 
steeds nadrukkelijker een plaats 
te geven in de onderhandelde zorg, 
met voldoende garanties voor 
veilige, kwalitatieve en gegaran-
deerd continue zorg vanuit de thuis-
verpleging. 

Daarbij kunnen we volgende onder-
zoeksvragen formuleren: 

–  Welke wettelijke context bestaat 
er en hoe moet die aangepast 
worden?

 -  Hoe wordt hier zorgafstemming 
praktisch, maar ook medico- 
legaal ingevuld?

 -  Hoe koppelen we dit aan patiën-
tenrechten en bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer?

11
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 Een nieuwe financiering voor de thuisverpleging wordt uitgetekend 

de wijze waarop de thuisverpleging gefinancierd wordt, dient een 
erkenning te zijn voor het vele werk dat gepresteerd wordt.  

zoeken naar passende zorgafstem-
ming in het belang van de efficiën-
tie en de effectiviteit van de zorg, 
ongeacht door wie ze wordt aange-
boden. 

Door aangepaste financiering wor-
den de intellectuele prestaties 
van thuisverpleegkundigen en de 
ruime tijdsinvestering door het ‘er 
zijn in waarachtigheid’ voor de pa-
tiënt, eindelijk gewaardeerd door 
de financierende overheid en an-
dere zorgverstrekkers. Het ganse 
traject dat samen met patiënten 
uitgetekend en doorlopen wordt, 
vraagt een correcte financiering. 
De samenleving mag duidelijk zien 
welke inspanningen de thuisver-
pleegkundigen leveren in hun ‘zijn’ 
en ‘doen’ bij patiënten.

Een nieuwe financiering moet 
werk maken van de aanmoedi-

Ons inziens moet thuisverpleging 
gehonoreerd worden op basis van 
een praktijkfinanciering, dat wil 
zeggen in functie van de zorgbe-
hoefte van de patiënt, de vereiste 
inspanningen om deze zorg te 
bieden en de gerealiseerde maat-
schappelijke meerwaarde. Er moet 
meer aandacht gaan naar de as-
pecten van de thuisverpleging die 
niet meteen gezien worden als een 
verpleegtechnische handeling: het 
organiseren en coördineren van 
zorg, de educatieve, coachende en 
ondersteunende rol van thuisver-
pleegkundigen, het stimuleren en 
laten herwinnen van zelfzorg, het 
humaan omgaan met chronische 
zorg, palliatieve zorg en stervens-
begeleiding. 

Thuisverpleegkundigen vervullen 
als geen ander in de thuisgezond-
heidszorg de rol van integrator. Ze 

�.

ging van transparante kwaliteits-
bevordering, reële kwaliteitsmeting 
op basis van relevante kwaliteits-
indicatoren voor de sector, concre-
te aandacht voor de veiligheid van 
de patiënt, en de garantie op zorg-
continuïteit en –toegankelijkheid 
voor competente en professionele 
thuisverpleging. 

Tegelijk moeten inspanningen tot 
zelfzorg van de patiënt gehono-
reerd worden.

De thans actieve werkgroepen bin-
nen de overeenkomstencommissie 
verpleegkundigen-verzekerings-
instellingen van het RIZIV hebben 
belang bij een constructieve en 
innovatieve participatie vanuit het 
Wit-Gele Kruis én de verenigingen 
voor de diensten voor thuisverple-
ging die werken met loontrekkende 
thuisverpleegkundigen.



zichten verrijken met deze van an-
dere zorgverstrekkers die betrokken 
zijn in de concrete zorgsituatie van 
de patiënt.

Het is positief dat er met BelRAI 
een uniform inschalingsinstrument 
bestaat. Het gebruik ervan zal nu 
aan de praktijk moeten getoetst en 
desgevallend aangepast worden. Als 
het systeem bijvoorbeeld een massa 
extra papierwerk veroorzaakt dreigt 
het niet te werken. Efficiënt gebruik 
vereist daarom een gepaste ICT- 
ondersteuning. Dit is ook nodig om 
de kracht van het uniform inscha-
lingsinstrument ten volle te benut-
ten, namelijk het samenbrengen van 
alle prestaties voor de patiënt, wat 
een coherente zorgverlening moge-
lijk maakt.

