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Voorwoord

Beste lezer,

2019 was voor ZorgConnect opnieuw een jaar van groei, evolutie en 

transformatie. Samen met onze medewerkers en alle aangesloten 

zorgverleners kijk ik met trots terug op het werk dat we samen verzet 

hebben.

Doorheen het jaar 2019 zijn we opnieuw trouw gebleven aan onze waarden, 

onze missie en de bestaansreden van onze organisatie. Het is dan ook met 

dit DNA én die missie en bestaansreden dat we ons jaarverslag beginnen. 

Alles wat we doen, met wie we samenwerken en alle projecten die in dit 

jaarverslag aan bod komen, vertrekken vanuit deze kernwaarden. Voor 

ZorgConnect is dit meer dan een hip posterverhaal. Onze waarden zijn 

écht ons kompas doorheen de woelige wateren van de gezondheids- en 

welzijnssector. Daarom hebben we ze eind 2019 geactualiseerd en verder 

scherp gesteld, samen met onze raad van bestuur. 

Ik bedank alle collega’s, alle aangesloten zorgverleners en alle zorgpartners 

voor de alweer indrukwekkende realisaties in 2019. Ik kan nu al zeggen 

dat we over 2020 een op zijn minst even boeiend verhaal zullen kunnen 

schrijven.

Veel leesplezier!

Jürgen De Smet 

Algemeen coördinator van ZorgConnect

PS Ik wil nog benadrukken dat we jouw feedback op dit jaarverslag ten 

zeerste waarderen. Kruip dus gerust in de pen en laat ons een berichtje 

achter waarin je aangeeft wat je ervan denkt.

ZorgConnect

Zorg die verbindt



Wie zijn we?

Passie, integriteit en zorgzaamheid, daar staat 

ZorgConnect voor. Met overgave, plezier 

en enthousiasme zijn onze zelfstandige 

zorgverleners er elke dag voor onze patiënten, 

klanten en cliënten. Met veel toewijding 

zorgen we voor anderen, luisteren we naar 

hen en bieden we onze hulp aan. Deze 

kernwaarden vormen de basis van alles wat we 

ondernemen. 



Passie

Zorgzaamheid

Integriteit

ZorgConnect DNA

Het ZorgConnect DNA bestaat 

uit drie waarden: zorgzaamheid, 

passie en integriteit. Deze 

waarden worden vertaald naar 

concreet gedrag in elke rol binnen 

ZorgConnect en komen terug in 

elke communicatie en elk project. 

Zorgzaamheid

Wij zorgen voor anderen zodat 

zij zich maximaal comfortabel 

voelen. Wij streven steeds naar 

de beste oplossing om aan de 

noden en behoeften van de cliënt 

te voldoen. Daarom gaan we voor 

een persoonlijke aanpak bij elke 

patiënt. We waken steeds over 

iemands welzijn en voelen ons ook 

verantwoordelijk. Dankzij onze 

toewijding en betrokkenheid  

bieden we zorg van  

het allerhoogste niveau. 

Passie

Bij ZorgConnect werken wij met 

overgave, plezier en enthousiasme, 

in alles wat wij doen. We hebben 

een hart voor het welzijn van 

patiënten, cliënten, klanten,  

het milieu en de maatschappij. 

De blijvende tevredenheid van de 

patiënten of klanten is onze drijfveer 

en geeft ons arbeidsvreugde.

Integriteit

ZorgConnect is een zichtbare,  

open en toegankelijke organisatie. 

Door inzicht te geven in de 

keuzes die worden gemaakt, 

hoe wij daarmee omgaan en 

welke gevolgen deze hebben, 

kunnen zowel interne als externe 

belanghebbenden ons altijd 

aanspreken over onze activiteiten. 

Daarnaast zorgen we voor een 

lerende cultuur waarin betrokkenen 

met ons meedenken over groei en 

op zoek gaan naar oplossingen.
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Missie &  
bestaansreden

ZorgConnect is een onafhankelijke 

netwerkorganisatie die de toegang 

van de patiënt tot kwalitatieve 

thuisverpleging wil faciliteren. We 

bieden ook de thuisverpleegkundige 

zelf een zorginhoudelijke en 

administratieve ondersteuning om 

deze kwalitatieve zorg uit te voeren.

ZorgConnect staat voor 

geïntegreerde zorg door enerzijds 

een structurele samenwerking met 

andere zorgpartners aan te gaan 

die bij de zorg aan huis betrokken 

zijn. Anderzijds voorzien we zelf 

een aantal regio’s van aanvullende 

dienstverlening zoals gezinszorg 

en huishoudelijke ondersteuning 

(poetsen, koken en strijken).

ZorgConnect kiest uitdrukkelijk 

voor het statuut van een 

vereniging zonder winstoogmerk, 

die zich organiseert op basis 

van de van toepassing zijnde 

erkenningsvoorwaarden op Vlaams 

en federaal niveau. Vanuit onze 

vzw-structuur investeren wij de 

opbrengsten in de ondersteuning 

van de praktijken.

ZorgConnect staat voor nabije zorg 

door een gekend gezicht, flexibel 

ingevuld op maat van de noden 

en behoeften van patiënt/cliënt. 

De zorgverlener kan zich door de 

ondersteuning van ZorgConnect 

maximaal toeleggen op de zorg en 

de regie daarvan opnemen.

