
wegwijs 
thuisverpleging



Dank je wel dat je gekozen hebt voor 
de warme, kwaliteitsvolle thuiszorg 
van het Wit-Gele Kruis. Samen met 
jou gaan we op zoek naar de best 
mogelijke zorgen volgens jouw 
behoeften. 

Je vaste thuisverpleegkundige

Jouw vaste thuisverpleegkundige 
stemt je zorg af met jou, je familie, je 
huisarts en eventuele andere hulpver-
leners die bij je zorg betrokken zijn.

Je wijkteam

Om altijd dezelfde zorg te kunnen 
geven, overlegt je verpleegkundige 
wekelijks met haar collega-verpleeg-
kundigen of zorgkundigen. Zo weet 
het team dat voor jouw zorg instaat, 
precies waar je nood aan hebt. 
Wanneer je vaste verpleegkundige 
niet aan het werk is, kunnen haar 
collega’s de zorg perfect van haar 
overnemen. Bovendien is het aantal 
zorgverleners dat bij jou over de vloer 
komt, beperkt.

Mogelijk is je verpleegkundige verge-
zeld door een student verpleegkunde. 
Studenten lopen stage om hun opge-
dane kennis in de praktijk te leren 
toepassen. We werken hier graag 
aan mee, zodat ook in de toekomst 
een generatie sterke, bekwame 
verpleegkundigen klaar staat. Ook de 
(adjunct-)hoofdverpleegkundige gaat 
soms mee op ronde. Hij/zij doet dit 
om toezicht te houden op de kwali-
teit en veiligheid van de zorg.

24 uur op 24 bereikbaar  
én inzetbaar

Je hebt een zorgvraag of je zorg moet 
aangepast worden? Je kan ons 24 uur  
op 24, 7 dagen op 7, telefonisch berei-
ken via de afdeling of op 089-30 08 80.  
De verpleegkundigen van het continuï-
teitsteam komen in actie voor plotse en 
dringende zorgen, zoals problemen met 
je stoma ‘s nachts. Je kan dus de klok 
rond op ons rekenen.

wegwijs



Gespecialiseerde 
referentieverpleegkundigen

Vraagt je verzorging een meer 
specifieke behandeling? Dan kan je 
verpleegkundige advies vragen aan 
een referentieverpleegkundige. Deze 
is gespecialiseerd in een van deze 
domeinen:

• chronische zorg
• diabetes
• geestelijke gezondheidszorg
• (in)continentie- en stomazorg
• locomotorische en  

neurologische zorg
• oncologische, pijn- en  

palliatieve zorg
• wondzorg

Hulpmiddelen

Om het comfort en de veiligheid van 
jou, je mantelzorgers en hulpverle-
ners te verhogen, is het soms nodig 
hulpmiddelen te voorzien zoals een 
ziekenhuisbed of tillift. Je verplee-
gkundige kan je hierover adviseren 
en de kleine hulpmiddelen voor je 
meebrengen, ook incontinentie -
materiaal. Grote hulpmiddelen 
worden aan huis geleverd door 
het continuïteitsteam. Dit team 
installeert ook je personenalarm. 

Kleine woningaanpassingen kunnen 
nodig zijn om het risico op vallen te 
vermijden. Je verpleegkundige kan 
je, in samenwerking met een ergo-
therapeut, hierin ondersteunen.

Zorgmateriaal

Medicatie, verzorgingsmaterialen 
zoals verbanden of ontsmettings-
materiaal,... moet je zelf bij de 
apotheker aankopen. Vraag hierover 
info aan je verpleegkundige of 
contacteer de afdeling.

Voorschrift nodig?

De arts maakt een voorschrift voor de 
zorgen die je nodig hebt. Je geeft dit 
voorschrift aan je verpleegkundige 
of zorgkundige, samen met enkele 
klevertjes van je ziekenfonds. 

Je verpleegkundige laat je tijdig weten 
wanneer een voorschrift vernieuwd of 
verlengd moet worden. 

Voor hygiënische zorgen is er geen 
voorschrift nodig.



Jouw patiëntendossier

Je gegevens worden verzameld in een 
elektronisch verpleegdossier (EVD) en 
beveiligd bewaard. Je verpleegkun-
dige, huisarts en jijzelf kunnen deze 
gegevens op elk moment raadplegen. 
Zo zijn zowel de verpleegkundigen 
die je dagelijks bezoeken, als ook je 
huisarts perfect op de hoogte.