 Verpleegkundige indicatiestelling gebeurt   
professioneel en in nauwe samenwerking met 
andere zorgverleners, betrokken in dezelfde 
zorgsituatie 

1�

We pleiten voor een model waarin 
professionele zorgverleners vanuit 
concrete zorgcontacten zelf instaan 
voor de intake en professionele indi-
catiestelling in functie van het eigen 
zorgaanbod. Als de indicatiestelling 
heeft plaatsgevonden, komt men 
in een tweede fase tot zorgafstem-
ming, al dan niet binnen en vanuit 
een multidisciplinair samenwer-
kingsverband. 

Het lijkt fundamenteel dat thuis-
verpleegkundigen vanuit een zorg-
ethisch en relationeel perspectief 
de “verpleegkundige zorgvraag” van 
de patiënt in zijn thuissituatie beoor-
delen, inschatten en er de nodige 
(verpleegkundige) interventies aan 
koppelen. Het is evenwel belangrijk 
dat thuisverpleegkundigen hun in-

7.
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 flexibele locale samenwerkingsverbanden met preferentiële partners  
worden proactief opgezet om zelfzorg van patiënten optimaal te stimuleren

Iedere persoon is in principe in 
staat om in gezonde omstandighe-
den voor zichzelf te zorgen. In het 
belang van de waardigheid van de 
persoon moet hij zoveel mogelijk 
in staat gesteld worden voor zich-
zelf te zorgen. Zelfs wanneer door 
ziekte of ongeval de zelfzorg tijde-
lijk of meer definitief beperkt wordt, 
blijft het de uitdaging, hoe beperkt 
ook, de patiënt in waardigheid dat 
stuk(je) zelfzorg te laten opnemen 
waartoe hij in staat is of wil zijn. 
Er is dus een zeer breed scala tus-
sen volledige zelfzorg en het totaal 
overnemen van de zorg door een 
(professionele) zorgverlener.

a. Ingangspoort(en) tot zorg 
zIjn duIdelIjK voor ElkE 
zorgvragEr

Alle actoren op het terrein van zorg 
en hulp aan huis leveren zorg en/of 
hulp vanuit een specifiek referentie-
kader. Dit kan een eerder medisch 
referentiekader (gezondheidszorg-
perspectief) zijn dat gebruikt wordt 

door huisartsen, kinesitherapeuten 
en thuisverpleegkundigen. Of het 
kan gebeuren vanuit een eerder 
maatschappelijk referentiekader 
(welzijnsperspectief), waaronder 
diensten vallen voor gezinszorg, 
maatschappelijk werk, poetshulp, 
aanvullende thuiszorg enz. 

Maar op het terrein, in de thuiszorg, 
ontmoeten die kaders elkaar. Beide 
zijn nodig, en met elkaar verweven, 
voor een integrale, kwaliteitsvolle 
zorg.

Thuisverpleegkundigen én alle 
andere zorgverleners in de eerste-
lijns(gezondheids)zorg gaan het 
debat aan om in een veranderende 
samenleving en zorgcontext na te 
gaan hoe men zich het best posi-
tioneert, en welke zorg nu typisch 
verpleegkundige zorg is. 

Voor de thuisverpleegkundige zal 
dit in elk geval een mix zijn van een 
gezondheids- en welzijnszorgper-

spectief, wat zich vertaalt in pre-
sentie en interventie in de zorg.

Verpleegkundigen terugdringen tot 
een sterk technische en specia-
listische rol vanuit een strak “me-
disch” referentiekader is een ge-
miste kans. Wegens de diversiteit 
aan ingangspoorten is het immers 
mogelijk dat vanuit welzijn de nood-
zaak aan verpleegkundige thuiszorg 
vastgesteld wordt.

Uiteindelijk moet in een ‘Whole 
Lifetime’-zorg zowel vanuit het éne 
als het andere perspectief gekeken 
worden wat voor de patiënt/gebrui-
ker en zijn zorgverleners het beste 
is, en moeten samenwerkingsver-
banden worden opgezet opdat de 
verschillende zorg- en hulpverle-
ners elkaar zouden raken en aan-
vullen.