ZorgConnect heeft als 

beroepsvereniging voor zelfstandige 

verpleegkundigen steeds de 

belangen van deze bredere 

beroepsgroep voor ogen in elke 

samenwerking die we aangaan.

ZorgConnect is een ‘veilig’ netwerk. 

Respect voor de autonomie van de 

praktijk en maximale ondersteuning 

om de steeds wijzigende rol en 

opdracht in de eerste lijn waar te 

maken, gaan daarbij hand in hand.

ZorgConnect wil zich verder 

ontwikkelen tot een organisatie 

die als een betrouwbare, 

transparante partner deelneemt 

aan de organisatie van kwalitatieve 

en geïntegreerde zorg op lokaal 

niveau, maar ook participeert 

in regionale structuren en 

samenwerkingsvormen. 

Onafhankelijke netwerkorganisatie

Geïntegreerde zorg

Vereniging zonder winstoogmerk

Zorg door een gekend gezicht

Belangen van de doelgroep voorop

Veilig netwerk

Betrouwbare, transparante partner
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Wat deden we?

ZorgConnect heeft enkele jaren van groei en 

transformatie achter de rug, maar we blijven niet bij de 

pakken zitten. We hebben een duidelijke visie over waar 

we naartoe willen als organisatie en hebben ook in 2019 

verschillende stappen in die richting gezet. 



Kwaliteit, 
onze eerste 
prioriteit

Zorgverlening van de hoogste 

kwaliteit, daar willen we bij 

ZorgConnect blijven voor gaan.  

We stellen dan ook alles in het 

werk om aan die hoge kwaliteit 

te voldoen. Op dat vlak namen 

we in 2019 een belangrijke stap 

voorwaarts met de opstart van  

een kwaliteitsdienst.

1. De opstart van 
een specifiek 
kwaliteitsdepartement

In augustus 2019 startte 

ZorgConnect een departement 

op dat zich uitsluitend bezighoudt 

met het verbeteren van de kwaliteit 

van de diensten die ZorgConnect 

biedt aan de medewerkers van 

ZorgConnect Thuishulp en aan onze 

zelfstandige zorgverleners. Ons 

nieuw kwaliteitsdepartement focust 

zich ook op het verbeteren van de 

zorgkwaliteit in het algemeen. Om 

dit in goede banen te leiden haalden 

we een verantwoordelijke ‘Kwaliteit 

en Opleiding’ aan boord en zetten 

we de eerste projecten op poten. 

2. Dimensies  
van kwaliteit

Elk van de projecten die het 

kwaliteitsdepartement opstart 

draait rond één of meerdere 

kwaliteitsdimensies. Die maken 

het makkelijker om het overzicht te 

bewaren. Ze geven ook een duidelijk 

beeld van wat wij begrijpen onder 

kwaliteit.

Dit zijn de zes dimensies van 

kwaliteit die we in onze projecten 

stuk voor stuk aanpakken:

#01

#02

#03

#04

#05

#06

Veiligheid

Effectiviteit

Efficiëntie

Tijdigheid en Toegankelijkheid

Gelijkheid

Persoonsgerichtheid

Dorien De Meyer
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3. Projecten

Opzetten van een meld- 
en leersysteem

Dit project kadert binnen de 

dimensie Veiligheid, in dit geval 

patiëntveiligheid. Incidenten binnen 

het zorgproces zijn vaak een gevolg 

van tekortkomingen binnen het 

systeem. Om een duidelijk inzicht 

te krijgen in sluimerende en actieve 

factoren, en zo de zorgprocessen te 

optimaliseren, is een meldsysteem 

van curciaal belang.

Doelstellingen

Met dit ambitieuze project willen 

we vooral werken aan een positieve 

veiligheidscultuur. We willen er 

voortdurend naar streven dat de 

kans dat de patiënt of cliënt schade 

leidt, zo klein mogelijk is. Om zover 

te komen ondernemen we de 

volgende acties:

 » zorgverleners, patiënten, cliënten, 

mantelzorgers en huisartsen 

sensibiliseren;

 » een eenduidig systeem uitrollen 

dat toelaat meldingen uniform  

te registreren, op te volgen en  

te analyseren;

 » het gebruik stimuleren van het 

meld- en leersysteem door 

patiënten, cliënten, mantelzorgers, 

huisartsen, leden en medewerkers 

van ZorgConnect;

 » een vlotte doorlooptijd 

garanderen bij het behandelen 

van meldingen;

 » verbeteracties formuleren en 

implementeren;

 » het opleidingsbeleid 

optimaliseren;

 » de kwaliteit van de zorg van 

ZorgConnect verhogen;

 » een hogere tevredenheid 

creëren bij patiënten, cliënten, 

mantelzorgers, huisartsen, 

leden en medewerkers van 

ZorgConnect.

Voorafgaand onderzoek

Om een stand van zaken 

vast te stellen rond positieve 

veiligheidscultuur, hielden we 

in het najaar van 2019 een 

veiligheidscultuurmeting. 

We vroegen alle medewerkers 

van ZorgConnect Thuishulp, 

ZorgConnect Verpleging aan Huis 

en leden van ZorgConnect Groep 

om de vragenlijst ‘Systematisch 

Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid 

Eerste lijn’ (SCOPE) in te vullen.  

