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24
Achter de schermen

“Wij zijn een onmisbare schakel 
binnen het zorgteam”

EEN FRIS GEVOEL

Beste lezer,

Het nieuwe jaar met de feestelijk gedekte eettafel 
ligt alweer enkele maanden achter ons. De lente 
is stilaan in zicht. Ook in de thuisverpleging komt 
er, na maanden onderhandelen, dan toch een 
doorbraak in de hervorming van de wondzorg binnen 
de nomenclatuur. De vertegenwoordigers van de 
ziekenfondsen en van de sector thuisverpleging zijn 
tot een gezamenlijk akkoord gekomen om onder meer 
de wondzorgcategorieën te vereenvoudigen en de 
rol van de referentieverpleegkundige wondzorg te 
herwaarderen. 

Toch zijn de omstandigheden waarin 
thuisverpleegkundigen een wondzorg moeten 
uitvoeren niet altijd optimaal. Elke verpleegkundige 
zal het wel al eens meegemaakt hebben … Je moet 
zorg verlenen in een oud en vervuild huis waar je 
sporen ziet van ongewenste beestjes. Of waar je 
moeite moet doen om nog net dat plekje te vinden 
om je steriel veld te kunnen openplooien. Achteraf 
vraag je je dan af welke acties je kan ondernemen om 
de situatie te verbeteren. In dit nummer zetten we 
enkele parasieten en ongedierte in de kijker en hoe je 
hiermee omgaat.

Gelukkig is het vaak niet zo erg en zijn er ook veel 
mooie momenten. In de rubriek ‘Achter de schermen’ 
krijgen we een unieke blik van twee medewerkers die 
binnen thuisverpleging ‘op de achtergrond’ werken. 

Veel leesplezier!
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De omstandigheden waarin 
thuisverpleegkundigen een 
wondzorg moeten uitvoeren 

zijn niet altijd optimaal.

“
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Ingrid Van Deuren 
Thuiszorgdienst Socialistische 
Mutualiteiten/ Bond Moyson/ 
De Voorzorg
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ONDERWEG

“Als thuisverpleegkundigen zijn we het natuurlijk gewoon om op 
verschillende plaatsen te komen. We hebben dan ook een brede waaier 
aan verpleegkundige handelingen in de vingers. Al is Ronald wel de enige 
patiënt bij wie we infuustherapie geven op een woonboot. Momenteel ligt 
zijn boot in Turnhout en wordt hij er verzorgd door onze collega’s. Maar we 
vinden het altijd fi jn als hij terug in Geel aanmeert. Op zijn boot voelen we 
ons altijd welkom.”

Mady Mertens, Wit-Gele Kruis Antwerpen

THUISZORG 
OP EEN WOONBOOT 
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Ook dit jaar zal je in elk nummer van Thuis Verplegen wat vragen rond geneesmiddelen 
voorgeschoteld krijgen om je kennis hierover op te frissen. De antwoorden vind je op 
pagina 8.

1. Geneesmiddelenleer

Los volgende vragen op.
1. De wisselwerking tussen verschillende actieve stoffen die elkaars werking beïnvloe-

den, is een …
a. Interactie
b. Bijwerking
c. Effect 
d. Contra-indicatie 

2. Welk type geneesmiddel zorgt ervoor dat impulsoverdrachten in het hart geblokkeerd 
worden, en dus zo onder andere het hartritme vertraagt en de kracht van de samen-
trekking van het hart verlaagt?
a. Diuretica 
b. Calciumantagonisten
c. ACE-inhibitoren 
d. Bètablokkers 

3. Een antibioticum kan een bactericide effect hebben. Wat betekent dit?
a. Het doodt bacteriën
b. Het remt de groei van bacteriën
c. Het voorkomt bacteriën
d. Het vermenigvuldigt het aantal bacteriën 

4. Anticoagulantia …
a. Verminderen het vermogen van bloedplaatjes om samen te klonteren
b. Breken recent gevormde bloedklonters af
c. Voorkomen bloedstolling door het bloed te verdunnen
d. Zetten bloedvaten uit

2. Stofnaam en merknaam

Het is belangrijk dat je als verpleegkundige de medicatie zowel op stofnaam als merk-
naam kan benoemen. Artsen kunnen namelijk op beide voorschrijven en bij de commu-
nicatie over medicatie is het belangrijk hierover geen fouten te maken. Hieronder krijg je 
een lijst van geneesmiddelen die je met elkaar kan verbinden bij wijze van oefening. 

- De stofnaam, of generische naam, is de naam van de werkzame stof. Bv. paraceta-
mol.

- De merknaam, of specialiteit, is de beschermde naam van de producent van het 
geneesmiddel. Bv. Dafalgan®. Als het patent van het origineel product vervalt, kan 
het geneesmiddel door andere producenten geproduceerd worden. 

Fris je kennis op

1. fentanyl a. Primperan®

2. metformine b. Losec®

3. clarithromycine c. Durogesic®

4. metoclopramide d. Xarelto®

5. tramadol e. Contramal®

6. omeprazole f. Nexavar®

7. rivaroxaban g. Marcoumar®

8. fenprocoumon h. Biclar®

9. sorafenib i. Medrol®

10. methylprednisolon j. Glucophage®

De oplossingen vind je op pagina 8.
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VINGER AAN DE POLS

Leerboek ouderenzorg voor 
verpleegkundige 

Onze bevolking veroudert, en de groeien-
de groep ouderen doet de zorgvraag en het 
gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen 
toenemen. Elke verpleegkundige zal in het zie-
kenhuis, de residentiële zorg of de thuiszorg 
(kwetsbare) oudere zorgontvangers ontmoe-
ten. Krachtige verpleegkundigen maken hier 
het verschil: ze gaan actief op zoek naar de 
zorgnoden en wensen van die oudere zorgont-
vanger, en reageren daar gepast op.

Het Leerboek ouderenzorg voor verpleegkunde 
biedt kennis en inzichten die verpleegkundi-
gen nodig hebben om ouderen op maat te on-
dersteunen zodat ze zo gezond mogelijk ouder 
kunnen worden.

ISBN: 9789463792844
Auteurs: Michele Inghelbrecht , Frederik 
Driessens , Niels Taillieu , Elisa Vanryckeg-
hem
Prijs: 27 euro
Uitgeverij: Acco

www.acco.be



Health & Care Beurs
The place to be van 21 tot en met 23 april 2020 is Flanders Expo in Gent. Daar 
vindt de Health & Care beurs plaats! Ontmoet 5.000 zorgprofessionals uit zie-
kenhuizen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg en ver-
tegenwoordigers uit de overheidsdiensten. Tijdens deze driedaagse vinden ook 
interessante demo’s en presentaties plaats. Tenslotte is er ook ruimte voor inno-
vatie en nieuwe technologieën. Op 23 april zijn er ook diverse initiatieven voor-
zien vanuit VIVEL, éénlijn.be en NPTV.

Meer info:  www.health-care.be

Laat angst om te vallen je leven 
niet bepalen
Dat is het thema van de 9de Week van de Valpreventie. Van 20 tot en met 26 april 2020 
organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s een preventieweek. 
Deze week is bedoeld om krachten te bundelen en zoveel mogelijk ouderen, familiele-
den, gezondheidszorg-en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informe-
ren over valangst. 

Meer informatie op:  www.valpreventie.be.

Om gebruik te maken van het aanbod kan je terecht bij de Logo’s: 

www.vlaamse-logos.be.
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Handboek leefstijlgeneeskunde: 
De basis voor iedere praktijk 

Dit boek geeft artsen (in opleiding), praktijkon-
dersteuners en verpleegkundigen, apothekers, 
paramedici, ggz-medewerkers en andere pro-
fessionals in en om de zorg een heel praktisch 
en actueel overzicht van de leefstijlgenees-
kunde. Wat is het? Wat werkt en wat niet? 
En hoe kan ik het inzetten in mijn klinische 
praktijk, met en bij mijn patiënten?
Tot voor kort werd leefstijl vooral gezien als 
een middel ter preventie van aandoeningen. 
In toenemende mate worden voeding, bewe-
ging, ontspanning, slaap, sociale contacten en 
zingeving ook succesvol ingezet bij de behan-
deling van chronische aandoeningen.
In dit boek presenteren vooraanstaande hoog-
leraren de evidence en goede praktijkvoor-
beelden op hun vakgebied.
Publicatie midden april 2020

ISBN:  9789036823234
Auteurs: Maaike de Vries, Tamara de Weijer
Prijs: 59,95 euro
Uitgeverij: Bohn Stafl eu van Loghum

www.bsl.nl

Tijdens de “Work it, Wear it”-weken bij e5 krijg je van 1 t.e.m. 14 april 2020 
EXCLUSIEF 20% KORTING op de hele collectie op vertoon van deze bon.

* Geldig op de hele collectie van 01/04 t.e.m. 14/04/2020. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingskaarten.

20% KORTING
Work it, Wear it, en vooral… Love it!

EXCLUSIEF AANBOD:

* Geldig op de hele collectie van 01/04 t.e.m. 14/04/2020. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingskaarten.

e5mode.be#e5mystyle

8900050116

2020-02-TREVI PLUS-190x66mm-DEF.indd   1 4/02/20   10:25



Een Dag van de Verpleging ...
12 mei, op de verjaardag van verpleegkundig icoon Florence Nightingale, is het de 
Internationale Dag van de Verpleging. De bijdrage van verpleegkundigen en verzor-
genden aan de gezondheidszorg staat die dag extra in de kijker.
De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking 
van de beroepstrots. Veel zorginstellingen doen kleine en grote activiteiten waar ver-
pleegkundigen en verzorgenden tonen wat hun inzet is voor de gezondheidszorg.

