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Wit-Gele Kruis, de referentie in thuisverpleging 
binnen maatschappelijk verantwoorde 
totaalzorg

Wit-Gele Kruis is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, religieuze overtuiging 
of ziekenfonds. Ook als je in een serviceflat woont, kan je een beroep doen 
op Wit-Gele Kruis. Wij staan open voor elke zorgaanvraag. Daarbij heeft een 
vertrouwd team van verpleeg- en zorgkundigen oog voor álle noden 
van patiënt en mantelzorger (totaalzorg). Het Wit-Gele Kruis verpleegteam 
werkt nauw samen met je huisarts om – in overleg met patiënt en 
mantelzorger – de juiste zorgverleners tot bij de patiënt brengen. 

Meer info over onze dienstverlening? 
Neem een kijkje op www.witgelekruis.be.



foto

Een vertrouwd verpleegteam
Wit-Gele Kruis biedt continue zorg, 24u 
op 24 en 7 dagen op 7. Een vertrouwd 
team van verpleeg- en zorgkundigen 
verzorgt je. Dankzij een tablet-pc met een 
elektronisch verpleegdossier per patiënt 
en dankzij de patiëntenbespreking zijn de 
betrokken verpleeg- en zorgkundigen altijd op 
de hoogte. Jouw persoonlijke informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. Iedere medewerker 
volgt permanente bijscholing zodat je kan 
rekenen op kwalitatieve zorgverlening. 

Samenwerking met jouw (huis)-
arts en andere zorgverleners

Communicatie, overleg en samenwerking 
met jouw arts(en) is belangrijk in de 
thuisverpleging. Daarom hebben onze 
verpleeg- en zorgkundigen regelmatig contact 
met jouw arts. Je arts blijft op elk moment 
op de hoogte van jouw situatie zodat we je 
verzorging kunnen optimaliseren. 

We hebben oog voor alle noden van patiënt 
en mantelzorger. Voor zorgvragen die niet 
binnen het aanbod van de thuisverpleging 
vallen, helpt je verpleegkundige je graag 
verder door het inschakelen van andere 
zorgverleners, bv. gezinshulp, huishoudhulp, 
maaltijden aan huis, maatschappelijk 
werker… (totaalzorg).

Bij zwaar zorgbehoevende patiënten leggen 
wij een thuiszorgdossier. Dit moet regelmatig 
geconsulteerd of aangevuld worden door 
het Wit-Gele Kruis verpleegteam of andere 
zorgverleners die thuis langskomen. Het is dan 
ook belangrijk dat je dit dossier bewaart op 
een zichtbare plaats.

Indien verschillende zorgverleners betrokken 
zijn bij jouw zorg (bv. thuisverpleegkundige 

maatschappelijk werker, ergotherapeut, 
kinesitherapeut…) vindt er regelmatig een 
multidisciplinair overleg plaats tussen 
deze zorgverleners, om jouw zorg af te 
stemmen op jouw noden en behoeften.

Wanneer je zou opgenomen worden in 
het ziekenhuis, vragen wij je om Wit-Gele 
Kruis te verwittigen, zodat wij – indien nodig 
– een gepaste informatieoverdracht aan 
het ziekenhuis kunnen geven. Bij ontslag 
uit het ziekenhuis zorgt Wit-Gele Kruis 
samen met het ziekenhuis voor een goede 
ontslagplanning en opvolging thuis.

Wanneer komt de 
verpleegkundige langs?

Jouw verpleegteam probeert tegemoet te 
komen aan het gewenste uur van verzorging, 
indien dit organisatorisch mogelijk is. Indien er 
een medische of verpleegkundige noodzaak 
is (bv. inspuiting op een bepaald tijdstip) dan 
plannen wij de zorg uiteraard zo in. Als er geen 
medische of verpleegkundige noodzaak is, kan 
het tijdstip van verzorging - buiten onze wil om 
- variëren. Dit door weersomstandigheden, het 
verkeer, een patiënt in een crisissituatie, een 
onverwacht overleg met een huisarts of andere 
zorgverlener.
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Wat kost thuisverpleging 
voor de patiënt?