Tijdens een eerste gesprek noteren 
we heel wat gegevens. Zo bekijken we 
welke zorg je nodig hebt en waarmee 
we rekening moeten houden. 

Daarnaast brengen we mogelijke 
risico’s in kaart, bijv. met betrekking 
tot vallen, je woonsituatie ... om 
incidenten te vermijden. We vragen 
jou wie we bijkomend als contactper-
soon mogen noteren.

Naast de elektronische versie is er 
een papieren dossier dat bij jou blijft. 
Dit dient als communicatiemiddel 
tussen alle betrokken partijen: jezelf, 
je familie, de huisarts en de ver-
pleegkundige, maar ook de kinesist, 



gezinszorg, maatschappelijk werk, 
de ergotherapeut ... Zij noteren er 
nuttige informatie in of raadplegen 
het dossier om na te gaan of er een 
wijziging in je zorg nodig is.

Handhygiëne

Een goede handhygiëne is noodzakelijk 
en gebasseerd op enkele basisvereisten 
zoals korte, propere en ongelakte 
nagels, geen juwelen aan handen en 
polsen en mouwen die maximaal ter 
hoogte van de ellenbogen reiken. De 
verpleegkundige ontsmet de handen 
voor en na de zorg. De zorgverleners 
hebben zelf handalcogel die geschikt  
is voor gebruik in de zorgverlening.

We vinden het belangrijk dat je als 
patiënt weet welke handhygiëne je 
van je zorgverlener mag verwachten. 
Je mag hem/haar daar gerust over 
aanspreken. Ook je eigen handhygiëne 
blijft belangrijk.

Je huisarts

Je huisarts en verpleegkundige 
overleggen regelmatig om je zorg 
af te stemmen of bij te sturen. Dit 
kan zowel telefonisch, tijdens een 
persoonlijk overleg of via elektro-
nische gegevensuitwisseling.

Een ziekenhuisopname: wat nu?

Als je in het ziekenhuis wordt opge-
nomen, neem je best je medicatiefiche 
mee. De verpleegkundige neemt 
contact op met het ziekenhuis om 
je ontslag voor te bereiden. Zij stemt 
verder af met verpleegkundigen van 
het ziekenhuis en de dienst patiënten-
begeleiding. Je zorgverleners in het 
ziekenhuis kunnen bepaalde gegevens 
van je EVD inkijken.

Dit alles zorgt ervoor dat je zieken-
huisontslag goed wordt voorbereid en 
de zorg van in het ziekenhuis zonder 
problemen thuis wordt verder gezet. 

Patiëntenoverleg

Soms kan een overleg met al je hulp-
verleners nuttig zijn om je verzorging 
onderling af te stemmen en verder op 
te volgen. Je kan dit overleg ook zelf 
aanvragen. Dit kan via je verpleeg-
kundige, je arts of één van de andere 
betrokken hulpverleners.



Bewijsstuk verpleegkundige 
zorgen en factuur

Maandelijks ontvang je een bewijs-
stuk verpleegkundige zorgen. Dit 
document dient enkel ter controle: 
je kan zo nagaan of hetgeen het 
Wit-Gele Kruis aan je ziekenfonds 
factureert, overeenstemt met de 
zorgen die bij jou gebeurd zijn. Je 
hoeft hiervoor zelf geen betaling te 
doen, dat regelt je ziekenfonds. Met 
vragen over dit bewijsstuk kan je bij  
je afdeling terecht.

Geregeld ontvang je bij het bewijsstuk 
ook Kruisnieuws, een informatieve 
nieuwsbrief, met actuele nieuwtjes  
en weetjes over het Wit-Gele Kruis.

Ben je niet aangesloten bij een 
Belgische ziekteverzekering? Dan 
ontvang je van ons een factuur die 
je zelf bij jouw (buitenlandse) ziekte-
verzekering kan aanbieden. 

Indien je een beroep doet op 
bijkomende dienstverlening zoals 
voedingsadvies, gezinszorg of een  
personenalarm of indien je hulpmid-
delen ontleende of aankocht, krijg je 
hiervoor een aparte factuur met het 
door jou verschuldigde bedrag. 

Daarnaast ontvang je soms een fac-
tuur voor bepaalde zorgen/bezoeken 

die niet door het ziekenfonds worden 
terugbetaald. Het gaat dan om zorgen 
zoals het meten van de bloeddruk, een 
oogindruppeling, ... Hiervoor rekenen 
we een bedrag aan per bezoek. 