12
mei

… en een Dag van de 
Vroedvrouw 
Een week voor de Dag van de Verpleging staan wereldwijd alle vroedvrouwen in 
de kijker. In meer dan 50 landen wordt het werk van vroedvrouwen in het zon-
netje gezet. Het idee voor een dag ter ere van vroedvrouwen is ontstaan tijdens 
de conferentie van de ‘International Confederation of Midwives’ (ICM) die in 
1987 in Nederland werd gehouden. De eerste ‘Internationale Dag van de Vroed-
vrouw’ vond plaats op 5 mei 1991.

©
 W

it-
G

el
e 

K
ru

is

©
 W

it-
G

el
e 

K
ru

is

THUIS VERPLEGEN8

VINGER AAN DE POLS

Antwoorden Fris je kennis op (p.6)
1. Geneesmiddelenleer: 1a – 2d – 3a – 4c
2. Stofnaam en merknaam: 1c – 2j – 3h – 4a – 5e – 6b – 7d – 8g – 9f – 10i

90 vragen over palliatieve 
zorg en het levenseinde

Dit boek geeft een helder antwoord op 90 con-
crete vragen rond goede zorg bij ongeneeslijke 
ziekte, palliatieve zorg, voorafgaande zorg-
planning en beslissingen aan het levenseinde. 
De antwoorden zijn geput uit 20 jaar onder-
zoeksresultaten van de VUB-UGent Onder-
zoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. 

Daarnaast komen ook de onderzoekers zelf 
aan het woord: wat betekent voor hen goede 
zorg, nu en in de toekomst? Werd jij al gecon-
fronteerd met een ongeneeslijke ziekte? Als 
familielid, als zorgverlener of als patiënt? Dan 
weet je dat bij palliatieve zorg communicatie, 
begrip en openheid zeer belangrijk zijn. En dit 
zowel voor patiënten, mantelzorgers, familie-
leden als voor de professionele zorgverleners. 
Bovendien is dit noodzakelijk binnen alle zorg-
contexten: thuis, het ziekenhuis, het palliatief 
dagcentrum of het woonzorgcentrum.

Het boek geeft je inzicht in de palliatieve 
zorg en levenseindezorg in de praktijk, zowel 
in België als daarbuiten. Wat zeggen de cij-
fers? Wat zegt het onderzoek? Wat doen we 
al goed? En waarin zouden we beter moeten 
presteren? Verder is er veel aandacht voor 
onderzoek rond attitudes, wensen en voor-
keuren, zowel van patiënten, familieleden als 
zorgprofessionals.

ISBN: 9789463797030
Auteurs: Kim Beernaert, Lieve Van den 
Block, Kenneth Chambaere, Joachim Cohen, 
Luc Deliens, Sigrid Dierickx, Aline De 
Vleminck, Arno Maetens, Koen Pardon, Tinne 
Smets
Prijs: 24,99 euro
Uitgeverij: Acco

www.acco.be



Financiële crisis hakte  
in op gezondheid Belg
Het gemiddelde welzijn in België ligt vandaag nog steeds lager dan voor de 
financiële crisis de wereldeconomie vanaf 2008 naar de afgrond dreef. Dat mel-
den het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Nationale Rekeningen in 
een rapport die de levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang 
en duurzaamheid van de Belgische economie in kaart brengen. 

Om het welzijn te meten, kijkt het Planbureau naar de gezondheid en levens-
standaard van Belgen, maar ook naar de samenleving, werk en opleiding. De 
gezondheidstoestand van de Belgen is verslechterd tegenover 2008, het jaar 
waarin de crisis in alle hevigheid losbarstte. Meer mensen hebben last van pijn 
en hinder, en leven met angst en/of depressie. De negatieve impact van de crisis 
op de mentale gezondheid werd al in verschillende andere studies aangetoond, 
en heeft langer gewogen dan sommige economische indicatoren, zoals het bbp, 
doen uitschijnen, merkt het Planbureau op.

Ouderen doen het wél beter
Een opvallende conclusie uit het rapport is dat het welzijn bij 65+’ers wél verbe-
terd is sinds de crisis. De levensverwachting nam ook verder toe, tot 81,6 jaar in 
2017. Ook het aantal gezonde levensjaren nam toe, zij het minder snel. De jonge-
ren (16 tot 24 jaar) zagen hun welzijn sinds 2008 hoofdzakelijk dalen.

Bron: Federaal Planbureau
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‘Zorgpad’ moet zwangere vrouwen de weg wijzen 
Zwangere vrouwen zien door de bomen het bos niet meer. 
In een kluwen van gynaecologen, vroedvrouwen, zwanger-
schapsyoga en borstvoedingscoaches is het voor toekomstige 
mama’s en papa’s niet altijd duidelijk welke pre- en postnatale 
zorg nu echt noodzakelijk is. Het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg pleit daarom voor een zorgpad.

Waarvoor ga je naar de gynaecoloog en waarvoor dient de 
vroedvrouw? En hoe vaak moet je langs? Wanneer raadpleeg 
je Kind & Gezin? Het zijn vragen waar toekomstige ouders 

mee zitten. Want het aanbod is er wel, maar vinden wat eerst 
te doen en wanneer, is niet altijd gemakkelijk voor de ouders.

Om alle info te integreren in een samenhangend geheel, pleit 
het Kenniscentrum daarom voor een zorgpad. Het Kenniscen-
trum wil ook dat er een duidelijk onderscheid komt tussen wat 
jonge moeders echt nodig hebben en wat louter facultatief is.

Bron: HLN

Zorgapps 
voor het eerst 
opgelijst
Apps op je smartphone die je gezondheid 
zouden bevorderen, zijn er genoeg. Maar 
welke apps zijn écht nuttig en relevant? Op 
allesoverkanker.be/apps vind je een over-
zicht van zorgondersteunende apps. 

De apps zijn bedoeld om het emotioneel 
en sociaal welzijn van gebruikers te verbe-
teren. Ze zijn geschikt voor mensen met of 
na kanker en hun naasten, maar ook voor 
andere (chronisch) zieken. Het gaat hier 
niet om medische apps (die ingezet wor-
den als medisch hulpmiddel) of preven-
tie-apps.

De databank is een initiatief van Kom op 
tegen Kanker. Een adviesgroep van patiën-
ten en zorgverleners selecteerde de apps.

 www.allesoverkanker.be/apps
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DOSSIER

Scabiës of schurftmijt

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gewone scabiës en scabiës crustosa/nor
vegica waarbij het aantal mijten veel groter is. 
Die laatste vorm komt meestal voor bij men-
sen met een verminderde afweer, verhoogde 
sensibiliteit, gestoorde motoriek of verstan-
delijke beperking. Omwille van hun problema-

Als verpleegkundige kan het gebeuren dat de patiënt die je verzorgt last heeft 
van parasieten of ander ongedierte. In dit artikel bespreken we hoe je ze kan 
herkennen, welke maatregelen je moet nemen en wat jij als verpleegkundige kan 
doen. Meer specifiek gaan we in op scabiës, bedwantsen, luizen, vlooien, muizen, 
ratten en kakkerlakken.

tiek kunnen ze minder krabben, waardoor er 
minder mijten sterven.

De duur en intensiteit van het contact bepa-
len de kans op besmetting. Overdracht 
gebeurt bij de gewone scabiës via lichame-
lijk contact van minstens 15 minuten of door 
gezamenlijk gebruik van kledij of beddengoed. 
De besmettelijkheid van de scabiës crustosa/ 

PARASIETEN 
EN ONGEDIERTE 
IN DE THUISZORG

    ALINE DE MEYER, ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT 
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norvegica ligt een pak hoger doordat de parasiet zich ook op 
de huidschilfers bevindt en langer overleeft op voorwerpen 
en kledij.

Een tijdige behandeling is dus cruciaal om verspreiding te 
voorkomen. De eerste symptomen ontstaan bij een eerste 
besmetting na twee tot zes weken.

Het typische klinische beeld van scabiës kenmerkt zich als 
volgt

• Jeuk, verspreid over het lichaam en vooral ’s avonds of ’s 
nachts, en bij warmte.

• Schilferende gangetjes langs de vingers, plooien en zijkan-
ten van de handpalm, binnenkant van de pols, buitenkant 
van de elleboog en voeten.

• Verdikking en roodheid op de huid rond de tepels, in de 
voorste okselplooi, billen, dijen en de genitalia.

• Blaasjes of pukkeltjes.
• Letsels op het hoofd wijzen meestal op de ernstigere vari-

ant.

Maatregelen 
• Bij besmetting is snel ingrijpen belangrijk. Adviseer altijd 

om naar de huisarts te gaan. Hij of zij zal doorverwijzen 
naar een dermatoloog die de vaststelling en behandeling 
doet.

• De behandeling bestaat enerzijds uit het nemen van hygi
enische maatregelen en anderzijds uit het behandelen 
van de patiënt en behandelgroep met scabicide mid-
delen. De behandelgroep in geval van gewone scabiës 
zijn alle personen waarmee frequent of langer dan 15 
minuten huidcontact is geweest. In het geval van scabiës 
crustosa/norvegica omvat de behandelgroep alle personen 
die bij de patiënt in de leefruimte zijn geweest.

