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Volg de vacatures op de 
ZorgConnect website!

Beste collega’s, 
 
Op het moment dat jullie deze nieuwsflits ter hand nemen, zijn onze 
kantoren al verhuisd naar de nieuwe locatie in Elversele. Deze nieuwe 
werkomgeving voor de kantoormedewerkers illustreert de 
ongelooflijke weg die deze organisatie, dankzij jullie inzet heeft 
afgelegd. 
Deze nieuwsflits ademt meteen ook uit dat deze weg nog lang niet 
ten einde is. We verwelkomen nieuwe mensen, werken op 
naambekendheid en uitbouw, nemen deel aan projecten en sleutelen 
verder aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Een fantastisch dynamiek die wij zoveel mogelijk proberen te faciliteren. We doen dit stilaan ook 
volledig in de nieuwe huisstijl, ZorgConnect begint in het zorglandschap door te dringen en we 
hebben allerlei fris en nieuw materiaal ter beschikking om jullie toe te laten dit verder uit te 
dragen! 
Kom zeker eens langs op de Nieuwe Steenweg 106 in Elversele. Wanneer het gebouw klaar is, 
zullen we iedereen samen een keertje uitnodigen om de verhuis met de nodige luister te vieren. 
Ondertussen wens ik jullie heel veel leesplezier. Laat ons op communicatie@zorgconnect.be ook 
zeker en vast weten wat jullie van de nieuwsflits vinden, wat jullie er graag anders aan zien of 
méér in willen zien. We stellen jouw feedback heel hard op prijs! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Jürgen De Smet 
Algemeen Coördinator 



Welkom nieuwe collega's 

Isabelle Teirlinck is op 1 oktober gestart in het team Sint Pieters - 
Kookkerke 
"Na 10 jaar werken op kritische diensten in het AZ Sint-Lucas heb ik 5 
jaar geleden de overstap gemaakt naar thuiszorg. Het kriebelde om me 
op een kleinschaligere manier te kunnen ontplooien deze uitdaging 
overtuigde me om de sprong in het duister te wagen als zelfstandig 
thuisverpleegkundige. Ik weet nu al dat ik er geen spijt van zal 
krijgen."

Sinds 1 oktober is ZorgConnect Verpleging aan huis 
ook actief in het  Meetjesland! 

We verwelkomen graag Inge Boone en haar team: 
Kimberly Croene, Mirela Novakovic en Michiel 

Bauden. 
We wensen hen veel succes! 

Kristien Thiels is ook onlangs gestart.  Samen met Isabelle  neemt ze een 
deel van regio Brugge zich. 
'Durven dromen en bouwen aan nieuwe wegen in de zorgverlening voor 
mensen thuis. 
Samen met mensen die dit met veel hartwarmte, vertrouwensvol, met 
knusheid en in een open sfeer durven en graag willen realiseren!' 
Mijn hobby's? Natuur & cultuur!  Zowel rustig actief als passief 
En verder, stilletjes genieten van het leven! 
 

Uit de voorstellingen hierboven was het al op te maken: 
ZorgConnect Brugge groeit! 
Naast ons team in Assebroek en Sint Kruis is er een 
tweede team in Brugge opgestart. 
Een sterk team met veel technische kennis en empathie. 
Succes!!!



RIZIV-nieuws 

Sinds vorige week hebben we definitief bericht gekregen dat vanaf 1 januari 2019 
de tarieven met 1,45% geïndexeerd zullen worden. 
 
Helaas heeft het RIZIV op al onze andere voorstellen een negatief antwoord 
gegeven. Dit vinden we zeer teleurstellend! We hebben als sector de laatste jaren 
veel bijkomende inspanningen moeten leveren , denk maar aan het bewijsstuk en 
eID-lezen, waarbij we er financieel niks voor in de plaats hebben gekregen. 
 
De laatste 4 jaar hebben we telkens een onderschrijding van het budget gehad. 
Voor 2017 ging dit over 18 miljoen €. Helaas geldt er geen trekkingsrecht dwz dat 
de sector  het geld dat niet werd  opgebruikt definitief kwijt is.  Meestal 
compenseert dit voor de sectoren die een overschrijding hebben. 
 
Als sector thuisverpleging zijn we er nu al zeker van dat we ook met het budget 
voor 2019 een onderschrijding zullen kennen, en ons voorstel was om met deze 
onderschrijding al rekening te houden en zo 15 miljoen te gebruiken om  het tarief 
dagplafond en FFA te verhogen. Maar hier was het antwoord duidelijk een NEE. 
 
Ook ons voorstel om de voorwaarde van 33 000€ naar 15 000€ te verlagen voor 
de telematicapremie werd niet goedgekeurd. 
 