Dit zijn de resultaten die uit die 

meting naar voor kwamen:

 » de hulpverleners van ZorgConnect 

hebben globaal gezien een eerder 

neutrale houding tegenover 

patiëntveiligheid;

 » steun en collegialiteit is een 

grote sterkte, overdracht en 

samenwerking is eerder  

een zwakte;

 » patiëntveiligheid binnen 

ZorgConnect wordt door 59% 

van de respondenten als ‘goed’ 

gepercipieerd;

 » grote spreiding van de 

antwoorden op het item ‘Ik 

bespreek voorgekomen fouten/

incidenten samen met andere 

disciplines (bv. huisarts, kinesist, 

zorgkundige…)’;

 » meer dan 75% geeft aan dat 

incidenten of vergissingen op 

eender welke wijze besproken 

worden in de werkomgeving;

 » meer dan 50% geeft aan dat 

gemelde klachten of incidenten 

structureel besproken worden in 

een werkoverleg;

 » minder dan 30% beweert een 

meldprocedure voor incidenten  

te hebben.

Ontevredenheid & (bijna-)
incidenten registreren

Patiëntveiligheid verbeteren

Meldingen strikt opvolgen

Beleid stroomlijnen
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Ervaringsbevraging bij 
ZorgConnect Thuishulp 

In het najaar van 2019 hielden we 

een schriftelijke bevraging rond 

de diensten van ZorgConnect 

Thuishulp. We wilden de ervaring 

in kaart brengen van actieve 

gebruikers van die diensten. De 

bevraging gaf ons de mogelijkheid 

om de kwaliteit van de zorg 

en ondersteuning te evalueren 

vanuit het gebruikersperspectief. 

We deden dat aan de hand van 

stellingen die peilden naar zowel de 

mate van realisatie als de mate van 

belangrijkheid.

Resultaten

De algemene beoordeling van de 

dienstverlening van ZorgConnect 

Thuishulp gaat van eerder tevreden 

(32,3%) tot zeer tevreden (64,5%). 

Respondenten antwoorden ook 

uitgesproken positief op de vraag 

of ze rechtvaardig en met respect 

behandeld worden.

Aan de andere kant tonen de 

resultaten dat cliënten zich niet 

altijd bewust zijn van hun recht 

om hun dossier in te kijken. 

Verder geven cliënten ook aan 

dat ze het belangrijk vinden dat 

ZorgConnect voor continuïteit 

van de dienstverlening zorgt en 

voor het geven van informatie rond 

bijkomende ondersteuning.  

Uitrol communicatietool 
CONNECT

De CONNECT-software past 

als vanzelfsprekend binnen 

verschillende van de zes 

kwaliteitsdimensies. CONNECT 

zorgt ervoor dat zelfstandige 

verpleegkundigen relevante 

berichten, observaties, foto’s 

en bijlagen digitaal kunnen 

versturen naar de behandelende 

zorgverleners van een patiënt. 

Dat gebeurt volledig veilig via de 

e-healthbox van de overheid en laat 

ZorgConnect toe de kwaliteit van 

de zorg naar een hoger niveau te 

tillen.

In 2019 stelden onze zorgverleners 

dit communicatiemiddel voor 

aan huisartsen en -praktijken. 

De toepassing kon daar op veel 

bijval rekenen en is ondertussen 

een onderdeel van de dagelijkse 

praktijkvoering geworden.

Momenteel werken we verder aan 

het operationeel maken van de 

koppeling met de EPD’s van de 

ziekenhuizen. Onder ander met 

AZ Sint-Lucas Brugge zijn hier al 

een aantal geslaagde testen rond 

gebeurd.

Opstellen van een 
samenwerkingscharter

Een eerste stap richting een 

positieve veiligheidscultuur 

is het opstellen van een 

samenwerkingscharter. Bij het 

opstellen vertrokken we van de 

waarden van ZorgConnect: passie, 

zorgzaamheid en samenwerken.

Het samenwerkingscharter is dus 

een concrete vertaling van de 

waarden van ZorgConnect. Het 

geeft richting aan welk gedrag 

wij verwachten van onze leden 

en medewerkers. Het zet helder 

op papier welk gedrag voor 

ZorgConnect aanvaardbaar is,  

en welk niet. 

“96,8% van de 
bevraagde, actieve 
gebruikers zijn tevreden 
of zeer tevreden over 
de dienstverlening van 
ZorgConnect.”

“
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Praktijkcoaching

Er wordt binnen ZorgConnect sterk 

geïnvesteerd in coaching. De job 

van een praktijkcoach omvat 

dus heel wat boeiende facetten 

en is continu in evolutie. In 2019 

werkten we daarom een nieuwe 

beleidsvisie op praktijkcoaching 

uit, samen mét de coaches.

Ambassadeur van  
de praktijken binnen 
ZorgConnect

Een praktijkcoach is als het ware 

de vertegenwoordiger van de 

zelfstandige verpleegkundigen en 

zorgkundigen binnen ZorgConnect. 

De noden in het werkveld worden 

samen gedetecteerd en in kaart 

gebracht. De praktijkcoach zal 

daarbij altijd het standpunt van de 

zelfstandige zorgverlener innemen 

om een werkbare oplossing te 

vinden. De praktijkcoach is dan 

ook een ervaren zelfstandige 

verpleegkundige die zich perfect 

kan inleven in de dagelijkse realiteit 

van de aangesloten praktijken.

