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Algemeen
Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant telt meer dan 850 medewerkers,  
verspreid over 14 lokale afdelingen en 1 hoofdzetel. 

14 afdelingen
De 14 afdelingen zijn afgestemd op de lokale multidisciplinaire netwer-
ken. Zo kunnen wij onze zorg maximaal en lokaal op elkaar afstemmen.

59 wijkteams
Elke afdeling bestaat uit meerdere wijkteams van ongeveer 12 verpleeg-
kundigen en 1 à 2 zorgkundigen. Elk team biedt zorg aan patiënten  
binnen een bepaalde wijk, dicht bij de patiënt, zijn mantelzorgers en  
andere partners in zorg.

1 mobiele equipe en 1 nachtteam
De verpleegkundigen van de mobiele equipe versterken de afdelingen 
waar nodig. Het nachtteam garandeert de zorg tijdens de nacht.



Elke maand verzorgen onze verpleegkundigen meer 
dan 10.000 patiënten. Dit komt neer op ongeveer 
200.000 bezoeken en 370.000 uitgevoerde zorgen per 
maand!
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Ons aanbod
Het Wit-Gele Kruis is 7 op 7 en 24 op 24 bereikbaar.

Voor welke zorgen kunnen patiënten een beroep doen op ons?

Basiszorg
- Toilet
- Inspuitingen (intraveneus, intramusculair en subcutaan)
- Verbanden
- Blaaszorg

Klaarzetten van medicatie

Bloedafnames 
Thuis, in de Wit-Gele Kruis verpleegpost of in de praktijk van de huisarts

Specifiek verpleegtechnische zorgen
- Intraveneuze en subcutane perfusie
- Parenterale voeding
- Zorg aan poortkatheter
- Epidurale analgesie
- Vervangen van suprapubische sonde met ballon
- Vervangen van gastrostomiesonde met ballon

Vroedvrouw aan huis 
Voor pre- en postnatale zorgen, contacteer onze vroedvrouwenlijn:  
016-66 06 00 of vroedvrouwen@wgkvlb.be

De Zorgcentrale
Dankzij het personenalarm kan de patiënt in een noodsituatie met één 
druk op de knop contact maken met de zorgcentrale: zie p. 8.
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Specialisaties
We hebben 140 referentieverpleegkundigen gespecialiseerd in een speci-
fiek domein van de zorg. Zij staan dagelijks in de zorg en delen hun kennis 
met collega’s, artsen en andere zorgverleners. Voor elk domein zijn er in 
iedere afdeling één of twee referentieverpleegkundigen aanwezig.

De referentiedomeinen
- Wondzorg
- Diabetes
- Palliatieve zorg
- Oncologische zorg
- Continentie- en stomazorg

- Verpleegtechnische handelingen
- Mobiliteit
- Dementie
- Ziekenhuisbezoeken
- Psychiatrie



De zorgcentrale is méér dan een alarmcentrale. 
Indien nodig komt een verpleegkundige langs. Samen 
met de patiënt, mantelzorger en andere zorgverleners 
bekijken we hoe we mogelijke crisissituaties in de toe-
komst kunnen voorkomen.
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Veilig thuis 
dankzij 
de zorgcentrale
Dankzij de zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis kunnen patiënten langer 
en veilig thuis blijven wonen. 

Personenalarmsysteem (PAS) 
Wanneer een patiënt valt of dringend hulp nodig heeft, dan komt hij via 
het personenalarm onmiddellijk bij de zorgcentrale terecht. Afhankelijk 
van de situatie verwittigen we een mantelzorger of gaat onze thuis- 
verpleegkundige langs.

Sensoren
Het personenalarm kan wor-
den uitgebreid met een aantal 
specifieke sensoren, zoals een 
branddetector, dwaaldetectie-
systeem,... Bij dwaalgedrag ont-
vangen wij een alarm in onze 
zorgcentrale en zorgen wij voor 
een gepaste interventie.

 
• Meer info: 016-31 95 50 of 
zorgcentrale@wgkvlb.be

Op het juiste tijdstip de juiste 
medicatie
Personen die hun medicatie ver-
geten in te nemen of wél nemen 
maar op het foute tijdstip, kun-
nen baat hebben bij een medi-
catiedispenser. Deze verdeeldoos 
geeft een licht- en geluidssignaal 
wanneer het tijd is om de me-
dicatie te nemen. Wanneer de 
patiënt de medicatie vergeet, dan 
ontvangt de zorgcentrale hiervan 
een signaal.
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Onze troeven

Altijd en overal
Het Wit-Gele Kruis is elke dag de klok rond bereikbaar voor een zorgaan-
vraag. Iedere patiënt heeft een vaste verpleegkundige en een vaste ver-
vangverpleegkundige. Het nachtteam vangt ‘s nachts de noodzakelijke 
zorgvragen op. 

Uniek aanspreekpunt
Elke professionele doorverwijzer heeft 1 aanspreekpersoon binnen het 
wijkteam. 

Preventie, advies en coaching
De thuisverpleegkundige heeft steeds meer een adviserende en coachen-
de rol in de relatie met de patiënt en de andere zorgverleners. Zij schat de 
gezondheidsrisico’s in en stelt tijdig aangepaste ondersteuning en zorg 
voor aan de patiënt.