�.
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b. horIzontale samenwer-
KIngsVerbanden worden 
vErDEr maxImaal benut om tE 
EvoluErEn tot EEn intEgraal 
gEstructurEErD aanboD

patIent / clIent

informElE zorg: mantElzorg / vrijwilligErs

Interdiscipli-
naire eerste-
lijnspraktijk 

 (I-elp) 

EErstElijnszorg

generalistisch / open toegang

Thuisverpleegkundigen onderne-
men actief stappen om horizontale 
structuren nog verder te ontwik-
kelen opdat in samenwerkingsver-
banden rond de patiënt en vanuit de 

patiënt getracht wordt zijn zelfred-
zaamheid – met mensen betrokken 
in de zorg – te behouden of te her-
winnen of de patiënt te ondersteu-
nen in het langzame verlies ervan. 
Hierbij moeten met respect voor 
elkaars professionele eigenheid 
zorgafspraken gemaakt worden. 
Het betreft in de eerste plaats de 
samenwerking tussen de zorgver-
leners die betrokken zijn bij de con-
crete zorgverlening aan de patiënt.

Het Wit-Gele Kruis kiest in functie 
van de structurele ondersteuning 
van de dagelijkse zorg voor zijn pa-
tiënten resoluut voor samenwer-
king met partners. Alles moet in 
het werk worden gesteld om vanuit 
ieders eigenheid en expertise rond 
de patiënt te komen tot innovatieve 
samenwerkingsverbanden ter ver-
sterking van de kwaliteit, patiënt-
veiligheid en continuïteit van de 
zorgverlening. De aangeboden zorg 
moet een passend antwoord bie-
den op de zorgbehoeften die er zijn.  
De zorg die resulteert uit deze  
samenwerking moet een toege-
voegde waarde opleveren voor de 
patiënt. 

eerstelijns- 
gezondheids- 

zorg

welzijnszorg

Eerste lijn
welzijns- 
diensten

tweede lijn
categorieke 

diensten

Eerste lijn
specifieke 

deskundigen

Figuur prof. dr. em. Jan Heyrman: 
Samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg

centrum 
algemeen 

welzijnswerk

huisarts

thuisverpleeg-
kundige

kinesitherapeut

Dienst voor 
gezinszorg

ondersteunende 
diensten

Dienst maat-
schappelijk 
werk van het 
ziekenfonds

 
regionaal 

dienstencentrum

thuiszorgoftalmologie

Dermatologie

osteopathie

pelvische 
educatie

beschut 
wonen

rechts- 
bijstand

handicap
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c. eerstelIjnspraKtIjKen worden mee uItgebouwd WAARBIJ  
samenwerKIngsVerbanden tot stand Komen

wijkvErplEging, zorgEEnhEiD,  
intErDisciplinair EErstElijnstEam

afDElingEn

wgk provinciE

fEDEratiE

functionaliteiten
&

kwaliteit

sa
m

en
w

er
ki

ng
sa

fs
pr

ak
en

 m
et

 p
ar

tn
er

s

zorgcontinuüm patiënt

hoe komt men in de zorg?
via degene die zorg bieden

(vb. Dgz)

ha (70% v.d. vaste  
inschrijvingen)

specialisten 
(40% voorschriften)

aanwezige 
tvp

anderen

Samenwerking met andere zorgver-
leners in de thuis(gezondheids)zorg 
vormt een absolute meerwaarde 
(huisarts, kinesitherapeut, ergo-
therapeut, maatschappelijk werker, 
zorgkundige, polyvalent verzor-
gende etc.). Het is van groot belang 
dat de professionele hulpverleners  
elkaar kennen in de zorg voor de 
patiënt. Hierbij wordt gestreefd 
naar continuïteit van zorg in de wijk, 
in de regio. 

De vaste verpleegkundige(n) die 
het leven en de zorg van de patiënt 
kent (kennen), werkt (werken) nauw  
samen met de zorgverleners en  
medewerkers uit het wijkteam. 
Zorgafstemming tussen verpleeg-
kundigen en andere zorgverleners 
– gebruik makend van ICT-onder-
steuning en goede communicatie 
– is maar mogelijk als dezelfde  
manier van werken binnen een 
equipe wordt nagestreefd.



17



1�

D
e 

ro
l v

an
 th

ui
sv

er
pl

ee
gk

un
di

ge
n 

va
nd

aa
g 

en
 m

or
ge

n.

D. autonoom werKende  
professIonals zijn multi- 
Disciplinair actIef In de wIjK 

Er wordt werk gemaakt van het in-
zetten van dynamische zelfsturende 
teams. Er is verder onderzoek nodig 
over de inzet van zelfsturende zorg-
teams die actief zijn in de eerstelijns-
(gezondheids)zorg. Die teams doen 
een beroep op de professionele vol-
wassenheid en verantwoordelijkheid 
van de teamleden. Ze maken dat de 
individuele teamleden ook ten volle 
autonoom kunnen participeren in 
de eerder vermelde horizontale  
samenwerkingsstructuren of net-
werken die lokaal zijn uitgebouwd.