Met vragen over deze factuur kan je 
terecht bij de dienst boekhouding via 
boekhouding@limburg.wgk.be  
of 089-30 08 39. 

Privacy, gegevensdeling en 
beroepsgeheim 

Iedereen die bij je zorg betrokken is, 
houdt zich aan het beroepsgeheim:  
je gegevens worden enkel doorgegeven 
aan betrokken zorgverleners wanneer 
dit voor je verzorging nodig is. Bij 
aanvang van je zorg, word je gevraagd 
hiervoor voor akkoord te tekenen. Je 
kan dit steeds herroepen.

Het is verboden om medewerkers en 
(verpleegkundige) handelingen te 
fotograferen of te filmen.



Leg je elektronische  
identiteitskaart klaar

Je verpleegkundige is verplicht je e-ID-
kaart bij elk bezoek in te lezen. Dit is 
een bewijs dat de verpleegkundige 
effectief bij jou is langs geweest. Op 
deze manier ben je zeker dat de zor-
gen die we aan de ziekteverzekering 
factureren, ook effectief gebeurd zijn.

Preventie

• Kan onze verpleegkundige op een 
veilige manier binnenkomen: Is er 
voldoende verlichting? Zijn er geen 
obstakels?

• Zorg ervoor dat de verpleegkundige 
in een voldoende verlichte omge-
ving kan werken.

• Houd je huisdier(en) in een andere 
ruimte tijdens het bezoek van onze 
verpleegkundige.

• Rook niet tijdens of vlak voor de 
zorg in de ruimte waar de zorg 
wordt uitgevoerd. 

• Onze medewerkers zijn goed 
herkenbaar aan hun dienstwagen 
en hun werkkledij.

Magazine ‘Gezond Thuis’

Als Wit-Gele Kruispatiënt ontvang je 
om de drie maanden ‘Gezond Thuis’, 
ons patiëntenblad boordevol interes-
sante informatie en nieuwtjes over het 
Wit-Gele Kruis en gezondheidsthema’s.

Tevreden over onze 
zorgverlening?

Onze Wit-Gele Kruismedewerkers 
doen er alles aan om je de zorg te 
geven die je nodig hebt. Jouw mening 
hierover is erg belangrijk. Ben je 
tevreden? Laat het hen weten. Het 
zal ongetwijfeld deugd doen te horen 
dat hun inzet wordt geapprecieerd.

Ben je minder tevreden, meld dit 
aan je verpleegkundige, hoofdver-
pleegkundige of onze ombudsdienst 
op het nummer 089-30 07 97 of via 
ombudsdienst@limburg.wgk.be. 

Elke melding wordt onderzocht 
en beantwoord. Samen zoeken we 
naar een voor alle partijen passende 
oplossing.



Wit-Gele Kruis Limburg behaalde in 2018 het internationale Qualicor-NIAZ-kwaliteitslabel. 
Dit betekent dat je als Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve 
en veilige zorg én dat onze organisatiecultuur gericht is op continue verbetering.
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INFO & VRAGEN?

Spreek je verpleegkundige aan,  
contacteer je afdeling of onze  
provinciale hoofdzetel: 
089-30 08 80  (24u/24u, 7 dagen op 7)

Wit-Gele Kruis Limburg vzw
Welzijnscampus 25
3600 Genk 
089-30 08 80 
info@limburg.wgk.be

www.witgelekruis.be

Volg ons op:      

Praktische afspraken

• Hou steeds je identiteitskaart (eID) 
bij de hand: je verpleegkundige 
heeft deze nodig om het bezoek en 
de uitgevoerde zorg te bevestigen in 
het elektronisch patiëntendossier.

• Kan je niet aanwezig zijn op het 
tijdstip van je zorg? Denk er aan 
om ons tijdig te verwittigen. Doe je 
dit niet, wordt hiervoor een bedrag 
in rekening gebracht. Je kan ons 
dag en nacht telefonisch bereiken, 
7 dagen op 7.

• De afrekening van je verpleegkun-
dige zorgen wordt rechtstreeks 
met je ziekenfonds geregeld. Je 
ontvangt maandelijks een over-
zicht van de verleende zorgen.

• Deed je ook beroep op één van 
onze andere zorgdiensten (dieet-
dienst, gezinszorg, personenalarm, 
hulpmiddelen) dan ontvang 
je hiervan maandelijks een 
gedetailleerde factuur met een 
overschrijvingsformulier.