Ambassadeur voor 
ZorgConnect in het 
zorglandschap

Nieuwe initiatieven en lopende 

projecten worden nauw opgevolgd 

door de praktijkcoach. Dat gebeurt 

altijd met een vinger aan de 

pols. Zo weet de coach precies 

wat er beweegt in het volledige 

zorglandschap én binnen de 

eerstelijnszones.

Proactief de nieuwe initiatieven van 

ZorgConnect kenbaar maken aan 

bestaande en potentiële partners 

hoort daar uiteraard bij.

In regio’s waar de dienst 

Verpleging aan Huis van 

ZorgConnect ook aanwezig 

is, bespreken praktijkcoaches 

samen met teamcoördinatoren 

en regioverantwoordelijken 

maandelijks de acties en delen 

relevante informatie in verband 

met (potentiële) partners. Ook 

‘best practices’ worden met alle 

betrokkenen gedeeld.

Kwaliteitsbewaker 
van de praktijken

De kwaliteit van de praktijkvoering 

wordt nauwgezet gecontroleerd 

en eventueel bijgestuurd door 

coaching. De ondergrens van zulke 

controles zijn de richtlijnen van de 

nomenclatuur en alle andere RIZIV-

gerelateerde bepalingen die op de 

thuisverpleging van toepassing zijn. 

Dit is de basis die ZorgConnect bij 

elke praktijk in orde wil zien. Als 

praktijken er niet in slagen bepaalde 

elementen te realiseren, worden ze 

door een praktijkcoach ondersteund 

via een begeleidingsproces. Er 

wordt daarbij onderscheid gemaakt 

naargelang de urgentie en het 

belang van de tekortkomingen.  

Motivator van  
de praktijken

De stijl waarmee we praktijken 

benaderen is persoonlijk, 

klantgericht en motiverend.  

Alle praktijken worden uitgebreid 

geïnformeerd over nieuwe 

ontwikkelingen in de sector.  

Dankzij de praktijkcoaches kunnen 

ze snel actie ondernemen wanneer 

ZorgConnect nieuwe oplossingen 

en diensten aanbiedt.

Op verschillende terreinen en in 

samenwerking met diverse partijen 

worden onze krachten ingezet en 

gebundeld. Zo blijft de kwaliteit van 

onze dienstverlening en die van de 

praktijken gewaarborgd en zijn de 

diensten op elk moment volledig 

geoptimaliseerd.

Sofie Vanmaercke - Praktijkcoach
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Samenwerkingen 

Een belangrijk element in het DNA 

van ZorgConnect is het streven 

naar maximale samenwerking 

met partners die dezelfde visie 

hebben op thuisverpleging en 

thuiszorg. ZorgConnect is in die 

samenwerkingen een transparante, 

voluntaristische en loyale partner 

die steeds streeft naar het vinden 

van raakpunten die alle betrokken 

organisaties beter kunnen maken. 

Ook dit jaar ging ZorgConnect een 

aantal nieuwe samenwerkingen 

aan die heel wat voordelen bieden 

op het vlak van de kwaliteit en 

continuïteit van de zorg.

1. Samen Ouder

In 2019 zetten ZorgConnect en 

Samen Ouder een samenwerking 

op poten. Samen Ouder is het 

samenwerkingsverband tussen zes 

woonzorgcentra in het Waasland. 

Binnen dit project worden de 

diensten van ZorgConnect 

aangeboden aan bewoners van de 

verschillende assistentiewoningen. 

Beide organisaties willen op deze 

manier hun aanbod verbreden zodat 

op iedere zorgnood een passend 

antwoord kan worden geboden.

Dit structureel 

samenwerkingsproject omvat 

verschillende elementen:

 » uniek loket – één aanspreekpunt 

voor Samen Ouder;

 » inschatting van zorg-  

en hulpbehoefte;

 » continuïteit van de zorg;

 » flexibele en persoonlijke aanpak;

 » overleg en 

informatiedoorstroming  

via structureel overleg;

 » expertise;

 » samenwerking rond 

thuiszorgondersteunende 

opvangvormen;

 » samenwerking rond 

vernieuwingsprojecten.

Voordelen van een 
structurele samenwerking

Uniek loket

Het uniek loket van ZorgConnect 

vormde de basis van de 

samenwerking met Samen Ouder. 

Via één aanspreekpunt kan er 

volledige ondersteuning worden 

georganiseerd. In nauw overleg 

met de huisarts, de eventuele 

mantelzorger en de woonassistent 

kunnen de aangeboden diensten 

afgestemd worden op de reële 

behoeften van de bewoner. 

Daarnaast kan er, dankzij een 

grondige kennis van de sociale 

kaart, doorverwezen worden naar 

andere vormen van ondersteuning 

en dienstverlening buiten de beide 

organisaties.

Continuïteit van de zorg

Om altijd kwalitatieve zorg aan  

te kunnen bieden is ZorgConnect  

24 uur op 24 en het hele jaar door 

bereikbaar. Dat geldt uiteraard ook 

voor ZorgConnect Verpleging aan 

Huis. Wanneer we een aanvraag 

binnenkrijgen voor thuisverpleging 

wordt die opgestart binnen het 

dagdeel van die aanvraag. Ook 

aanvragen voor gezinszorg, 

aanvullende thuiszorg en 

huishoudhulp krijgen een prioritaire 

behandeling. Wil een bewoner 

gebruik maken van een van onze 

strijkateliers, dan kan dat op elk 

moment (tijdens de werkweek). 