Dit vereist een wijziging in het 
– noodzakelijke – leiderschap, met 
meer nadruk op sterk gedeelde vi-
sie, sterk gedeelde doelstellingen, 
coachend leiderschap en samen-
werking op basis van professioneel 
vertrouwen in elkaars kunnen en 

handelen. Het opzetten van zelfstu-
rende teams vraagt aandacht voor 
de verduidelijking van de specifieke 
rol van de thuisverpleegkundige en 
een aangepast competentieprofiel. 
In een dergelijke samenwerkings-
vorm moet op termijn ook bekeken 
worden of de ondersteunende orga-
nisatie een baken kan worden van 
zorgverleners in de eerstelijnsge-
zondheidszorg.

E. EEn ondersteunende orga-
nIsatIe staat ter beschIKKIng 
van zelfsturende teams  
(ict, …)

Thuisverpleegkundigen in lokale 
samenwerkingsverbanden moeten 
voldoende autonomie krijgen als 
verantwoordelijke en competente 
professionals. Het is een meer-
waarde dat ze werken vanuit een 
ondersteunende organisatie die hen 
op het vlak van verpleging en zorg-

thuisverpleegkunde - deskundig, 
nabij en spil in een netwerk van  
afgestemde zorg.

verlening helpt om de juiste beslis-
singen te nemen en professionele 
zorg op maat aan te bieden. Een 
troef hierin vormt onder meer het 
EVD (elektronisch verpleegdossier) 
als belangrijke informatiedrager en 
krachtig communicatie-instrument 
ten aanzien van de huisarts en an-
dere partners in de zorg. 

Een dergelijke ondersteunende 
organisatie zet zich permanent in 
voor een tweeledige vooruitgang: 
de kwalitatieve verbetering van de 
zorg en de zorgresultaten en de 
verbetering van de efficiëntie en  
effectiviteit van de organisatorische 
processen.

Samenwerkingsovereenkomsten 
moeten als ondersteunend facet 
vanuit de organisatie aangeboden 
worden zowel binnen de organisa-
tie als ten aanzien van de partners 
waarmee wordt samengewerkt.



f. maximaal worDt ingEzEt op 
hEt ontwIKKelen, uItbouwen 
en opzetten Van woonzorg-
netwerKen 

De verdere ontwikkelingen in de 
realisatie en concretisering van het 
woonzorgdecreet, het achterlig-
gende woonzorgbeleid en het beleid 
voor eerstelijnsgezondheidszorg 
gaan gepaard met een stijgende 
vraag naar specifieke zorgverlening 
in de ouderenzorg, in de langeter-
mijnzorg en in de chronische zorg. 
Ook ligt de nadruk steeds meer op 
het zo lang mogelijk en zo onafhan-
kelijk mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. 

De uitdaging van de vergrijzing, en 
de vergrijzing binnen de vergrijzing, 
zal gepaard gaan met verregaande 
de-institutionalisering. Zorgver-
strekkers en zorgaanbieders in de 
thuiszorg en de residentiële zorg 
moeten daarom ernstig nadenken 

1�

over hoe dit kan worden opgevangen. 
De zorgverlening die vandaag door 
zowel intramurale voorzieningen 
als extramurale thuiszorgdiensten 
wordt georganiseerd, kan samen-
vloeien in plaatselijk op te richten 
woonzorgnetwerken. 

Geïntegreerde zorg vertrekt vanuit 
de thuissituatie van de bejaarde/
kwetsbare persoon. In de (thuis)zorg 
zitten vandaag experten die beter 
dan wie ook zicht hebben op het in-
tegraal levensplan van de thuiswo-
ner. Zorg- en hulpverlening (vanuit 
een medisch en/of maatschappelijk 
perspectief) worden in de toekomst 
best gegroepeerd en geïntegreerd 
aangeboden. Samenwerkingsver-
banden tussen woonzorgcentra, 
dagverzorgingscentra, centra voor 
kortverblijf, hersteloorden e.d. en 
thuisverpleging moeten binnen een 
bepaalde regio verder geëxploreerd 
en uitgebouwd worden. Hierin heeft 

de thuisverpleging een belangrijke 
rol te vervullen. Onze kennis van 
de zorgsituatie (medisch en maat-
schappelijk onderbouwd) moet 
binnengebracht worden binnen de 
werking van het woonzorgnetwerk.



�0

D
e 

ro
l v

an
 th

ui
sv

er
pl

ee
gk

un
di

ge
n 

va
nd

aa
g 

en
 m

or
ge

n.

 thuisverpleegkundigen verenigen zich als partner binnen een 
koepel woonzorg 

Voor thuisverpleegkundigen is het 
belangrijk en noodzakelijk om in de 
evoluerende gezondheidszorg met 
één stem te spreken. Als organisatie 
willen we een actieve motor zijn om 
de verschillende strekkingen te ver-
tegenwoordigen en te verdedigen. De 
thuisverpleging wordt immers ge-
kenmerkt door diverse vormen van 
beroepsuitoefening: de individueel 
werkende zelfstandige, de in groep 
of dienstverband samenwerkende 
zelfstandige, of de in een dienst 
voor thuisverpleging loontrekkende 
thuisverpleegkundigen. 

We streven allen dezelfde belan-
gen van de patiënt na. We willen 
het initiatief nemen om thuisver-
pleegkundigen te verenigen in één 
beroepsvereniging van thuisverple-
ging, om aldus de positie en de rol 
van de thuisverpleegkundige in de 
(thuis)gezondheidszorg transparant 
en éénduidig uit te werken en te ver-
dedigen. Ze moet toelaten om de di-
versiteit in de beroepsuitoefening te 
overkoepelen en de thuisverpleging 

collectief te vertegenwoordigen. Om 
tot een noodzakelijke en respect-
volle afstemming op basis van ge-
lijkwaardigheid tussen de verschil-
lende professionele beroepsgroepen 
in de thuis(gezondheids)zorg te ko-
men, dienen alle zorgverleners in de 
eerstelijns(gezondheids)zorg zich te 
verenigen in een koepel woonzorg 
in Vlaanderen, die de zogenaamde  
residentiële zorg en de thuiszorg 
groepeert. Deze koepel zal op 
Vlaams niveau opkomen voor de 
algemene belangen van de diverse 
woonzorgnetwerken én de lokale/
regionale mono- of multidiscipli- 
naire praktijken, verenigingen of 
samenwerkingsverbanden van  
waaruit de specifieke woonzorgnet-
werken ontstaan en functioneren. 

We willen de functionele integratie 
en gezamenlijke productontwikke-
ling verdedigen in functie van het 
steeds beter en innovatiever beant-
woorden aan de reële zorgbehoeften 
van kwetsbare hulp- en zorgbehoe-
venden in Vlaanderen.

�.



De sterkte van het wit-gele Kruis benutten!

a. vErDErE VersterKIng  
Van de organIsatIe oVer  
de proVIncIes heen

De Wit-Gele Kruis provincies, inclu-
sief de Federatie, willen permanent 
en gestructureerd leren van el-
kaar. Bovendien willen we in ieders 
voordeel methodisch leren samen-
werken via het implementeren van 
een cultuur van veranderingsma-
nagement, wat gestalte zal krijgen 
via projectwerking. Vrijblijvende 
samenwerking maakt plaats voor 
geformaliseerde en zeer concrete 
projectomschrijvingen.

Het Wit-Gele Kruis verbindt aldus 
de kleinschaligheid van het lokale 
zorggebeuren dichtbij de patiënt 
aan de voordelen van een grote  
organisatie die zowel de kern-
activiteit ondersteunt als de  
efficiëntie en effectiviteit optimali-

seert. Provincieoverstijgend kun-
nen schaalvoordelen benut wor-
den. De maatstaf voor succes blijft  
natuurlijk de mate waarin die wer-
king rechtstreeks of onrechtstreeks 
toegevoegde waarde oplevert voor 
de patiënt.

b. VrIje marKtwerKIng Vormt 
meerwaarde tot KwalIteIts-
Volle zorg 

Vrije marktwerking staat toeganke-
lijke, kwaliteitsvolle, patiëntveilige 
en continue zorgverlening niet in 
de weg, integendeel! Als organisa-
tie voor thuisverpleging pleiten we 
samen met partners voor een groot 
maatschappelijk en politiek debat 
over hoe zorg verder moet en kan 
evolueren. 

Hierbij willen we aansluiten bij de 
trekkers voor innovatie in de zorg. 

Op zich vormt de verblijfplaats van 
de patiënt niet langer het uitgangs-
punt. Woonzorg vindt plaats vanuit 
de keuze van de patiënt zelf. 