Vorig jaar werd ons een budget beloofd om een studie uit te voeren rond het 
financieringssysteem en de hervorming van de nomenclatuur. Deze studie is 
noodzakelijk om verdere stappen naar verschuivingen van de tarieven te kunnen 
voorstellen maar ook hierrond is het volledig stil. 
 
Verkiezingen zijn in aantocht en de regering geeft de indruk dat er voorlopig niet 
veel meer mogelijk is… 
 



Symposium VBZV * 18/10/18 

Op  18 oktober waren we aanwezig op het VBZV-symposium. 
Een interactieve beurs waar verschillende lezingen gevolgd konden 

worden. 
Dé dag voor de zelfstandige thuisverpleegkundige. 

Onze eigen collega Els Bulteel bracht een interessante uiteenzetting over 
erkende diensten en collega's  Sofie en Leen verwelkomden de 

verpleegkundigen aan onze prachtige stand! 
 



Levensloop 2018 

Op 20-21 oktober was ZorgConnect 24u aanwezig op Levensloop in Beveren. 
24 Uur hebben collega's, patiënten en sympathisanten elkaar afgelost tvv de Stichting tegen 
kanker.  We laten jullie mee genieten met een greep uit de vele foto's. 
Het werd een hartverwarmend weekend waarmee het ZorgConnect team 1240 euro ingezameld 
heeft!!! 
Een dikke dankjewel aan iedereen die aanwezig was. 
Noteer alvast 19 en 20 oktober 2019 in jullie agenda want ook dan zullen we van de partij zijn! 



ZORGCONNECT TREKT DE KAART VAN E-LEARNING
ZorgConnect zal als eerste thuiszorgzorgorganisatie werken met het e- 

learningplatform Educare van Televic. Verpleeg- en zorgkundigen aangesloten 
bij ZorgConnect zullen via dit platform vanaf januari 2019 toegang hebben tot 

een basispakket aan opleidingsmodules. Op termijn zal er ook een 
verdiepingspakket beschikbaar zijn waarop je kan intekenen.

De opstart van nieuwe medewerkers in de praktijk met o.a. modules gericht op 
specifieke kennis van de nomenclatuur, gebruik van de KATZ-schaal e.d.; dit is 
een belangrijke uitdaging gezien alle zorgverstrekkers autonoom in de woning 
van de patiënt functioneren en de verwachtingen t.o.v. de zorgverstrekker 
razendsnel wijzigen en niet in lijn zijn met wat de schoolopleiding biedt
Een betere verankering van de kennis en vaardigheden die het onderwerp zijn 
van ons klassiek opleidingsaanbod. Door het gebruik van korte modules worden 
opgedane kennis en vaardigheden als het ware opnieuw geactiveerd en is er 
een veel groter lange termijn effect verzekerd
Uitbouw van expertisedomeinen: er zullen verschillende basis- en 
expertisemodules beschikbaar zijn op het vlak van bijvoorbeeld wondzorg of 
pijn- en comfortzorg, dit om praktijken die dit wensen toe te laten hun 
technische vaardigheden verder te ontwikkelen of aan te scherpen
Samenwerking met derde partijen. Een samenwerking met een ziekenhuis 
binnen een bepaald zorgtraject kan bijv. vereisen dat alle betrokken 
verpleegkundigen de technische aspecten van de zorg onder de knie hebben 
en de protocollen en communicatieafspraken kennen waarop de samenwerking 
is gebaseerd. Edumatic kan dit heel sterke mate faciliteren, te meer ook heel 
wat ziekenhuizen, om in dat voorbeeld te blijven, met hetzelfde platform 
werken en opleidingsmateriaal dus ook heel eenvoudig kan worden 
uitgewisseld of samen ontwikkeld. 

Project in de kijker: e-learning 

ZorgConnect legt bij het ontwikkelen van de e-learningmodules de focus op een 
aantal specifieke elementen: 



De diverse leervormen die in het platform voorzien zijn, zorgen in het algemeen 
voor een betere verankering van de kennis en dus een grotere ROI van de 
opleidingsinspanningen. We zullen in dat verband ook meer gericht opleiding 
kunnen geven, doordat het platform toelaat eenvoudig nulmetingen te doen m.b.t. 
de kennis over een bepaald thema vóór iemand een opleiding aanvat.  De diverse 
rapporteringsvormen laten ook toe de effectiviteit van elke opleiding te meten en 
bij te sturen waar nodig (sluit de inhoud van de opleiding wel aan bij de 
geformuleerde doelstellingen). 
 
Het platform faciliteert ook het behalen van het nodige aantal uren opleiding, 
aangezien voor de e-learningmodules ook een attest zal worden afgeleverd. Je 
kan dus ook meer plaats- en tijdsonafhankelijk opleiding gaan volgen, wat 
sowieso een meerwaarde is in het hectische bestaan van de 
thuisverpleegkundige! 
 