Waar dat kan en opportuun is, 

zetten we ook in op opleidingen 

voor mantelzorgers om hen bij  

de verzorging te betrekken.
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Inschatting van zorg-  

en hulpbehoefte

ZorgConnect ondersteunt de  

woonassistent bij het in kaart 

brengen van de hulp- en 

zorgbehoeftes van nieuwe en al 

aanwezige bewoners. We stellen 

een persoonlijk zorgplan op voor 

elke bewoner, we bieden diensten 

op maat aan en nemen ook 

preventief maatregelen. 

Persoonlijke en flexibele aanpak

Bij ZorgConnect werken 

zorgverleners in kleinschalige 

teams, die specifiek toegewezen zijn 

aan Samen Ouder. De patiënt krijgt 

zo een beperkt aantal zorgverleners 

over de vloer en op die manier kan 

er een echte vertrouwensband 

ontstaan.

We organiseren de zorg ook heel 

flexibel. Door de structurele 

aanwezigheid van één of meerdere 

ZorgConnect verpleegkundigen 

kunnen we breder gaan in 

de verzorging dan wat de 

nomenclatuur voorschrijft. Door te 

helpen bij de gemeenschappelijke 

middagmaaltijden en door een 

avondronde te doen, worden 

de bewoners op een rustige en 

persoonlijke manier ondersteund. 

De huishoudhulp kan dan weer voor 

kortere tijdsblokken langskomen 

(hoeft niet in blokken van 3 uur) 

en het strijkatelier organiseert 

meerdere ophalingen en 

afleveringen per week. Zo kunnen 

we optimaal inspelen op de echte 

noden van de bewoners.

Overleg en 

informatiedoorstroming

Bij de verzorging van een 

bewoner zetten verschillende 

partijen zich in: de zelfstandige 

verpleger, de medische dienst 

van het woonzorgcentrum, de 

behandelende arts, het ziekenhuis… 

Om de communicatie tussen alle 

zorgverleners vlot te laten verlopen 

zorgt ZorgConnect voor een 

gestructureerde afstemming. Dat 

kan via een beveiligde digitale weg, 

in een multidisciplinaire meeting bij 

dringende zorgsituaties of tijdens 

structurele overleggen tussen 

directies of met de woonassistent. 

Ook mantelzorgers en bewoners 

zelf worden actief betrokken 

via de bewonersraad en een 

gestructureerde bevraging. Om 

klachten en (bijna-)incidenten aan 

te pakken, hanteert ZorgConnect 

een meld- en leersysteem (meer 

daarover op pg. 16). Op die manier 

kunnen we de zorg steeds verder 

verbeteren.

Expertise

Samen Ouder kan rekenen op 

de expertise van ZorgConnect 

Verpleging aan Huis om de 

meest gespecialiseerde zorgen 

te bieden. Onze zorgverleners 

hebben dan ook toegang tot 

een ruim opleidingsaanbod. Ze 

worden begeleid en gecoacht om 

een zo breed mogelijk scala aan 

professionele zorgen aan te bieden. 

Daarnaast bieden we opleidingen 

via e-learning aan. De medewerkers 

van Samen Ouder kunnen zichzelf 

ook bijscholen via onze opleidingen. 

Ze krijgen daarbij ondersteuning 

van verpleegkundigen met 

specifieke vaardigheden 

(stomazorg, diabetes, wondzorg, 

enz.)

Thuiszorgondersteunende 

opvangvormen

Samen Ouder en ZorgConnect 

werken ook samen op het vlak 

van thuiszorgondersteuning. 

Samen Ouder beheert enkele 

centra voor kortverblijf en 

een dagverzorgingscentrum. 

ZorgConnect maakt patiënten voor 

wie dit soort zorgondersteuning 

belangrijk kan zijn, wegwijs in de 

opvangmogelijkheden.

Vernieuwingsprojecten

Met Samen Ouder gaan 

we ook werken aan enkele 

vernieuwingsprojecten:

 » Een woonzorgzone: vanuit een 

buurtgerichte aanpak organiseren 

we zorgondersteuning voor 

buurtbewoners. We richten 

ons daarbij op welzijn in zorg, 

levenskwaliteit, sociale context, 

woonomgeving en op financieel 

welzijn.

 » Animatiewerking: we 

willen senioren uit de buurt 

samenbrengen. We doen dat 

door activiteiten te organiseren 

rond onder andere ontmoeten, 

informatie, opleiding, 

ontspanning, beweging en 

creativiteit. Daarnaast zetten we 

een seniorenrestaurant op waar 

ook buurtbewoners gebruik van 

kunnen maken. 

 » Gezins- en seniorenhulp: deze 

dienst staat klaar voor jong 

en oud. Iedereen die in een 

zorgbehoevende situatie zit, kan 

rekenen op verzorging en extra 

hulp bij de dingen die niet meer of 

nog niet zo goed lukken. 

 ›› Zorgconnect I jaarverslag 2019 I 25›› Zorgconnect I jaarverslag 2019 I 24



2. Avondzorg in  
het Waasland

De diensten gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg en de 

thuisverplegingdiensten actief in 

het Waasland, zetten dit jaar een 

samenwerkingsverband op rond 

avondzorg. Ook ZorgConnect 

neemt actief deel aan dit 

samenwerkingsverband.

Wat is avondzorg?