• Vermoed je dat je patiënt besmet is met scabiës? Dan is 
het aangeraden om je collega’s en afdeling op de hoogte 
te brengen.  

• Je kan de patiënt adviseren hygiënische maatregelen te 
nemen zoals het wassen van het gebruikte beddengoed, 
kledij en andere stoffen op 60°C, en het hele huis goed te 
stofzuigen en te verluchten. In het geval van sca-
biës crustosa/norvegica moet ook de 
kamer zelf volledig gereinigd worden en 
een week worden afgesloten.

• Als verpleegkundige is het belangrijk om een wegwerp
schort en wegwerphandschoenen te gebruiken. In geval 
van scabiës crustosa moet je ook een mondmasker dra-
gen.

• Vraag zeker ook na of de patiënt woont of werkt in een 
zorginstelling. In dat geval kan de besmetting namelijk aan-

zienlijke epidemiologische consequenties hebben en 
is een zorgvuldige aanpak nodig. Zo wordt de patiënt bij 
voorkeur in isolatie verzorgd en moet een inventaris wor-
den gemaakt van alle personen met letsels. Bij een collec-
tieve infectie van scabiës crustosa is er een meldingsplicht 
bij Agentschap Zorg en Gezondheid.

• Vervolgens moet de patiënt en behandelgroep behandeld 
worden met een scabicide middel. Bij gewone scabiës is 
het voldoende om eenmaal te behandelen met een crème.

• In België brengt men meestal een permithrine 5% crè
me aan op de huid vanaf de kaakrand en de zone achter de 
oren tot en met de voeten. Het middel moet 12 uur con-
tact hebben met de huid waarna het wordt afgewassen. 

• Ivermectine wordt gebruikt om oraal toe te dienen bij sca-
biës crustoda patiënten in combinatie met de crème. Een 
eenmalige dosis hiervan volstaat om minstens 95% van 
de patiënten te genezen.

Kakkerlakken

Via hun uitwerpselen, vervellingen en speekselsporen kun-
nen kakkerlakken niet alleen ernstige allergieën, astma of 
eczema veroorzaken, maar ook ziektes verspreiden zoals Sal-
monella, Tyfus, Hepatitis, enzovoort. Daarnaast tasten ze de 
voedselvoorraden aan.

Het volgend advies kan je aan jouw patiënt geven ter bestrij-
ding

• Laat geen voedsel staan.
• Kuis alle oppervlakten waarmee eten in contact komt 

steeds grondig.

“Is er een vermoeden van besmetting met scabiës?  
Breng dan je collega’s en afdeling op de hoogte.”
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• Vul kieren, gaten en naden op. 
• Na een reis: alle bagage buiten uitschudden en controleren.
• Doe-het-zelfproducten kunnen het probleem aanpakken, 

maar ook hier geldt in geval van een grote plaag het advies 
om professionele hulp in te schakelen. 

Bedwantsen

Hoewel de bedwants zich ’s nachts voedt door middel van zijn 
steeksnuit met menselijk bloed, leeft hij buiten het lichaam 
van de mens. Daardoor worden ze niet via lichamelijk con-
tact overgedragen. De parasiet verstopt zich in kleren, kie-
ren van (meestal warme) voorwerpen, matrassen, enzovoort. 
Bedwantsen worden vaak in huis gebracht na een reis via de 
bagage of kledij. 

In het huis van de patiënt nestelen de bedwantsen zich eerst 
in de slaapkamer dicht bij hun voedingsbron. Vervolgens ver-
plaatsen ze zich - vaak na bestrijding - naar aanpalende plaat-
sen in de woning (bv. gordijnen) of via de spouwmuur naar 
aanpalende woningen. 

Een beet van de bedwants geeft het volgende klinische beeld

• Jeuk, zwelling, rode bultjes die lijken op muggenbeten en de 
klassieke bedwantsstriemen. Die verdwijnen meestal snel.

• Soms netelroos of blaarvorming. 
• De nek, handen, armen en benen zijn vaak het slachtoffer.
• De beten zijn vaak lineair of in clusters gerangschikt omdat 

bedwantsen meestal meerdere keren op dezelfde plek bij-
ten.

• Het tijdstip kan helpen bij de identifi catie aangezien de para-
siet ’s nachts toeslaat.

Maatregelen 
• Tijdens het bijten wordt een anticoagulans en een vasodila-

terende stof ingespoten. Dat kan leiden tot bloedverdunning 
en het verwijden van de bloedvaten. Bij een groot aantal 
beten kan het gevolg zelf bloedarmoede zijn.

• De verpleegtas, draagbare computer of andere (meest-
al warme) voorwerpen zijn een mogelijke schuilplaats voor 
de bedwants. In geval van een besmette patiënt is het dus 
uiterst belangrijk dat de verpleegtas en ander materiaal
niet mee binnen genomen wordt. Respecteer ook de basis-
houding wat betreft handhygiëne.

• Snelle maatregelen zijn nodig om infestatie te voorkomen. 
Bedwantsen verwijderen, lukt bijna nooit zelf. Adviseer je 
patiënt om contact op te nemen met een gecertifi ceerd 
bestrijdingsbedrijf (bv. Rentokil).

• Adviseer je patiënt om reeds de volgende maatregelen te 
nemen

- Was buiten sorteren en hermetisch afsluiten tot de kleren 
gewassen worden. 

- Alle stoffen wassen op 60 °C of 48 uur blootstellen aan 
-14 °C.

- Indien dit niet mag, de kledij naar de stomerij brengen. 
Vermeld hierbij het vermoeden van bedwantsen.

- Kieren dichten met goede kit.
- Controleer op reis altijd je kamer en leg je bagage niet op 

de grond.
- De beten genezen meestal snel zonder behandeling. 

Secundaire bacteriële infectie door het openkrabben, kan 
bestreden worden met een lokaal antibioticum. 

- De dienstverlening kan tijdelijk onderbroken worden tot 
na de bestrijding. Bij twijfel kan bij een arbeidsgenees-
kundige dienst een huisbezoek aangevraagd worden. 

Muizen en ratten

Beiden verspreiden zich razendsnel en kunnen knaagscha-
de aanbrengen aan de woning. Ook kunnen ze drager zijn van 
ziektekiemen die via hun uitwerpselen, urine en 
speeksel worden verspreid.

Indien je tekenen van een 
plaag in huis waarneemt 
(uitwerpselen, geur, knaag-

“Voor de bedwants zijn een verpleegtas, draagbare computer 
of andere warme voorwerpen een mogelijke schuilplaats. 
Neem ze niet mee naar binnen bij een besmette patiënt.”
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schade, krassende geluiden, enzovoort.) bij je patiënt kan je 
het volgende advies geven

• Laat voedsel niet rondslingeren en bewaar eten in metalen 
of glazen potten.

• Vul kieren, gaten en naden op. Muizen hebben genoeg aan 
0,5 – 0.7 cm om door een opening te kunnen. Ratten heb-
ben genoeg aan 2 cm.

• Een deurborstel kan muizen en ratten weerhouden onder de 
deur te kruipen.

• Doe-het-zelfproducten kunnen het probleem aanpakken, 
maar ook hier geldt in geval van een grote plaag het advies 
om professionele hulp in te schakelen. 

• Controleer de composthoop.

Vlooien

De vlo nestelt zich graag in de warme vacht van huisdieren 
waar ze makkelijk bloed kunnen zuigen. Ze worden 1,5 tot 5 
mm groot en zijn meestal bleekbruin tot zwart. Vlooien wor-
den overgedragen van huisdier naar de mens. Vlooien kun-
nen niet overleven bij de mens, maar ze kunnen wel bijten.

De larven van de vlo kunnen zich perfect ontwikkelen zonder 
zich met bloed te voeden. Onder ideale omstandigheden duurt 
de cyclus twee tot drie weken. Omdat ze licht schuwen, ver-
stoppen ze zich vaak onder tapijten, in kieren en kleine ope-
ningen. De eitjes kunnen zich dus overal in huis bevinden. 

Net zoals bij de andere parasieten die we bespraken, is ook 
hier het voornaamste symptoom jeuk. De beten komen vaak 
in groep voor.

De dienstverlening moet niet stopgezet worden. De volgende 
maatregelen kunnen als advies ter bestrijding worden gege-
ven

• Dien het huisdier een antivlooienmiddel toe.
• Stofzuig het huis grondig zodat alle larven en eitjes weg zijn. 

Verwijder achteraf ook de stofzak.
• Kledij, kussens, … op 60 °C wassen.
• Bij een arbeidsgeneeskundige dienst kan ook een huisbe-

zoek worden aangevraagd. Ze bepalen dan welke maatrege-
len nodig zijn.

De ontwikkeling van een allergische reactie op het speeksel 
van de vlo is mogelijk. In dat geval dient de huisarts gecontac-
teerd te worden.

Hoofdluizen

De volwassen hoofdluis wordt tot 2 mm groot en voedt 
zich met het bloed van de gastheer. In tegenstelling tot de 
bedwants kan de hoofdluis slechts twee dagen zonder bloed 
overleven. 

Hij vindt zijn onderkomen in de haren, vooral rond de nek-
streek en boven de oren. Hij is lichtgrijs tot bruin van kleur. De 
neten (eitjes) zijn wit en worden soms verward met schilfers. 
Neten zijn meestal talrijker en zitten vaster in de haren. 