Als organisatie kunnen we meer 
bieden dan (thuis)verpleging al-
leen. Als organisatie wensen we tot 
een herinterpretatie en heroriën-
tatie van onze missie te komen om 
ruimer dan vandaag initiatieven in 
de woonzorg, al dan niet in samen-
werking, te kunnen opnemen.

�1
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besluit
Als dienst voor thuisverpleging staat 
het Wit-Gele Kruis voor grote uitda-
gingen. Wij zijn ons bewust van de 
noodzaak van kwaliteitsvolle thuis-
verpleging. Als organisatie werken 
wij aan het opzetten van verande-
ringen om tot betere afstemming te 
komen met partners in de zorg voor 
patiënten in en vanuit hun thuisom-
geving. Elke thuisverpleegkundige 
hebben we hier vandaag, maar ze-
ker morgen, absoluut nodig! 

Waarom wij resoluut de kaart trek-
ken van patiënten in en vanuit hun 
thuisomgeving, heeft alles te maken 
met het feit dat dit de keuze van de 
patiënt zelf is. Als organisatie pas-
sen we ons aan om, waar mogelijk, 
de best mogelijke zorgverlening in 
samenspraak met de patiënt en zijn 
omgeving waar te maken. 

Van onze verpleegkundigen ver-
wachten we dat ze zien wat nodig is. 
Hiervoor moeten ze voldoende op-
geleid zijn en bereid zijn zich verder 

te vervolmaken. Dit is noodzakelijk, 
omdat ze als autonome professional 
geen vanzelfsprekend beroep kun-
nen doen op een achterliggend team 
zoals dat in andere settings wel het 
geval is. Gelukkig is de thuisver-
pleegkundige nooit geïsoleerd actief, 
omdat zij kan rekenen op een team 
en een ondersteunende organisatie. 
Juist de aanwezigheid van een on-
dersteunende organisatie staat borg 
voor continuïteit én kwaliteit van de 
zorgverlening. 

Als experten van  thuisverpleging 
zijn we aanwezig bij de patiënt thuis, 
samen met huisartsen en andere 
zorgverleners waarmee we continu 
in gesprek zijn om tot verdere en be-
tere afstemming te komen. 

Om zorg in de toekomst te continu-
eren moeten functiedifferentiatie en 
taakherschikking verder als instru-
menten worden ontwikkeld. We ge-
loven heel sterk in het verder uitbou-
wen van zelfsturende teams, waarbij 

deze ploegen worden ingepast in op 
te zetten woonzorgnetwerken. 

Thuisverpleging als beroep binnen 
de woonzorg vormt een absolute 
meerwaarde voor de patiënt en zijn 
omgeving. Alles moet in het werk 
gesteld worden om die meerwaarde 
in de zorg voor de patiënt te benut-
ten en waar te maken. Juist daarom 
geloven we als Wit-Gele Kruis in een 
rol voor thuisverpleegkundigen. 

De huidige werking en de concrete 
invulling van de nieuwe rol voor 
de thuisverpleging vragen om een 
meer adequate en meer waarderen-
de financiering. Als Wit-Gele Kruis 
zullen we actief participeren in het 
opgestarte debat hierover.

Als organisatie zullen we alles in 
het werk stellen om die rol verder te 
ontwikkelen en waar te maken voor 
patiënten thuis! Dagelijks raken we 
patiënten letterlijk in hun grootste 
intimiteit en moet er van daaruit 



professioneel gehandeld worden. 
Hiervoor is betrokkenheid bij het 
verpleegkundig onderwijs en het 
ontwerpen van de toekomstige be-
roepscompetenties voor verpleeg-
kundigen noodzakelijk. Het Wit-Gele 
Kruis dient de vorming, begeleiding 
en coaching van zijn medewerkers 
verder te optimaliseren om hen bin-
nen hun actieve opdracht steeds 
beter voor te bereiden op hun evo-
luerende rol als thuisverpleegkun-
dige.

Als Wit-Gele Kruis werken we voor 
patiënten. De thuisverpleging stelt 
samen met andere zorgverleners 
alles in het werk om de patiënt bo-
ven zijn ziekte uit te tillen en hem 
zo goed als mogelijk een autonoom 
en waardig leven te laten leiden. De 
rol van de thuisverpleegkundigen 
zal er morgen net zoals vandaag in 
bestaan daarvoor de juiste zorg te 
vinden die de patiënt efficiënt helpt, 
en die hem in zijn waardigheid als 
mens ondersteunt.
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