Avondzorg is geplande gezinszorg 

aangeboden tussen 16 en 22u. Dit 

type zorg speelt in op specifieke 

zorgnoden tijdens de avond. Het wil 

de taken van mantelzorgers lichter 

maken en de zelfredzaamheid van 

cliënten vergroten. Daarnaast is het 

ook de bedoeling om specifieke 

zorgtaken uit de thuisverpleging 

duidelijker toe te wijzen. Op 

taakniveau kan dit gaan om:

 » persoonsverzorging;

 » psychosociale, pedagogische of 

agogische ondersteuning;

 » huishoudelijke taken voor de 

ADL-ondersteuning (Algemene 

Dagelijkse Levensverrichtingen).

Deze zorg gebeurt in een 

avondronde voor interventies 

met een korte interventietijd. Die 

interventies kaderen altijd binnen de 

doelstellingen van de dienst waar de 

cliënt overdag beroep op doet.

De diensten gezinszorg engageren 

zich om samen avondzorg te 

organiseren. Ze stellen hun 

avondzorg open voor de cliënten 

van de andere diensten. Overdag 

blijft de cliënt wel verzorgd worden 

door de hoofddienst.

Wat doet het 
samenwerkingsverband 
avondzorg?

Elke cliënt in het Waasland kan 

beroep doen op avondzorg binnen 

een dienst voor gezinszorg. Het 

doel is om een continue zorg 

te verzekeren en de middelen 

daarvoor doeltreffend en efficiënt te 

gebruiken.

Dit samenwerkingsinitiatief wil een 

belangrijke impact hebben op:

 » een intensere samenwerking 

tussen de verschillende 

diensten voor gezinszorg en 

thuisverpleging;

 » een betere integrale benadering 

van zorgproblematieken;

 » een zorgcontinuüm realiseren, 

met oog voor een optimale en 

functionele inzet van de betrokken 

disciplines;

 » de flexibele inzet van de diensten 

gezinszorg;

 » de deskundigheid bij de 

zorgprofessionals door 

afstemming en samenwerking.

En dit alles met respect 

voor de regelgeving van 

de diensten gezinszorg, de 

aanvullende thuiszorg, de 

thuisverplegingsdiensten en de 

interne werking van alle diensten. 
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Op vraag van deze labo’s 

ondersteunt ZorgConnect hen  

bij alle bloedafnames aan huis  

en in de woon- en zorgcentra  

voor de regio’s: 

 » Lokeren;

 » Eksaarde;

 » Zeveneken;

 » Lochristi;

 » Moerbeke- Waas;

 » Zaffelare;

 » Zele;

 » Sinaai;

 » en Waasmunster.

3. Onco@home

Onco@home is een project 

waarbij de voorbereiding van 

de kankerbehandeling in het AZ 

Groeninge in Kortrijk een stuk door 

thuisverpleegkundigen opgenomen 

wordt. De patiënt hoeft dus niet 

nodeloos naar het ziekenhuis als zijn 

bloedwaarden geen behandeling 

toelaten. Ook de wachttijd in het 

ziekenhuis wordt ingekort. 

Voor financiering van de 

huisbezoeken werd een aanvraag 

ingediend bij het Kom op tegen 

Kanker-fonds. Het project zou op 

deze manier kunnen uitbreiden 

naar de ziekenhuizen van Izegem 

en Waregem. ZorgConnect werkte 

mee aan de voorbereidingen van 

deze aanvraag. Zo kunnen meer van 

onze zelfstandige verpleegkundigen 

de specifieke opleiding volgen en 

deelnemen aan het project. 

4. Nauwe 
samenwerking 
met verschillende 
labo’s

ZorgConnect werkt nauw samen 

met verschillende labo’s in Oost-  

en West-Vlaanderen. ZorgConnect 

ondersteunt de labo’s bij alle 

bloedafnames aan huis en in de 

woon- en zorgcentra.

ZorgConnect heeft een nauwe 

samenwerking met het labo CRI 

in Oost-Vlaanderen. In 2019 werd 

deze samenwerking uitgebreid naar 

West-Vlaanderen. Alle praktijken 

en teams uit de regio kunnen 

doorverwijzingen krijgen voor 

bloedafnames. 

Om een vlotte samenwerking te 

garanderen zorgt ZorgConnect 

in samenwerking met CRI 

voor opleidingen aan alle 

verpleegkundigen waar de 

procedures en de werkwijze 

toegelicht worden.

ZorgConnect werkt ook samen 

met het labo van het AZ Nikolaas 

en het labo van AZ Lokeren in het 

Waasland.

 ›› Zorgconnect I jaarverslag 2019 I 29›› Zorgconnect I jaarverslag 2019 I 28



ZorgCentrale

In 2019 stelden we met trots ons 

eigen ZorgCentrale-aanbod voor. 

In het kader van zorgcontinuïteit 

kunnen onze patiënten op ieder 

moment van de dag én in nood 

geholpen worden. 

In de ZorgCentrale staan 

competente en getrainde 

medewerkers permanent klaar 

om te helpen. Dankzij hun grondig 

inzicht in de problematiek van de 

ingeschreven cliënten, zorgen zij 

ervoor dat elke persoon in nood de 

juiste hulp krijgt. Na elke incident 

volgt een evaluatie, zo kunnen we 

dezelfde incidenten in de toekomst 

voorkomen.

Omdat elke patiënt andere noden 

heeft, zijn er verschillende 

uitbreidingen beschikbaar. Zo 

kunnen patiënten die vaak het huis 

verlaten, kiezen voor een mobiel 

alarm of als men af en toe iets 

vergeet, kiezen voor een alarm met 

vooraf ingesproken herinneringen.

Door de introductie van de 

ZorgCentrale vinden cliënten 

steeds meer diensten onder één 

dak. Deze zorgcontinuïteit zorgt 

ervoor dat we cliënten in om 

het even welke situatie kunnen 

helpen: thuisverpleging, thuishulp, 

strijkdiensten en nu ook hulp 

in noodsituaties. Stap voor stap 

groeien we naar een organisatie 

die voor alle aspecten van 

zorgverlening ingeschakeld kan 

worden.

Personenalarm

Bij het basispakket wordt de woning 

van de cliënt voorzien van een 

personenalarm dat in verbinding  

staat met de zorgcentrale.

Mobiel alarm

Het mobiele pakket heeft alle functies 

van het basispakket maar het alarm  

kan heel gemakkelijk overal 

meegenomen worden.

Dwaaldetectie

Een upgrade van het mobiele pakket is 

dwaaldetectie. In overleg met de cliënt 

en de mantelzorger(s) wordt een ‘veilige’ 

zone in een straal rond de woning 

ingesteld. Als de cliënt deze zone  

verlaat, wordt de zorgcentrale 

automatisch verwittigd en kan  

deze actie ondernemen.
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In nood? Druk op de knop!

Evaluatie en bijsturing

Deskundige analyse oproep 
& keuze interventie

ZorgCentrale

1

2

4

Verpleegkundigen

Huisarts

Mantelzorgers

Hulpdiensten

3
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Nieuwe fysieke 
locaties

In het kantoor in Elversele opende 

ZorgConnect een nieuw strijkatelier 

en een eerste verpleegcentrum.

Ook het aantal aangesloten 

verpleegteams blijft groeien. 

Daardoor zijn we zo goed als 

overal aanwezig in Oost- en West-

Vlaanderen. Door onze sterke 

groei in West-Vlaanderen had 

ZorgConnect ook in deze regio 

nood aan een fysieke locatie. De 

opening van een kantoor in Brugge 

was de logische volgende stap. 

Nieuwe 
praktijkcoaches

We evolueren niet alleen in aantallen 

en locaties. Onze organisatie 

verdiept ook inhoudelijk en de 

ondersteuning evolueert steeds 

verder om tegemoet te komen aan 

huidige en toekomstige uitdagingen. 

Hiervoor kunnen we rekenen op 

onze praktijkcoaches. 

Groei  
& Evolutie

ZorgConnect kent nog steeds een 

enorme groei. Naast de stijging 

in het aantal zorgverstrekkingen, 

openden we in 2019 ook enkele 

fysieke locaties. 

“

Opening kantoor Brugge

“Als praktijkcoach ondersteunen 

we onze verpleegkundigen en 

praktijken. We treden op als 

ambassadeur, kwaliteitsbewaker  

én motivator.”

— Peter-Paul Verbruggen, 
praktijkcoach 

“Naast de opening van ons 

nieuw kantoor in Brugge, 

bouwden we een hecht netwerk 

op met artsen, ziekenhuizen 

en opleidingscentra waardoor 

ZorgConnect in de regio als 

betrouwbare partner wordt 

beschouwd.”

— Inge Alloo, teamcoördinator
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“In 2019 kreeg ik de kans om de rol 

van teamcoördinator op te nemen. 

Aangezien passie en zorgzaamheid 

sterk typerend zijn voor wie ik 

ben en waarvoor ik sta, heb ik niet 

lang getwijfeld om het team van 

ZorgConnect te versterken. Ik werd 

meteen zeer warm onthaald en 

vond er snel mijn plaats.

Datzelfde jaar was meteen ook het 

jaar waarin ik op professioneel vlak 

het sterkst gegroeid ben. Ik kreeg 

enorm veel leerkansen om mezelf 

voortdurend te blijven uitdagen. Ik 

mocht een pittig parcours afleggen 

dat ik zelf nooit voor mogelijk had 

gehouden. Het verhogen van de 

tevredenheid van zowel cliënten 

als medewerkers stonden hierbij 

steeds centraal.

Er werd een introductietraject 

uitgestippeld, ik kon meteen 

instappen in een coaching 

traject, er werd voldoende ruimte 

gecreëerd voor frequent overleg en  

ik kreeg opleidingsmogelijkheden. 

Al snel kreeg ik het vertrouwen 

om aan de slag te gaan met 

meerdere projecten. Steeds kon 

ik hierbij rekenen op de nodige 

ondersteuning. Bij ZorgConnect 

wordt er écht veel belang gehecht 

aan samenwerken.”

— Cathy Boel, 
nieuwe teamcoördinator 
ZorgConnect Thuishulp 

Nieuwe teams & 
collega’s sluiten aan

“Sinds mei 2006 ben ik actief als 

zelfstandig thuisverpleegkundige. 

Het werk boeit me nog steeds 

heel erg, de waardering die je 

terugkrijgt van je patiënten is 

hartverwarmend.

Doorheen de jaren werd het 

werkveld echter steeds complexer 

en veeleisender. Dit vraagt veel 

energie na de werkuren. Ik miste 

een opvangnet om het te helpen 

dragen. 

Cathy Boel

In oktober 2019 heb ik daarom 

beslist mij aan te sluiten bij 

ZorgConnect om hierin steun, 

overleg en coaching te krijgen. 

Op deze manier heb ik een 

goede back-up en toch kan ik 

mijn volledige zelfstandigheid 

behouden. Ik kan terug meer 

mijn focus leggen op de zorg 

bij de patiënt en zijn omgeving. 

Ook naar mijn team toe kan ik 

professioneel te werk gaan dankzij 

de support vanuit het netwerk van 

ZorgConnect.”

— Kaat Walcarius, 
zelfstandige thuisverpleegkundige  
& aangesloten bij ZorgConnect
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2019 in cijfers

De in 2019 ondernomen initiatieven zorgden voor 

een positieve, duidelijk meetbare evolutie. 



2019 in cijfers

ZorgConnect  
Verpleging aan Huis

We boden 387.115 

basisverstrekkingen aan  

patiënten in zorg bij ZorgConnect 

Verpleging aan Huis, dit is een 

stijging van 17% ten opzichte  

van 2018.

71,6% daarvan waren hygiënische 

zorgen, al of niet in combinatie 

met andere zorgen.

387.115
+17%

71,6%

In 2019 verwelkomde 

ZorgConnect Verpleging aan Huis 

32 nieuwe verpleegkundigen en  

2 zorgkundigen.

Per maand gingen onze 

verpleegkundigen bij gemiddeld 

1.226 patiënten langs. Dat zijn 

18% meer bezoeken dan in het 

jaar daarvoor. 

Op één jaar tijd werd 

ZorgConnect Verpleging aan Huis 

vervoegd door 3 nieuwe teams, 

hierdoor komt het totaal op 20.

1226 
patiënten/maand

34  
nieuwe zorgverleners

20 
teams
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ZorgConnect Groep. ZorgConnect Thuishulp

Aantal uren voor 
Gezinszorg 

Wij hebben in 2019 een 

urencontingent van 21.318 uren 

toebedeeld gekregen. Dit is dus 

een uitbreiding van 1.901 uur ten 

opzichte van 2018.

We presteerden effectief 20.681 

uren inclusief gelijkgestelde uren  

en bijscholing.

Dienstencheques in 
stijgende lijn

Het gebruik van dienstencheques 

zit in de lift. Ze worden het meest 

aangevraagd voor huishoudhulp, 

maar vooral binnen de werking van 

onze strijkateliers zien we het aantal 

jaar na jaar toenemen. We stegen 

in 2019 naar 7.900 te ontvangen 

dienstencheques ten opzichte van 

6.329 in 2018. Die stijging is vooral 

te danken aan de opening van ons 

2e strijkatelier in Elversele.

369 
personenvervoer

22.011 
huishoudhulp

5.894 
strijkatelier - Sint-Niklaas

2.006 
strijkatelier - Elversele

Dienstencheques per dienstverlening - 2019

30.280

90 
praktijken

344 
zorgverleners

190 
actieve CONNECT-licenties

6 
praktijkcoaches

In 2019 mochten we 12 nieuwe  

praktijken aansluiten bij 

ZorgConnect Groep.

Door het stijgend aantal 

aangesloten praktijken, had het 

team van de praktijkcoaches 

nood aan versterking. Zij kregen 

er 2 enthousiaste collega’s bij.

Het aantal zelfstandige 

verpleegkundigen en 

zorgkundigen bij ZorgConnect 

Groep steeg met 68 nieuw 

aangesloten zorgverleners.

Onze software CONNECT  

raakt verder ingeburgerd en 

telde in december 2019 

190 actieve licenties.
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2,68% 
psychiatrisch 

ziekenhuis

6,71% 
eigen initiatief klant

6,71% 
via familie/kennis

0,67% 
mutualiteit

8,72% 
ziekenhuis

2,01% 
huisarts

Doorverwijzers - 2019

ZorgConnect Verpleging aan Huis 

blijft met 24,16% de belangrijkste 

doorverwijzer van cliënten. 

5,37% 
ambulante 

psychiatrische 

ondersteuning

6,04% 
andere (o.a. ocmw)

21,48% 
was al klant

24,16% 
Verpleging aan Huis

8,72% 
personeel

6,71% 
serviceflats
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>50

75,2%

1,3% 2,0%
4,0% 3,4%

1,3% 1,3%
3,4%

6,7%

0,7% 0,7%

46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 0-5

Duur van de dossiers (in weken) - 2019

Duur van de dossiers (in weken) - 2019 

≥ 35
< 35

Belscore - 2019

Van de cliënten die gebruik maken 

van de diensten van ZorgConnect 

Thuishulp heeft 51% een BEL-score 

van meer dan 35. Zij zijn erkend 

thuiszorgpatiënt en hebben extra 

hulp nodig.
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Spreiding

Onze ambitie is om tegen 

2023 zorg te verlenen in elke 

deelgemeente van Oost- en  

West-Vlaanderen. Elk jaar sluiten 

zich nieuwe teams in nieuwe 

locaties aan. Zo ziet de spreiding 

voor 2019 eruit: 

ZorgConnect Verpleging aan Huis

ZorgConnect Groep
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2019 
in beeld

Nieuwjaarsdrink Netwerkevent sociale media

Levensloop Beveren

De Warmste Week-actieCongres zelfstandige thuisverpleging

Benefiet voor Delphine

Think Pink-actie 2019

Opendeurdag
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Nieuwe Steenweg 106 . 9140 Elversele

info@zorgconnect.be . 0800 12 201

www.zorgconnect.be 