De voornaamste indicatie voor de hoofdluis is jeuk die ont-
staat als een afweerreactie tegen de uitwerpselen en het 
speeksel van de luizen. 

Hygiëne heeft weinig te maken met het voorkomen van de 
luis. Ze kunnen niet vliegen of springen: de overdracht gebeurt 
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via rechtstreeks contact van het hoofd of contact met kledij. 
In principe kan iedereen luizen krijgen. Maar doordat kinderen 
meer rechtstreeks contact hebben, komt de parasiet voorna
melijk voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Stopzetting van de dienstverlening omwille van hoofdluizen is 
niet nodig. Wel is het belangrijk om als verpleegkundige nooit 
kledij aan de kapstok van de besmette patiënt te hangen om 
besmetting te voorkomen. Bewaar ook altijd de nodige afstand.

Raad de patiënt aan zo snel mogelijk de haren te behande-
len met een luizenshampoo en tijdens de behandeling dage-
lijks met een luizenkam te kammen aan de hand van de nat-
kam-techniek. Was sjaals, mutsen en kledij op 60 °C of bewaar 
deze een week in een gesloten plastiek zak. Kammen en bor-
stels die in contact kwamen met de haren moeten weken in 
water van 60 °C. Is de patiënt een kind dan moeten de ouders 
worden ingelicht.

“Naast de huisarts adviseer je de patiënt 
in de behandeling tegen parasieten best om een 
professioneel verdelgingsbedrijf te contacteren.”

Referenties
•  Agentschap zorg & gezondheid (2017). Richtlijn infectieziektebestrijding Vlaanderen - scabiës- schurft bij mensen. Vlaanderen 
•  Dedry, A; et al. (2008), Werken in de gezinszorg, Handleiding ter verbetering van de arbeidssituatie van verzorgenden. België: Federale
•  Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
•  Hekker, T.A.M (2018). Bedwantsen terug van weggeweest, RIVM. Beschikbaar via: https://www.rivm.nl/bedwantsen-terug-van-weggeweest
•  In samenwerking met Cohezio
•  Van Weereld, G. interne procedures thuishulp vzw.
•  Rentokil, 'Bedwantsen', https://www.rentokil.be/bedwantsen/. URL bezocht op 03/01/2020
•  Rentokil, ‘Soorten parasieten in huis’,https://www.rentokil.be/ander-ongedierte/parasieten-in-huis/soorten-parasieten-in-huis/. URL bezocht op 27/12/2019
•  Rentokil, ‘Bestrijding van muizen in huis’, https://www.rentokil.be/muizen/bestrijding-van-muizen-in-huis/. Geraadpleegd op 03/01/2020
•  Rentokil, ‘kakkerlakken’, https://www.rentokil.be/kakkerlakken/. Geraadpleegd op 03/1/2020

RECHTEN EN PLICHTEN

Als verpleegkundige kan je samen met de patiënt bekij-
ken wat er kan worden gedaan om de plaag of de aan-
wezigheid van parasieten of ongedierte bij de patiënt te 
behandelen. In principe geldt, behalve in het geval van een 
uitbraak van scabiës crustosa in instellingen, geen mel
dingsplicht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid .

Hou bij melding van parasieten of ongedierte rekening met 
enerzijds het recht op privacy van de patiënt en ander-
zijds met de plicht van de werkgever om de gezondheid 
van de werknemers te garanderen. Belangrijk is om voor 
de behandeling tegen parasieten de huisarts van de patiënt 
te contacteren en de patiënt aan te raden een professio-
neel verdelgingsbedrijf op te bellen.

Een patiënt kan ook niet gedwongen wo rden om het 
ongedierte te laten bestrijden. Anderzijds kan in de over-
eenkomst wel de mogelijkheid worden opgenomen om 
de dienstverlening stop te zetten in geval van manifes
te onwil van de patiënt. De FOD WASO raadt bijvoorbeeld 
aan om een zorgweigeringsprotocol op te stellen dat 
bepaalt in welke omstandigheden de dienst overgaat tot 
het niet opstarten van de hulpverlening en hoe de dienst 
daarbij tewerk gaat.

Indien het gaat over een huurwoning en de oorzaak bij de 
verhuurder ligt, is er ook de mogelijkheid om de provincia
le gezondheidsinspectie te verwittigen.
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WONDONTSMETTING  
OF TOCH MAAR REINIGEN?

  EEFJE VAN NULAND, VERPLEEGKUNDIG STAFMEDEWERKER, WIT-GELE KRUIS VAN VLAANDEREN

Een wond - defect van de huid - stelt de onderliggende huidweefsels bloot aan micro-or-
ganismen. Door wonden goed te verzorgen, willen we de wondheling bevorderen en 
infecties voorkomen. Maar moeten we nu kiezen voor wondreiniging, ontsmetting of een 
combinatie? Met dit artikel willen we alvast enkele antwoorden bieden.

Inleiding
Voor we het kunnen hebben over het reinigen 
en/of ontsmetten van de huid, frissen we eerst 
even onze kennis over de huid op. Van zodra we 
geboren worden, komen er op de huid van men-
sen micro-organismen voor, ook wel de bacteriële 
flora genaamd. Deze bacteriële flora vormt samen 
met de huid ons beschermingsschild tegen ‘indrin-
gers’ en kunnen we indelen in twee klassen.

De flora op de huid vertonen een bacterieel even-
wicht, dit wil zeggen dat alle micro-organismen op 
de huid in zelfde mate aanwezig zijn. Soms kan dit 
wel verstoord zijn (Zie tabel 1 pagina 16). 

Het is dus goed om weten dat alle wonden bac-
teriën bevatten. Bij contaminatie en kolonisatie 
van een wonde verloopt de wondheling normaal. 
Van zodra een kritische kolonisatie bij een wonde 

bereikt wordt, vertraagt de wondheling en bij infec-
tie stopt de wondheling (Zie tabel 2 pagina 16).

Wondreiniging wint aan belang
Thuisverpleegkundigen in België blijken meer een 
wonde te ontsmetten dan bijvoorbeeld in Neder-
land. Maar wat is nu het beste? Ontsmetten, rei-
nigen of een combinatie van beiden? Volgend 
overzicht kan richting geven aan de keuze tussen 
reinigen of ontsmetten. Vermijd om routinema-
tig alle wonden te ontsmetten om irritatie, aller-
gie of resistentie te voorkomen. Maar we moeten 
wel elke wonde reinigen voor we kunnen ontsmet-
ten zodat de bacteriële belasting vermindert en 
het antiseptica ten volle kan werken. Neem altijd 
de indicaties voor ontsmetting in acht en ontsmet 
een wonde waar het nodig is. Volg hier wel altijd 
de richtlijnen van de eigen organisatie en van de 
behandelende arts!(Zie tabel 3 pagina 16)
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BEDREVEN

Wondreiniging
Wonden kunnen we op drie manieren reinigen:
• wonddouche: kraantjeswater op wonde sproeien;
• fysiologische serum (zoutwater). Gebruik hierbij unidosissen 

of afsluitbare flessen (na opening maximaal 1 week houd-
baar);

• wondreinigers.

Delen en groeien? Weefselschade? Infectie? Opmerking 

Contaminatie Nee Nee Nee

Kolonisatie Ja Nee Nee Ons lichaam is van nature gekoloniseerd 
met lichaamseigen kiemen. Dit noemen 
we ook de huid-, darm- en keelflora.

Kritische kolonisatie Ja Vertraagde  
wondheling

Nee Dit is de overgang naar infectie. 

Infectie Ja Ja Ja Het lichaam kan de micro-organismen 
niet meer weren, waardoor er typische 
tekens zijn van infectie.

Contaminatie Kolonisatie Kritische kolonisatie Infectie

Wat •   Alle wonden bevatten 
bacteriën.

•   Normale wondheling

•   Bacteriën groeien en 
delen op wondbed.

•   Normale wondheling
•   Bv. wiek, drain, lamel-

len bij gezonde  
patiënten

•   Bacteriën vermenigvuldigen 
zich en bereiken concentratie 
van 105 bacteriën per gram.

•   Geen duidelijk teken van 
infectie.

•   Stagnatie wondheling

•   Bacteriën penetreren in 
wondbed en omliggende 
huid.

•   Wondheling stopt.

Symptomen Afwezig Afwezig •   Vaal gekleurd wondbed, 
bloedt snel - te rood gekleurd 
granulatieweefsel.

•   Fletse geur door aanwezig-
heid bacteriën.

•   Meer wondvocht (sereus tot 
bloederig)

•   Meer verweking wondran-
den

•   Meer pijn bij wondzorg

•   Typische tekenen van infec-
tie

•   Soms etter aanwezig
•   Meer pijn
•   Wonde vergroot.
•   Biofilm
•   Symptomen van algemene 

infectie kunnen voorkomen 
zoals koorts.

Keuze Alleen reinigen Alleen reinigen •   Reinigen
•   Wondkweek
•   Ontsmetten
•   Aangepast verband

•   Reiniging
•   Wondkweek
•   Ontsmetten
•   Aangepast verband
•   Systemisch antibiotica

We reinigen de wonde:
• om zichtbaar vuil, zalf- of verbandresten uit een (nieu-

we) wond te verwijderen;
• om nadien de wonde beter te kunnen observeren en 

de behandeling te kunnen aanpassen zo nodig;
• om fibrine en wondvocht te verwijderen.