Innovatie en vernieuwing
Het Wit-Gele Kruis neemt deel aan innoverende projecten en blijft  
vernieuwen. We volgen de verpleegtechnische evoluties op de voet op en  
investeren steeds in kwaliteitsvolle zorg.

Continue vorming
Al onze verpleegkundigen krijgen een aangepast vormingsprogramma, 
zodat ze steeds mee zijn met de nieuwste technieken en materialen. Bij 
hooggespecialiseerde zorgen krijgen onze verpleegkundigen opleiding in 
het ziekenhuis, aan het bed van de patiënt.
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Met wie werken 
we samen?
Onze verpleegkundigen en zorgkundigen staan dicht bij de patiënt, zijn 
sociaal netwerk en andere hulpverleners.

De huisarts
Elke huisarts heeft zijn vaste aanspreekpersoon binnen het wijkteam. 
Wens je als huisarts dezelfde verpleegkundige voor al je patiënten, dan 
plannen wij een doktersronde.

De mantelzorger
De mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in het zorgteam van de pa-
tiënt. Daarom overleggen onze verpleegkundigen regelmatig met hen.

De diensten gezinszorg
Samen met de verzorgenden organiseren we de nodige zorg en onder-
steuning aan huis. Ook voor hulp zoals koken, strijken en boodschappen 
doen, brengen we de patiënt in contact met de betrokken diensten.

Brug met het ziekenhuis
De referentieverpleegkundige ziekenhuisbezoeken gaat langs bij de  
patiënten van het Wit-Gele Kruis die opgenomen zijn in het ziekenhuis. 
Zij bewaakt het transmuraal proces tussen ziekenhuis en thuiszorg.

De maatschappelijk werker (ziekenhuis en eerstelijn)
De maatschappelijk werkers begeleiden patiënten met de keuze van 
hulpmiddelen en informeren hen  over financiële tegemoetkomingen 
waarop zij eventueel recht hebben. 

Andere partners binnen de eerstelijnszorg
Ook met de eventuele kinesitherapeut, logopedist, apotheek ... hebben 
wij regelmatig zorgoverleg.
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Raadpleeg ons
verpleegdossier
Beveiligde gegevensdeling
In het elektronisch verpleegdossier (EVD) noteren onze verpleegkundigen 
observaties, parameters en relevante zorginformatie. Op deze manier is 
elke verpleegkundige van het wijkteam steeds op de hoogte van de  
situatie van de patiënten. Daarnaast dragen ook de patiëntenbesprekingen, 
het teamoverleg, het overleg met de huisarts en/of de sociale dienst van 
het ziekenhuis bij tot een feilloze opvolging van de patiënt.

Wat is mijnWGK?
Via ‘mijnWGK’ kan elke behandelende arts die een therapeutische relatie 
heeft met de patiënt, en mits toestemming, op een beveiligde manier het 
elektronisch verpleegdossier raadplegen. Zo heeft de arts extra, up-to-da-
te informatie over de patiënt.

Vragen stellen via mijnWGK
Artsen kunnen reageren op observaties en zorggerelateerde vragen  
stellen. Alle vragen komen terecht bij de afdeling. Wij volgen dit op bin-
nen de kantooruren. Bij eventuele onduidelijkheden nemen we telefo-
nisch contact op. 

Toegang voor patiënt en mantelzorger
Ook de patiënt en mantelzorger hebben binnenkort toegang tot het ver-
pleegkundig dossier.

• Meer info over mijnWGK: www.witgelekruis.be/mijnwgk
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www.witgelekruis.be

Volg ons op:    

Hoe 
zorg 
aanvragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met onze afdelingen.  

Aarschot: 016-55 33 70 | aarschot@wgkvlb.be
Asse: 02-454 84 80 | asse@wgkvlb.be
Bertem: 016-39 31 30 | bertem@wgkvlb.be 
Diest: 013-35 35 50 | diest@wgkvlb.be
Haacht: 016-61 75 75 | haacht@wgkvlb.be
Halle: 02-334 37 40 | halle@wgkvlb.be
Kessel-Lo: 016-44 15 00 | kessello@wgkvlb.be
Leuven: 016-30 15 50 | leuven@wgkvlb.be
Liedekerke: 053-64 51 40 | liedekerke@wgkvlb.be
Linter: 011-78 92 40 | linter@wgkvlb.be
Wezembeek-Oppem: 02-686 11 10 | wezembeek-oppem@wgkvlb.be
Tienen: 016-80 17 17 | tienen@wgkvlb.be
Vilvoorde: 02-257 27 00 | vilvoorde@wgkvlb.be
Wolvertem: 02-272 46 80 | wolvertem@wgkvlb.be 

Hoofdzetel (Lubbeek): 016-31 95 50  |  info@wgkvlb.be   

 

De 
verpleegpost 

De afdelingen met een
hebben een verpleegpost waar 
de patiënten, op afspraak, naar-

toe kunnen komen voor hun 
verpleegkundige zorgen. Een 
afspraak kan gemaakt wor-

den via de website of 
telefonisch.