Dankzij het derdebetalerssysteem betaal je 
als patiënt voor de meeste verpleegkundige 
zorgen geen vergoeding aan Wit-Gele Kruis. 

Het derdebetalerssysteem houdt in dat Wit-
Gele Kruis de betaling van de verpleegkundige 
zorgen rechtstreeks regelt met het 
ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten. 
Via het ziekenfonds wordt Wit-Gele Kruis 
vergoed door het RIZIV (Rijksinstituut voor 
Ziekte- & Invaliditeitsverzekering). Wit-Gele 
Kruis verzorgt patiënten van eender welk 
ziekenfonds.

Een beperkt aantal verpleegkundige zorgen 
wordt niet vergoed door het RIZIV. In dat 
geval informeert je verpleegkundige je vooraf 
hierover en ontvang je van Wit-Gele Kruis een 
onkostennota, waarop het te betalen bedrag 
vermeld staat. Heb je vragen, aarzel niet ze te 
stellen aan je verpleegkundige.

Wat moet je als patiënt 
zelf in orde maken?

DOKTERSVOORSCHRIFT

Om de opvolging van jouw zorg en de 
betalingsregeling met jouw ziekenfonds vlot 
te laten verlopen, is het noodzakelijk om de 
verpleegkundige het doktersvoorschrift (van je 
huisarts of specialist) te geven. 
Een doktersvoorschrift is nodig voor alle 
zorgen, behalve voor hygiënische zorgen. 
In dit laatste geval doet de verpleegkundige 
voor jou een aanvraag bij de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds.

Op het voorschrift vermeldt jouw arts de 

aard van de verzorging, de periode, het 
aantal keren dat je verzorgd moet worden en 
eventueel de toe te dienen geneesmiddelen. 

Indien de voorgeschreven duur van de 
verzorging voorbij is en je toch nog verdere 
verzorging nodig hebt, dan is er een nieuw 
doktersvoorschrift nodig. Vraag aan je 
arts dus tijdig een nieuw voorschrift 
voor thuisverpleging!

VERZORGINGSMATERIALEN

Je Wit-Gele Kruis verpleegkundige brengt 
zelf spuiten, naalden, wondzorgsets, sets 
voor blaasspoelingen… mee (afhankelijk 
van jouw zorg). Wat je zelf bij je 
apotheker moet aankopen is bv. medicatie, 
ontsmettingsvloeistof voor de verzorging van 
een wonde, verbandmateriaal... Bij vragen
kan je steeds je verpleegkundige aanspreken.

➜ Op www.witgelekruis.be hebben 
we per soort zorg alle praktische 
informatie samengevat: welke 
materialen leg je als patiënt zelf klaar, 
welke zijn de financiële 
tegemoetkomingen, wat brengt de 
verpleegkundige mee… 

➜ Leg ook steeds bij elk 
bezoek van je verpleegkundige 
je elektronische identiteitskaart 
(e-ID) klaar!
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e-ID en prestatieoverzicht

Het inlezen van je elektronische identiteitskaart 
(e-ID) en en het versturen van een 
prestatieoverzicht zijn verplicht door de 
overheid.

Dankzij het inlezen van de e-ID via de 
tablet-pc van je verpleegkundige gebeurt er 
een correcte registratie van de uitgevoerde 
huisbezoeken. Uiteraard verwerkt Wit-Gele 
Kruis je gegevens op een veilige manier en 
geven we ze nooit door aan onbevoegden.

Daarnaast stuurt Wit-Gele Kruis maandelijks 
per post een prestatieoverzicht naar 
patiënten. Zo krijg je duidelijkheid over de 
uitgevoerde zorgen en de hieraan verbonden 
kostprijs die werd aangerekend aan je 
ziekenfonds. Het prestatieoverzicht is louter 
informatief. Dankzij het derdebetalerssysteem 
regelt Wit-Gele Kruis de betaling van de 
zorgen rechtstreeks met je ziekenfonds.