Residente flora Transiënte flora

Wat? •   Micro-organismen die mee de huid 
beschermen tegen schadelijke organis-
men.

•   Ze leven van nature op de huid en kun-
nen zich vermenigvuldigen.

•   Micro-organismen die tijdelijk op de huid 
terechtkomen.

•   Worden vanuit de omgeving opgeno-
men.

•   Leven kortstondig en kunnen zich nor-
maal niet vermenigvuldigen.

Waar? •   Op de huid, in microscopische huidplooi-
en, openingen van talgklieren en haar-
follikels.

•   Op de oppervlakkige, afschilferende 
epitheellagen.

Tabel 1: Overzicht huidflora

Tabel 2: Verschil in microbiologische status

Tabel 3: Wanneer reinigen en ontsmetten
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Referenties
 •  Berends N. Vuile wonden. Poetsen of spoelen? Nursing;2017:36-41.
•  Bernaerts K, Roovers E, Toppets A. Debridement. In: Cordyn S, De Vliegher K (red.). Handboek wondzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016. pp.39-45.
•  Kiopekzis M. Wondreiniging en wondontsmetting. In: Cordyn S, De Vliegher K (red.). Handboek wondzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016. pp.33-38.
•  Verbraeken N. Correct gebruik van ontsmettingsmiddelen. [Onuitgegeven document].
•  Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. 2015. Wondontsmetting, wondreiniging & wondirrigatie. [Onuitgegeven document]. 

TIPS BIJ WONDREINIGING
• Pas handhygiëne correct toe en werk steriel. Je wilt 

immers geen bacteriën overdragen van jezelf of een 
andere patiënt in de wonde. 

• Bij het spoelen van diepe wonden gebruik je aangepast 
materiaal zoals een fi stulakatheter. Peil altijd eerst. Bij 
twijfel hoe diep de wonde is: neem eerst contact met 
de behandelende arts. 

• Reinigen van de wonde is niet enkel spoelen. Spoelen 
op zich is vaak onvoldoende om fi brine of zalfresten te 
verwijderen. Reinigen kan je op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld door gebruik van een gaaskompres of met 
een meer aangepast kompres met monofi lamentvezels 
met een wrijvende beweging.   

• Laat eerst drie minuten heet water door de douchekop/
kraan stromen voor je hiermee een wonde reinigt. Zo 
spoel je eventueel aanwezige micro-organismen weg.

• Verzeker je er van dat het water uit de kraan leidingwa-
ter is. Putwater of regenwater kan niet gebruikt worden 
bij wonddouches.

• Vraag na bij de patiënt of de douche regelmatig gebruikt 
wordt. Zo niet bestaat het risico dat het kraantjeswater 
gecontamineerd is. Gebruik dan best een fysiologische 
zoutoplossing.

• De temperatuur van de lauwwarme spoelvloeistof 
bedraagt idealiter ongeveer 37 °C om pijn te vermijden.

• Belangrijk is dat de kraan/douchekop geregeld huishou-
delijk wordt gereinigd. Controleer voor de wondzorg dat 
de kraan/douchekop visueel zuiver is.

• Indien ook huisgenoten deze douche gebruiken, moet 
de douchekop voor en na de wondreiniging gereinigd 
worden om de kans op kruisinfecties te verminderen.

• Bij wondirrigatie moet het gebruikte vloeistofvolume 
voldoende groot zijn.

• Bij het spoelen en irrigeren van wonden onder druk 
moet je alert zijn voor het opspatten van wondvocht. 
Neem dan alle voorzorgsmaatregelen die je organisatie 
voorschrijft.

TIPS BIJ HET ONTSMETTEN 
VAN WONDEN
• Bereid de wonde voor alvorens een ontsmettingsmiddel te 

gebruiken. Dit wil zeggen: reinigen en debrideren zo nodig.
• Dep het overtollige reinigingsmiddel weg met een depper 

en een gaaskompres. Soms zal je ook wat moeten wrij-
ven.

• Kies het juiste ontsmettingsproduct in functie van wat je 
wil bereiken met het ontsmetten.

• Respecteer steeds de specifi eke contacttijd van een ont-
smettingsmiddel. Lees bij twijfel zeker de bijsluiter na.

• Raak nooit met de dop van het ontsmettingsmiddel het 
kompres aan of leg de dop met de opening naar boven 
gericht op tafel.

• Meng nooit verschillende antiseptica en gebruik ook nooit 
twee ontsmettingsmiddelen na elkaar aangezien sommige 
antiseptica onderling niet compatibel zijn. Volg steeds het 
voorschrift van de arts. Indien meerdere antiseptica voor-
geschreven worden, respecteer dan het overvloedig spoe-
len tussen de applicatie van de verschillende producten.

• Gebruik ook altijd de voorgeschreven concentratie: bij een 
te lage concentratie werken ze onvoldoende of kunnen ze 
voor huidintoleranties zorgen.

• Niet elk antisepticum kan bij elke patiënt gebruikt worden.
o Gebruik geen jodium en jodofoor-bevattende antiseptica 

bij patiënten met schildklierproblemen, -test of -opera-
ties en kinderen onder 36 maanden.

o Gebruik geen chloorhexidine ter hoogte van het midden-
oor en de ogen omwille van toxische effecten.

• Respecteer de bewaartermijn van ontsmettingsmiddelen. 
• Gebruik geen antibiotische zalven op wonden (bv. Bactro-

ban®). Deze geven aanleiding tot resistentie. 
• Gebruik nooit eosine. Dit droogt enkel de huid uit maar 

heeft geen enkel antiseptisch effect.

INDICATIES VOOR WONDONTSMETTING
• Bij tekenen van infectie of kritische kolonisatie.
• Vuile wonden, bijvoorbeeld na het vallen op straat na het 

voorafgaand reinigen.
• Bij risicoplaatsen zoals een decubituswonde aan de stuit.
• Bij immuungecompromitteerde patiënten zoals diabetes 

of bij chemotherapie na kankerdiagnose.
• Bij insteekplaatsen van katheters, sondes en drains.

Wondontsmetting
Antiseptica of ontsmettingsmiddelen verhinderen de groei en ont-
wikkeling van micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels 
en protozoa) op de huid en slijmvliezen. 

Ontsmettingsmiddelen kunnen op verschillende wijzen inwerken 
op micro-organismen
• Bacteriostatisch: deze ontsmettingsmiddelen inactiveren de 

bacteriën waardoor ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.
• Bactericide: deze ontsmettingsmiddelen doden de bacteriën. 

Elk ontsmettingsmiddel heeft zijn eigen werkingsspectrum. Hoe 
beter een stof ontsmet, hoe meer toxisch een product is voor 
huid. Er bestaan ook ontsmettende zepen.
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Belg betaalt het meest voor zijn 
gezondheid
Belgen spenderen gemiddeld 1.300 euro per jaar 
aan gezondheidszorg. In geen enkel ander 
Europees land lag dat bedrag zo hoog. Dat blijkt 
uit een rapport van Eurostat over de uitgaven van 
de Europese huishoudens in 2018.

Onze buurlanden spenderen beduidend minder: 640 euro per 
jaar in Nederland, 730 euro in Frankrijk, 1.050 euro in Duitsland. 
‘Gezondheidszorg’ wordt in het rapport breed ingevuld: van 
bezoeken aan de huisarts en specialist, tot ziekenhuisopnames, 
maar ook medicijnen, anticonceptiva en zelfs vitamine- en mine-
ralensupplementen.
 
De cijfers zijn gebaseerd op de nationale rekeningen en 
komen oorspronkelijk van het RIZIV. Er wordt enkel naar het 

remgeld gekeken, buiten de terugbetaling van de ziektever-
zekering. 

Vaak komen er naast het remgeld nog supplementen bij, zoals 
de meerprijs die een niet-geconventioneerde arts vraagt of de 
supplementen voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis. 

In het bedrag dat wij Belgen spenderen zitten, naast het rem-
geld, de bedragen vervat die hospitalisatieverzekeringen in 
naam van een patiënt uitkeren. Iets wat andere landen, met 
een andere organisatie van hun gezondheidsapparaat, moge-
lijk niet doen. Hoe dan ook blijft België aan de top op Europees 
niveau en geven we effectief veel uit aan gezondheidszorg.  

 www.spaargids.be

Twijfels over vaccinatie wegnemen  
met crisisplan
Er komt een crisisplan om twijfels over vaccinatie in Vlaanderen in te 
dijken. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uit onder-
zoek van de krant De Morgen blijkt dat er steeds meer vragen rijzen 
over vaccins. Een op de vijf Belgen zou twijfels hebben over het nut 
van vaccinatie en 21 procent denkt dat vaccins niet veilig zijn.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt aan een crisis-
plan om het vertrouwen in vaccins bij het grote publiek op te krik-
ken. In een eerste fase willen ze de vaccinatoren extra tools aan-
reiken om op een goede manier met de twijfels die sommigen 
hebben om te gaan. 
Vlaanderen haalt nog steeds goede cijfers, zo blijkt uit nieuwe 
data van het Agentschap. Voor de meeste vaccins die in het basis-
programma aangeboden worden, zitten we voor 2018 nog steeds 
boven de 90 procent. Volgens experts is er echter niet veel nodig 
om de Vlaamse vaccinatiegraad plots te doen dalen.

 www.zorg-en-gezondheid.be

297.633 mensen versterkt met een of meer 
zorgbudgetten
In 2018 ontvingen bijna 300.000 mensen een of meerde-
re zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Het 
zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro/maand) 
wordt het vaakst toegekend, zo’n 263.000 mensen konden er 
een beroep op doen. Een groot deel van hen kregen ook het 

zorgbudget voor ouderen, dat aan meer dan 10.000 mensen 
werd toegekend. 

Meer cijfers in het jaarverslag Vlaamse sociale bescherming 
op  http://bit.ly/2u7rvjU
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Meer dan 380.000 Belgen 
zijn kandidaat-orgaandonor
380.967 Belgen hebben in 2019 laten weten dat ze kandidaat zijn 
om organen te doneren. Dat blijkt uit de gegevens van het Natio-
naal Register voor Orgaandonatie. 

Sinds 1986 is orgaandonatie en transplantatie in België wettelijk 
vastgelegd in de wet over het wegnemen en transplanteren van 
organen. De wetgeving hanteert het principe van ‘veronderstelde 
toestemming’. Dat wil zeggen dat elke meerderjarige Belg wordt 
verondersteld akkoord te zijn om na zijn overlijden een mogelijke 
donor te zijn, tenzij hij tijdens zijn leven formeel of informeel ver-
zet heeft aangetekend.

Het Belgische systeem zorgt dat het aantal weigeringen voor 
orgaandonatie beduidend lager ligt dan in landen waar de familie 
een actievere beslissing moet nemen. Dat uit zich ook in de cij-
fers. België heeft bijna 30 orgaandonoren per miljoen inwoners, 
terwijl Nederland en Duitsland er ongeveer 15 per miljoen inwo-
ners tellen.

Zelf doneren?
Ondanks de hoge cijfers, blijft er voor elk soort orgaan een 
tekort en overlijden er mensen die op de wachtlijsten staan. Elke 
orgaandonor telt en kan tot acht mensenlevens redden en de 
kwaliteit van leven van 50 mensen verbeteren. 

Je vindt transplantatiecentra in Leuven, Gent, Antwerpen, Brus-
sel (Erasmus, UCL, Jette), Luik en Aalst.

 www.vlaanderen.be/orgaandonatie

Akkoord over integratie noodhulp
Spoedartsen, huisartsen en noodcentrales hebben een 
akkoord over een systeem dat noodhulp integreert van 
spoeddiensten en noodcentrales (112), en wachtposten 
(1733). 

Op dit moment bestaan beide circuits naast elkaar. Er is ener-
zijds het nummer van spoeddiensten en noodcentrales; 112, 

en anderzijds dat van de wachtposten van de huisartsen; 
1733. Die nummers blijven ook in de toekomst bestaan, maar 
het is wel de bedoeling dat ze ‘geïntegreerd’ worden. Wie een 
van beide nummers belt, zal terecht komen bij dezelfde cen-
trale. Wanneer je het nummer 112 belt, kom je sinds kort op 
een keuzemenu terecht. Daar zal je moeten kiezen of je belt 
voor een ziekenwagen of de brandweer (toets 1) of voor de 
politie (toets 2). Maar ook wie geen keuze maakt, of de ver-

keerde, wordt geholpen.

Het systeem moet nog bekrachtigd wor-
den door de minister van Volksgezond-
heid en passeert vervolgens op het over-
leg artsen-ziekenfondsen. De vernieuwing 
voor alle noodcentrales zou moeten star-
ten voor het zomerreces. De doelstelling: 
een permanentie-opvangpunt overdag 
per 100.000 patiënten en ‘s nachts per 
300.000 patiënten. Dat zou ook besparin-
gen en effi ciëntiewinst kunnen opleveren.

www.medi-sfeer.be
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Lichte daling aantal 
bevallingen  
in Vlaanderen 

In 2019 werden in Vlaanderen 61.870 ziekenhuisbevallingen 
opgetekend. Dat is een zeer lichte daling in vergelijking met de 
62.436 bevallingen in 2018 (-0,91%). Ten opzichte van 2010 is er 
wel een duidelijke daling van het aantal bevallingen met 8,98%.

In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg was er telkens 
een lichte stijging van minder dan 1%. In West-Vlaanderen en 
Oost-Vlaanderen was er daarentegen een daling van respectieve-
lijk 2,98% en 2,89%. De cijfers zijn wel voorlopig, dus lichte aan-
passingen zijn nog mogelijk.

Bron: Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) 

Stappen gezet naar ontwikkeling model 
geïntegreerde zorg in de chronische zorg
Het Coöperatief Lerend Netwerk Hartfalen heeft een visie-
tekst klaar om een model van geïntegreerde zorg in de chro-
nische zorg te ontwikkelen. Het wil de zorg voor hartfalen in 
België beter afstemmen op de bestaande evidentie. In de 

toekomst kunnen ook andere aandoeningen bekeken worden.
Het netwerk verenigt patiënten, mantelzorgers, zorgverle-
ners en technologische partners en wil ervaringen en good 
practices vlugger delen om de zaken te versnellen. 

Wat verandert er voor de vroedvrouw in 2020?
-  Elektronisch voorschrijven is ook voor vroedvrouwen ver-

plicht sinds 1 januari 2020. 
-  De tarieven voor verstrekkingen verricht door vroedvrou-

wen werden op 1 januari 2020 geïndexeerd met 1,95%.

Meer info op   www.riziv.fgov.be

Nieuw woonzorg decreet 
van kracht
Met het nieuwe jaar treedt ook het nieuwe woonzorgdecreet 
en het uitvoeringsbesluit (of ‘stambesluit’) in werking. Het 
nieuwe decreet maakt de uitdrukkelijke keuze voor zorgza-
me buurten en de verbindende, faciliterende rol die een lokaal 
dienstencentrum hierbij moet spelen. De betrokken sectoren 
krijgen meer informatie over wat het decreet voor hen bete-
kent.

Meer info: 

  www.zorg-en-gezondheid.be/woonzorgdecreet-en-uitvoeringsbesluiten

Belgisch actieplan 
voor gezondheids- 
geletterdheid op 
komst?
‘Gezondheidsgeletterdheid’ is het vermogen van een 
persoon om informatie over gezondheid te begrijpen 
zodat hij zijn gezondheid en levenskwaliteit kan behou-
den of verbeteren. Het Federaal Kenniscentrum kreeg 
de opdracht om, in navolging van onze buurlanden, stap-
pen te zetten naar een Belgisch plan om onze gezond-
heidswijsheid te verbeteren. 

Bron: Zorgnet Icuro
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De Commissie Ethiek van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen formuleerde onlangs een 
ethisch advies over hoe je als thuisverpleegkundige verantwoord kan omgaan met 
situaties waarvan je denkt dat er sprake kan zijn van ouderenmis(be)handeling (OMB). 
We willen je met dit artikel vooral alert maken voor gedrag en signalen waar je op een 
dagelijkse zorgronde mee geconfronteerd wordt en die kunnen wijzen op ouderenmis-
(be)handeling. 

OUDERENMIS(BE) 
HANDELING,  
(HER)KEN JE DAT?

OMB gebeurt niet altijd bewust of opzettelijk en is 
meestal niet meteen zichtbaar. Bijna onmerkbaar 
en onbewust kan een situatie groeien waarbij er 
toch een vorm van leed of beschadiging optreedt 
bij de oudere persoon, die afhankelijk is van ande-
ren en die zichzelf moeilijk kan verweren. Soms is 
er gewoon een gebrek aan liefde, respect, emotio-
nele betrokkenheid en vriendelijke bejegening. De 
buitenwereld heeft niet altijd door dat een oudere 
lijdt onder een zekere emotionele eenzaamheid of 

verwaarlozing omdat hij omringd lijkt door zorgen-
de familieleden. Het kan ook verder evolueren naar 
een volledig scheefgegroeide situatie. Bijvoorbeeld 
wanneer een inwonende ouder geen bezoek mag 
ontvangen van bepaalde familieleden of vrienden, 
of de post wordt achtergehouden.
 
Alert voor signalen
Wanneer je als thuisverpleegkundige tijdens de 
verzorging een gesprek aanknoopt, kan de oudere 

ATTENT

   LOUIS PAQUAY, VERPLEEGKUNDIG STAFMEDEWERKER, WIT-GELE KRUIS VAN VLAANDEREN
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persoon in bedekte termen hierover iets zeggen. Hij of zij is 
meestal beschaamd om de situatie te moeten toegeven en zal 
zo’n bekentenis onmiddellijk relativeren door te zeggen dat het 
allemaal zo erg niet is. Toch betekent dat voor jou dat je alert 
moet zijn voor signalen die erop wijzen dat anderen ervoor zor-
gen dat de oudere het niet naar zijn zin heeft.
 
Een duidelijkere vorm van OMB is wanneer iemand door 
gebrek aan aandacht of verwaarlozing onvoldoende persoon-
lijke en huishoudelijke hygiënische verzorging heeft. Dat kan 
soms ook toegeschreven worden aan een gebrek aan kennis 
over de mogelijkheden tot ondersteuning en zorg.
 
Actieve vormen van OMB zoals lichamelijke mishandeling, 
financiële uitbuitingen en seksueel misbruik zijn in de dage-
lijkse realiteit eveneens moeilijk te interpreteren. Zelfs als er 
meermaals blauwe plekken, verwondingen of breuken vastge-
steld worden, blijft het achterliggende mechanisme van mis-
handeling onopgemerkt door zorgprofessionals. De redenen 
hiervoor zijn veelvuldig: gebrek aan kennis, terughoudendheid 

“Ga in gesprek en probeer vanuit je gevoel en een betrokken 
houding samen met de patiënt en de mantelzorgers te benoemen 

wat je ziet, hoort en vaststelt, ook non-verbaal.”

om het te benoemen of bespreekbaar te maken, gebrek aan 
een structureel kader, procedures en samenwerking om OMB 
binnen de hulpverlening aan te pakken… 

Heb je een vermoeden van OMB? 
• Probeer dan eerst de opgevangen signalen scherp te stel

len. Wees aandachtig voor de hele situatie van de oudere 
persoon en alle betrokkenen. En hou er rekening mee dat 
elk gezin zijn waarden, normen, omgangsvormen, en manie-
ren van communiceren hanteert. 

 
• Ga in gesprek. Probeer om vanuit je gevoel en een betrok-

ken houding samen met de patiënt en de mantelzorgers te 
benoemen wat je ziet, hoort en vaststelt, ook non-verbaal. 
Stel open vragen en durf doorvragen. 

• Veroordeel niet, vaak heb je maar een eenzijdig beeld van 
de situatie en de complexe omgangsvormen. Wees ook 
voorzichtig in je communicatie: neem het woord ‘ouderen-
mis(be)handeling’ niet in de mond!  

ATTENT
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• Houd ook rekening met mantelzorgstress: zorg door fami-
lieleden kan namelijk ontsporen doordat ze overbelast gera-
ken en te weinig tijd voor zichzelf hebben. 

• Toets je intuïtie over een vermoeden van OMB en de opge-
vangen signalen en observaties af met collega’s in team
besprekingen. De cruciale vraag is: “Zie jij wat ik zie?” 
Bespreek ook hoe je de huisarts hierbij kan betrekken. 

• Het is belangrijk dat observaties in het verpleegdossier wor-
den genoteerd op de wijze zoals je ze benoemd hebt in je 
gesprek met de patiënt en zijn familie. Er is dan geen bezwaar 
dat de patiënt zijn dossier zou willen inkijken en de informatie 
wordt in één beweging ook gedeeld met de huisarts.  

Meer lezen?
Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)han-
deling (VLOCO) heeft een risicotaxatie-instrument (RITI; zie 
www.ouderenmisbehandeling.be) opgesteld: een hulpmiddel 
om thuisverpleegkundigen attent te maken op mogelijke pro-
bleempunten en risico’s (zoals bijvoorbeeld overbelasting van 
de mantelzorger). Hiermee kan je gericht observeren en sig-
nalen objectiveren samen met derden (team, huisarts, andere 
hulp- en dienstverleners). 

De volledige tekst van het advies en de theoretische toelichting 
die erbij hoort, kan je vinden bij de andere ethische adviezen op 
de website van het Wit-Gele Kruis: 
www.witgelekruis.be/publicaties.

“De oudere persoon is  
meestal beschaamd om  

mis(be)handeling toe te geven. 
Hij zal de situatie relativeren  
en zeggen dat het allemaal 

zo erg niet is.” OUDERMIS(BE)HANDELING  
IN CIJFERS
In 2018 waren er in Vlaanderen 444 meldingen van 
OMB binnen verschillende organisaties. Dat cijfer is 
overduidelijk een onderschatting van het probleem. 
Psychische (25%) en fysieke mishandeling (24%) 
kwamen het meest voor, gevolgd door financiële of 
materiële verwaarlozing (15%) en miskenning van 
de rechten van de oudere (13%). In de overige mel-
dingen gaat het om een multiproblematiek (11%) of 
verwaarlozing (9%). Seksuele misbehandeling (3%) 
kwam in enkele gevallen voor. 

Risicofactoren
Ruim de helft van de geregistreerde slachtoffers is 
ouder dan 75 jaar. Met de leeftijd stijgt vaak ook de 
zorgbehoevendheid en afhankelijkheid, wat belangrij-
ke risicofactoren blijken te zijn voor OMB.
Het hebben van een lichamelijke beperking (29%) 
en het voorkomen van een psychosociale problema-
tiek (24%) zijn grote risicofactoren om slachtoffer van 
OMB te worden. Eenzaamheid, gebrek aan socia-
le controle kunnen hierbij tekenen aan de wand zijn. 
Daarnaast zien we ook dat hulpverleners vaak een 
consult vragen indien er sprake is van een dementie-
problematiek bij de oudere (19%).

In 78% van de gevallen is de pleger iemand uit de 
dichte familiale kring van het slachtoffer: de partner 
(28%) de dochter (16%) of de zoon (33%). 63% van 
de slachtoffers woont samen met de pleger. Dit gege-
ven kan soms grote bezorgdheden met zich meebren-
gen over de veiligheid of schending van de integriteit 
van de oudere. Het toont ook aan dat hulpverle-
ning doorgaans complex is aangezien er veel partijen 
betrokken zijn.

Bron: https://bit.ly/2S3QE8L
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ACHTER DE SCHERMEN

Wie versterkt het team van thuisverpleegkundigen dat dag in dag uit op de baan is? En 
hoe ervaren zij werken in de thuisverpleging? Dit jaar zoomen we in op de werkkrachten 
die het verpleegkundig team – al dan niet op de achtergrond – aanvullen. 
In deel 1 kijken we letterlijk mee ‘Achter de schermen’ van de Zorgcentrale van het  
Wit-Gele Kruis van Antwerpen. We spreken met Silke Den Abt (medewerker onthaal en 
Zorgcentrale) en met Inge Willems (verpleegkundig medewerker onthaal en Zorgcentrale).

AAN TAFEL MET INGE EN SILKE 

WIJ ZIJN EEN ONMISBARE 
SCHAKEL BINNEN HET 
ZORGTEAM”

“

Jullie werken letterlijk ‘achter de schermen’. Leg 
eens uit wat jullie zoal doen?
Silke: “Om alles beter op te volgen, kregen onze 
functies recent een iets andere invulling. Zo focus 
ik me enkel nog op administratieve taken en niet 
meer op de Zorgcentrale. Dat houdt in dat ik alle 
nieuwe aanvragen voor een PAS (personenalarm-
systeem, nvdr.) verwerk in ons systeem. Voorts 
doe ik het onthaal en beantwoord ik de telefoons, 
zowel voor de medewerkers van de provinciale 
hoofdzetel als voor de afdelingen.”
Inge “Gemiddeld krijgen we zo’n 400 telefoons per 
dag. Wij doen de telefonische permanenties voor 
zowel onze eigen afdelingen als voor andere zorg-
organisaties na de kantooruren. Zodra de aanvra-
gen voor een PAS door Silke en de andere collega’s 
zijn verwerkt en de mensen thuis een alarm heb-

ben geïnstalleerd, komen ook alle oproepen van 
het personenalarmsysteem hier terecht. Wij verwit-
tigen de mantelzorgers of onze eigen verpleegkun-
digen, in geval van een PAS PHV (personenalarm 
met professionele hulpverlening, nvdr.), die verbon-
den zijn aan het apparaat. Indien nodig komt er een 
zorgverlener ter plaatse kijken.”

Jullie maken dus wel wat mee op een dag? 
Silke: “Zeker, elke dag is anders! De diversiteit aan 
aanvragen en oproepen maakt onze job heel span-
nend en uitdagend.”
Inge “Klopt. En de ene oproep is ook makkelijker 
dan de andere. Soms moet je even kunnen ven-
tileren bij de collega’s, maar dat is hier geen pro-
bleem. Iedereen biedt een luisterend oor als dat 
nodig is.”
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 Marie Landsheere, CoMMuniCatieverantwoordeLijke, wit-GeLe kruis van vLaanderen

Inge Willems (links) en  
Silke Den Abt
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Silke: 
“Elke dag is  
anders! De  

diversiteit aan 
aanvragen en 

oproepen maakt 
onze job heel 
spannend en 
uitdagend.”

van wachtposten van huisartsen. Mensen kun-
nen altijd bij ons terecht.”
Inge: “Alles hangt samen. Bij ons komen alle 
aanvragen en oproepen binnen. Wij zorgen voor 
een goede opvolging. Nadien komt de hele 
zorgketen op gang om de persoon in kwestie te 
helpen: de mantelzorger, een verpleegkundige, 
sociale dienst van een ziekenhuis, huisartsen of 
indien nodig de brandweer of politie. Ze worden 
door ons opgeroepen. We zijn een onmisbare 
schakel!”

De Zorgcentrale is altijd bereikbaar wat maakt 
dat jullie in shiften werken. Hoe ervaren jullie de 
combinatie werk en gezin?
Silke: “Omdat ik sinds kort de permanentie 
van de Zorgcentrale niet meer doe, werk ik niet 
meer in shiften. Mijn man werkte ook in shif-
ten waardoor we langs elkaar werkten. Wat ik 
leuk vond aan werken in shiften is de variatie. ‘s 
Nachts werken is helemaal anders en er komen 
ook andere oproepen binnen.” 
Inge “Ik werk al jaren in de thuiszorg en ben het 
gewend. Ondertussen weet ik hoe ik me best 
kan organiseren. Mijn kinderen zijn nu 9 en 13 
jaar: voor mij is het gezinsleven goed te combi-
neren met mijn werk.”