Meer info: verplegingaanhuis@zorgconnect.be 



Wist je dat.... 

...Christel Plaquet uit het 
team van Stekene 1 

in de prijzen viel met de 
meest originele vakantiefoto? 

Proficiat! 

...ZorgConnect ook dit jaar mee deed 
aan de actie met de roze lintjes? 

Team Lokeren geeft hier het goede 
voorbeeld! 

...de collega's van Stekene de handen in elkaar 
sloegen voor een geslaagde stand op de 
avondmarkt op vrijdag 14 september '18?

... 17 Oktober de dag van de 
verzorgenden en zorgkundigen 

was? 
Bedankt voor jullie dagelijkse 

inzet! 



Wist je dat.... 

...We op zaterdag 2 februari terug op 
wandeling gaan? 

Het is onze winterwandeling in Beveren. 
Uitnodiging volgt later! 

...ZorgConnect vanaf 1 
november is verhuisd? 

Wie ons graag een bezoekje 
brengt of iets wil versturen 
kan dit doen naar ons nieuw 

adres: 
Nieuwe Steenweg 106 - 9140 

Elversele

...Jullie op vrijdag 14 december uitgenodigd zijn op een after work drink 
in ons nieuw kantoor?  
Schrijf het alvast op! 



Netwerkevent 22/11/2018 
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Wees er zeker bij !!



ZorgConnect verpleging aan huis 
Peter Benoitstraat 48 - 9100 Sint Niklaas 

 verplegingaanhuis@zorgconnect.be 
www.zorgconnect.be 

03/ 776 60 01 

Griepvaccinatie 

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep. 
Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na 
enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven 

ook honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte. 
Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te 

beschermen. Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg 
je toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties 

zoals een longontsteking veel kleiner. 

Griep is een bemettelijke ziekte van de 
luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na 

enkele dagen, maar bij sommigen kan 
griep ernstige gevolgen hebben. 

65-plussers, zwangere vrouwen en 
mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes of een ziekte van longen, hart, 

lever of nieren laten zich daarom het best 
ieder jaar vaccineren.

De griepprik is sterk aanbevolen 
voor 65+'ers, zwangere vrouwen, 
chronisch zieken en iedereen die in 

de zorgsector werkt.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Een 
droge hoest, hoofd- en keelpijn, koorts, spierpijn en 

koude rillingen zijn de belangrijkste ziekteverschijnselen.



Project in de kijker: negatieve druktherapie 

 
 
 
 
Negatieve Druktherapie (NDT): wat is dit eigenlijk? 
 
NDT wordt ook vacuümtherapie of Vacuüm Assisted Closure (VAC)-therapie genoemd.  
NDT is een niet-invasieve, actieve wondbehandelingstechniek die zorgt voor een 
instelbare en gecontroleerde negatieve druk in de wonde. 
Deze methode zorgt voor een snellere wondheling en vraagt bovendien slechts tweemaal 
per week om een verbandwissel.  
 
Doelstelling van het pilootproject 
 
De belangrijkste doelstellingen: 
Alle mogelijkheden van negatieve druktherapie in de thuisverpleging in kaart brengen 
Betaalbaarheid van deze behandeling nagaan.  NDT is reeds langere tijd actief  als 
behandelingsvorm in ziekenhuizen.  Door de hoge kostprijs ten laste van de patiënt in de 
thuiszorg wordt deze toepassing slechts weinig gebruikt tot heden . 
 
Hoe wordt het project praktisch uitgevoerd? 
 
Tijdens het project zal een selectie van een 1000-tal patiënten plaatsvinden.  Deze 
selectie gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde manier in het ziekenhuis. 
De opvolging door de thuisverpleging gebeurt via vaste vooropgestelde protocollen en 
procedures met een wekelijkse rapportering.  
 
Wat mag je verwachten van ZorgConnect Verpleging aan Huis? 
 
In aanloop naar dit project volgen onze teamleden van het wondzorgteam extra 
opleiding omtrent deze behandeling.  Deze opleiding gebeurt in de wondzorgkliniek.  Ze 
zijn steeds ter beschikking voor ondersteuning voor jullie. 

Dit jaar lanceert de overheid een pilootproject “Negatieve druktherapie” in de
thuiszorg.  Het pilootproject staat gekend als “Art. 56 project”.   

Dit ambitieuze project komt tot stand in samenwerking met de verschillende
diensten voor thuisverpleging, waaronder ook  ZorgConnect Verpleging aan Huis.



ZorgConnect verpleging aan huis 
Nieuwe steenweg 106 - 9140 Elversele 
 verplegingaanhuis@zorgconnect.be 

www.zorgconnect.be 
03/ 776 60 01 

Protocol 