Veiligheid voor jou 
en jouw verpleegteam

We hechten veel belang aan jouw veiligheid 
tijdens de zorg. In dit kader geeft je 
verpleegkundige je graag advies over 
hulpmiddelen tijdens de zorg. Ook de 
veiligheid van jouw verpleegkundige bij je thuis 
is belangrijk. Bedankt om samen met ons een 
veilige zorg te garanderen.

✓ GOEDE HANDHYGIËNE 
     VAN DE VERPLEEGKUNDIGE

Een goede handhygiëne is essentieel om 
overdracht van ziektekiemen te voorkomen. 
Daarom ontsmet de verpleegkundige na elke 
zorg de handen. 

Er wordt een flacon handontsmetting 
bij de patiënt achtergelaten. Gelieve die 
op een zichtbare plaats te bewaren. 
Om huidirritatie te voorkomen voor jezelf 
en voor de handen van de verpleeg- of 
zorgkundige raden wij je het gebruik 
van niet-irriterende zeep of olie voor uw 
hygiënische zorg aan.

✓ HULPMIDDELEN TIJDENS DE ZORG

Enerzijds kunnen hulpmiddelen tijdens de 
zorg essentieel zijn om je op een vlotte en 
veilige manier te verzorgen. Anderzijds zijn 
rugproblemen bij verpleeg- en zorgkundigen 
een veel voorkomend probleem. Daarom 
kan de verpleeg- of zorgkundige vragen 
om de verzorgingsruimte te herschikken 
of om hulpmiddelen in te schakelen. De 
verpleegkundige kan de mantelzorger 
rugsparende tips en hulpmiddelen 
aanreiken, zoals het gebruik van een hoog-
laag bed, tillift of glijlaken. 

Vraag meer info bij je vertrouwde 
verpleegkundige.
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✓ GEEN HUISDIEREN TIJDENS DE ZORG

Jouw huisdier is erg gehecht aan jou en zal 
misschien anders reageren als er iemand in 
de buurt is die hij niet kent. We vragen om 
je hond of ander huisdier in een aparte 
afgesloten ruimte te laten, alvorens de 
verpleegkundige in je woning of je 
(voor)tuin komt. 

✓ NIET ROKEN IN DE VERZORGINGSRUIMTE

Roken is niet gezond, niet voor jou als 
patiënt en ook niet voor de verpleeg- of 
zorgkundige. Daarom vragen wij je niet te 
roken tijdens de zorgverlening. Vermijd 
tevens dat er gerookt wordt in de 
verzorgingsruimte.

✓ VERMIJD LOSLIGGENDE VLOERMATTEN

Losliggende vloermatten kunnen valpartijen 
veroorzaken bij de patiënt of bij de 
verpleegkundige. Bevestig daarom losliggende 
matten met een goede antisliplaag of strips.

✓ IN DE WINTER

Dankzij een ijsvrije stoep of oprit en dankzij een 
goede buitenverlichting zorg je voor je eigen 
veiligheid en die van de verpleegkundige.
 
✓ PERSONENALARMSYSTEEM

Het personenalarmsysteem (PAS) biedt 
hulp in geval van nood. Het bestaat uit een 
meldtoestel en een kleine draadloze zender 
(rond de hals of pols) met alarmknop. In geval 
van nood volstaat een simpele druk op de 
alarmknop om contact te maken met onze 
zorgcentrale. Jouw oproep wordt onmiddellijk 
beantwoord door een ervaren medewerker, 
die – indien nodig – je eigen contactpersonen, 
de Wit-Gele Kruis verpleegkundige of de 

hulpdiensten waarschuwt. Het alarmsysteem 
kan uitgebreid worden met een rook- of CO-
detector. Vraag aan je verpleegkundige 
onze folder met meer info.