Het is duidelijk dat hier twee gemotiveerde 
medewerkers zitten. Hoe zouden jullie de job 
aanraden aan andere mensen in de sector, 
studenten ...?
Inge “Hoewel ik mijn job als thuisverpleegkun-
dige soms mis, ben ik blij dat ik ook nu nog veel 
sociaal contact heb. Je haalt veel voldoening 
uit de job: mensen geven dankbaarheid en res-
pect terug. Daarnaast ben ik in een leuke ploeg 
terechtgekomen. Dat geeft natuurlijk een extra 
boost!”
Silke:“Ik zou vooral benadrukken dat wij er zijn 
om mensen te helpen. Altijd staat er iemand 
klaar. We voelen dat we een belangrijke scha-
kel zijn om mensen langer veilig thuis te laten 
wonen: een herinneringstelefoontje, een 
noodoproep, een kort gesprekje … Dat een 
zorgverlener continu kan opgeroepen worden, 
stelt mantelzorgers gerust. Ze weten dat ze er 
niet alleen voor staan.”  

Silke: “Zo had ik een tijdje geleden tijdens mijn 
nachtdienst een brandalarm. Ik hoorde een 
dame roepen dat haar huis in brand stond en 
ze niet weg kon. Een beklijvend moment, dat 
gelukkig goed afliep. Het voorval spookte de 
rest van de nacht door mijn hoofd. De volgende 
ochtend kon ik mijn verhaal vertellen aan de col-
lega’s, zodat ik het wat van mij kon afzetten.”

Zijn er nog verhalen die je bijblijven?
Silke: “Toen ik hier net begon, was er een 
oproep van een dame. Ze gaf meteen aan dat 
de oproep per ongeluk gebeurde. Aan de tele-
foon vertelden we dat ze haar toestel niet zelf 
moest afzetten: het PAS-toestel stond namelijk 
beneden aan haar trap. De ochtend nadien werd 
ze beneden aan de trap teruggevonden. De 
vrouw was helaas overleden. Blijkbaar had ze 
toch zelf haar toestel willen uitschakelen en was 
ze gevallen met haar telefoon in de hand. Het 
laatste nummer dat ze belde, waren wij.”

Op de Zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis van 
Antwerpen zitten jullie allemaal samen. Dan kan je 
natuurlijk snel bij elkaar terecht.
Inge“Heel praktisch, want we kunnen sneller 
schakelen als we zelf niet meteen weten hoe 
we met een bepaalde oproep of aanvraag moe-
ten omgaan. Iedereen is op elkaar afgestemd, 
we hebben elkaar nodig. Ik werk nog maar een 
paar maanden op de Zorgcentrale. Soms zit ik 
nog met vragen voor mijn collega’s. Eigenlijk 
overleggen we constant.”
Silke: “We beseften pas hoe vaak we overleg-
den toen er geluiddempende schermen tussen 
onze bureaus werden geplaatst. Nu moeten we 
rechtstaan om iets te vragen. Dat is geen pro-
bleem, maar je beseft daardoor wel hoe vaak je 
elkaar nodig hebt.”

Hoe zien jullie de rol van de Zorgcentrale binnen 
het zorgteam?
Silke: “We zijn altijd bereikbaar: 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7. We zijn er wanneer de afdelingen 
sluiten en nemen onder meer de telefoons over 
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Inge: 
“Je haalt veel 

voldoening uit de 
job: mensen ge-

ven dankbaarheid 
en respect terug.”
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WEDSTRIJD

TEST JE KENNIS
Door de antwoorden op de vragen in de voorziene vakjes in te vullen, verschijnt het sleutelwoord in de 
gekleurde vakjes. Het lezen van de artikels kan je hierbij een eindje op weg helpen.

OPLOSSING VORIGE KENNISTEST: INSULINEPEN

Winnaars van een Bongobon ‘Uitje met twee’: 
Kimberly Van Hove, Marleen Goossens en Inge Dewyn

Mail dit sleutelwoord, samen met jouw adres- en telefoongegevens 
voor 17 april 2020 naar thuis.verplegen@vlaanderen.wgk.be. Vergeet 
ook hier niet je contactgegevens te vermelden.

Slechts één antwoord per adres is mogelijk.

WIN
1 VAN DE 
3 BONGOBONNEN
‘LUNCH VOOR TWEE’

Om nieuwe energie op te doen en gezellig wat bij te 
kletsen, is er deze Bongo. Een overheerlijke lunch voor 
twee personen wordt aangeboden op een van de talrijke, 
gezellige lunchadressen.

  www.bongo.be 

1. Welke dienst is 7 dagen op 7 en 24 op 24 bereikbaar? In deze editie kregen we een blik achter de schermen. 

2. Geef een andere naam voor scabiës crustos. 

3. … kan zich op verschillende manieren tonen: lichamelijk, fi nancieel en/of seksueel. 

4. Waar spenderen wij Belgen meer geld aan dat onze buurlanden?

5. Silke en Inge halen het aan in hun interview, maar wat voelen wij allemaal als verpleegkundigen? … van de patiënten.

6. ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ is de slogan van de week van de …

7. Wat moet je als verpleegkundigen vermijden om routinematig te doen zodat irritatie, allergie of resistentie bij wonden 
kunnen worden vermeden?

8. Knaagdieren die zich razendsnel kunnen verplaatsen en schade aanbrengen aan je woning. 

9. Hoe je als thuisverpleegkundige verantwoord kan omgaan met situaties waarvan je denkt dat er sprake kan zijn 
van ouderenmis(be)handeling? Een advies werd geformuleerd door de Commissie ... 

10. De volwassen versie van het beestje wordt tot 2 mm groot worden en voedt zich met het bloed 
van de gastheer. Bij kinderen tussen 3 en 12 jaar komt dit het vaakst voor.

1

2

3
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9

10

Test je kennis

1. 

  
Slechts één antwoord per adres is mogelijk. 

OPLOSSING VORIGE KENNISTEST:  
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KIDS:  Adidas-originals  Skechers  
Vans  Dc  Birkenstock  Timberland  
All-Star  Ricosta   Stones & Bones  
Fila  Nike   Puma  Crocs  Kipling 
(1 BAL GRATIS BIJ AANKOOP VAN 1P KINDERSCHOENEN)

DL-sport  Verhulst  Ara  Loints  Softwaves  Remonte
Mephisto-Mobils  Allrounder  Piesanto  Berkemann  
Annalina  Semler  Gabor  Stuppy  Vionic  Birkenstock
CHROOM VRIJ: Think!  Brako-anatomics  Vital  FitFlop
Clair de Lune  Ecologica  FinnComfort  Wolky  Oofos  
DIABEET: Durea  Varomed  Xsensible  Solicare  Hergos 

SPECIALIST IN WANDEL- LOOP- & BALANCE-SCHOENEN
Mbt  Joya  Sano  Strechwalker  Finnamic  Rollingsoft 
TOPDEALER VAN:  Mephisto  Lowa  Meindl  Oofos 
Rockport  Allrounder  Asics  Brooks  Teva  Fitfop

HEREN: Guess shoes & bags  US Polo   
Floris Van Bommel  Tommy Hilfiger   
Timberland  Ambiorix  Lloyd  Sebago
Giorgio  Australian  Geox  Think  Ara      
Ea7 Armani  Mephisto  Solidus  Rockport

Uw schoenenspecialist: 
kleine en grote maten!

DAMES: Guess  Shoes & Bags  Calvin Klein
Floris Van Bommel  DL-sport  TommyHilfiger 
Gabor  PeterKaiser  Mephisto  Think!  Brako  
Ara Geox  SensUnique  Semler  Solidus  Wolky

SNEAKERSHOP: Nike  Adidas  Calvin Klein  US Polo  Guess  
Dr.Martens  Dc  Diadora  Jack&Jones  Skechers  Buffalo  
Fila  All-Star  Asics  Converse  Bjorn Borg  New Balance 
Ea7 Emporio Armani  Puma  Reebok  Fred Perry  Vans

www.

.com

€ 13 KORTING BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR SCHOENEN VANAF € 95,00 
EN NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE KORTINGEN

Naam ...................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................

         ...................................................................................................................

E-mail ..............................................................................  Datum ..... / ..... / .....

EURIKA-SHOE BVBA - Handelsstraat 141 - 1840 Londerzeel (Malderen-station)
Tel. (052) 33 30 01 - e-mail: eurika@telenet.be
Open: alle dagen van 9 tot 19u - Gesloten: zondag en Feestdagen
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Sint-Niklaas ANTWERPEN

Temse

Bornem

Willebroek

A12

A12

Mechelen
Dendermonde Sint-Amands

Aalst

Londerzeel

MALDEREN
station

BRUSSEL

MEER DAN 2.000 MODELLEN VOOR STEUNZOLEN!
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HEALTH-CARE.BE

bouw, architectuur, interieur & meubilair 
care equipment & zorgkledij

facility, grootkeukens, hospitality & foodservices
ict & technology, start-ups 

consultancy & vorming 

250 BEDRIJVEN 
uit verschillende sectoren bieden 

u oplossingen voor

FLANDERS
EXPO GENT

21-22-23
APRIL 2020

LAAT U INSPIREREN DOOR
• 30 geaccrediteerde seminaries 
• workshops & demo’s 
• een interactief zorg- praatcafé 
• een experience village 

ONTMOET MEER DAN 5000 COLLEGA’S
beslissingnemers, verpleeg- en zorgkundigen uit 
ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke 
gezondheidszorg en gehandicaptenzorg

REGISTREER U NU via www.health-care.be met uw code: BAAA000004ZUH
Partners
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