✓ SLEUTELKASTJE

Een sleutelkastje is een kluisje aan de 
buitenkant van je woning of in de hal van 
een appartementsgebouw dat geopend 
kan worden via een cijfercode. Daarin kan 
jouw huissleutel veilig opgeborgen 
worden. Op die manier kan je Wit-Gele Kruis 
verpleegkundige (of een andere zorgverlener) 
de deur openen, zonder dat je je hoeft te 
verplaatsen. Vraag aan je verpleegkundige 
onze folder met meer info.

✓ KIJK UIT MET DIE SPUIT!

Onze verpleegkundigen werken regelmatig met 
‘scherpe voorwerpen’, zoals naalden, spuiten, 
mesjes, verbandscharen… 
Zij moeten hiermee voorzichtig omspringen en 
krijgen hierover regelmatig bijscholingen. Ook 
jij, als patiënt, kan helpen om ‘prikongevallen’ 
bij je verpleegkundige te voorkomen. 

Wanneer je een naald gebruikt om bv. insuline 
te spuiten of om je glycemiewaarden te meten, 
verwijder dan de naald onmiddellijk na gebruik. 
Zo kan de verpleegkundige de insulinepen of 
prikker nadien veilig en zonder risico gebruiken. 
Je verpleegkundige helpt je graag om 
aan te leren hoe je op een veilige manier 
gebruikte naalden verwijdert.

✓ SCHOENEN

Om praktische redenen kan je verpleegkundige 
de schoenen niet uitdoen bij het binnenkomen 
in je woning. Samen met je verpleegkundige 
kan gezocht worden naar een oplossing, indien 
gewenst.
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Enerzijds worden verzorgingen in de 
thuissituatie steeds complexer, bv. doordat 
patiënten het ziekenhuis vroeger verlaten. 
Anderzijds zijn er in de thuisverpleging 
continu technische verbeteringen en nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom staat achter 
jouw verpleeg- of zorgkundige een sterke 
organisatie. Binnen Wit-Gele Kruis werken 
verpleegkundigen die zich specialiseren in 
een bepaald verpleegdomein. Zij stellen hun 
expertise ten dienste van de patiënten, de 
artsen en collega-verpleegkundigen.

Wit-Gele Kruis heeft verpleegkundigen 
gespecialiseerd in complexe 
verpleegtechnische zorg. Patiënten met 
bv. medicatiepomp, infuustherapie, 
poortkatheter, chemotherapie, voedingspomp, 
peritoneale dialyse, complexe wondzorg, 
oncologische wondzorg, brandwonden, 

negatieve druktherapie, suprapubische sonde, 
palliatieve zorgen, stoma, steunhart... hoeven 
dus niet steeds naar het ziekenhuis te gaan. 
Zij kunnen thuis verzorgd worden. 

Daarnaast hebben wij ook verpleegkundigen 
die gespecialiseerd zijn in diabetes 
(diabeteseducatoren) en psychisch 
zorgverlenen.

Tot slot kan je bij Wit-Gele Kruis terecht voor 
voedingsadvies door een voedingskundige. 

Gespecialiseerde verpleegkundigen

➜ Vraag je verpleegkundige 
naar onze folder over 
‘Diabetes’ en ‘Doorligwonden’.
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jouw thuisverpleging. onze expertise.

Aarzel niet om Wit-Gele Kruis te contacteren!

Voor informatie of eender welke vraag over zorg kan je steeds terecht bij jouw 
verpleeg- of zorgkundige. Via www.witgelekruis.be kan je het Wit-Gele Kruis in je buurt 
opzoeken (op basis van je woonplaats). Je kan ook steeds onze zorgcentrale bellen op 
09 265 75 75. We zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.

www.witgelekruis.be
www.facebook.com/WitGeleKruisOostVlaanderen

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Ziekenwagen: 112  Huisarts:

Brandweer: 112  

Politie: 101   Apotheker:

CONTACTGEGEVENS 
VAN JOUW WIT-GELE KRUIS VERPLEEGTEAM:


