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NIEUWSFLITS DECEMBER 18

Beste collega's, 
Hier zijn we alweer met de laatste nieuwsflits van 2018! 
Wanneer je deze leest, zal je zien dat we de afgelopen 
weken niet stil gezeten hebben! 
We mochten bijna iedereen al verwelkomen in onze 
nieuwe kantoren en namen deel aan talrijke initiatieven. 
We zetten als team alles in het werk om ZorgConnect op 
de kaart te zetten. 
In deze flits kan je meegenieten van wat zich de 
afgelopen 2 maanden afgespeeld heeft. 
 
 
We maken van de gelegenheid ook graag gebruik om 
iedereen fijne en veilige feestdagen toe te wensen!



Netwerkevent: innovatieve samenwerking in de zorg

Op 22 november ontving ZorgConnect in Brugge een heel divers en 
geboeid publiek op het eerste netwerkevenement in West-Vlaanderen. 
Rode draad doorheen de presentaties was (innovatieve) samenwerking in 
de zorg. Een absolute must om tot kwalitatieve zorg te komen en deze te 
kunnen realiseren in een periode van schaarste aan zorgverstrekkers.   
Zowel onze eigen innovaties als ontwikkelingen ‘buitenshuis’ zijn de revue 
gepasseerd. 
Zo kon het aanwezig publiek al een glimp opvangen van CONNECT, een 
toepassing gekoppeld aan onze verpleegsoftware EasyNurse, die zal 
toelaten om snel, digitaal en veilig met andere zorgverstrekkers te 
communiceren. Verwacht de aankondiging van de definitieve lancering van 
CONNECT in het eerste kwartaal van 2019! 
Ruben de Neef, zorgfuturist (jawel) van het Nederlandse Luscii bracht het 
verhaal van hoe apps de zorg efficiënter kunnen maken, zonder daarbij de 
warmte van het menselijk contact over boord te gooien. Een bijzonder 
boeiend verhaal dat op vandaag al concreet wordt geschreven in bijv. 
Nederland en de Scandinavische landen.  
Wij vonden dit event meer dan geslaagd en we danken alle aanwezigen 
nogmaals voor hun interesse. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, verwacht 
snel een uitnodiging voor nieuwe bijeenkomsten in 2019, in Oost- en West- 
Vlaanderen! 
 
                                                                                                    Jurgen De Smet
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Wijziging insturen verstrekkingsregister

ZorgConnect blijft in ontwikkeling ! 
 
Het verstrekkingsregister is, en blijft voorlopig nog een belangrijk document. 
 
Om een vlotte en veilige afhandeling van je verstrekkingsregister te garanderen stappen we over 
op een volledig digitale afhandeling en zullen we enkel registers aanvaarden die via ‘mijn dossier’ 
in PDF vorm worden ingestuurd. 
We voeren deze regeling door voor het verstrekkingsregister van december 2018.  Maak jezelf 
deze werkwijze alvast gewoon en verstuur jouw volgende verstrekkingsregister via deze digitale 
weg. 
 
Concreet zullen er geen verstrekkingsregisters meer aanvaard worden die per post, op kantoor of 
per mail worden doorgestuurd. 
Om een vlotte verwerking te garanderen, is het belangrijk dat het volledige register in 1 PDF 
bestand wordt ingestuurd. 
 
Zo ga je te werk: 
 
1)  Ga naar Easynurse en druk je verstrekkingsregister af 

2)  Onderteken elke pagina 
3)  Scan je register in: 
 
                           Via computer: 
                           Via een scanner kan je jouw verstrekkingsregister op je computer zetten. 
                           De meeste scanners kan je instellen dat je een pdf wil maken van het                  
                           ingescande document. 
                           Heb je toch een ander type formaat, dan kan je via www.2pdf.nl zorgen dat      
                           deze bestanden worden omgezet naar pdf. 
                           Indien je vb meerdere foto’s hebt van je verstrekkingsregister, dan kan je          
                           deze toevoegen via “bladeren” 
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Nadat je alle nodige bestandjes via bladeren hebt toegevoegd, klik je op 
“converteer”.  Bevestig dat je effectief wil converteren.

Via GSM: 
Als je geen scanner aan je computer hebt, kan je op je GSM een gratis 
app installeren, vb iScanner of adobe scan (eenmalig registreren wel 
noodzakelijk). 
Als je deze app opent, kan je foto’s nemen van jouw getekende 
verstrekkingsregisters.   
Deze foto’s worden dan samengevoegd en omgezet tot een pdf.   
Deze pdf kan je opnieuw bezorgen via “mijn dossier”. 
 
Wil je liever geen aparte app installeren?  Neem dan foto’s van deze 
documenten en laadt deze op via www.2pdf.nl, net als de werkwijze 
zoals op computer. 

4)  Login in ‘mijn dossier’ via onze website 
 
5)  Kies voor ‘indienen verstrekkingsregister 

6)  Je ontvangt nu per mail een ontvangstbevestiging en melding van de verdere verwerking. 
 
 
Wil je hierbij graag wat extra ondersteuning, aarzel niet ons te contacteren. 
We helpen je graag verder! 
Indien je een week voor de instuurtermijn nog geen register hebt ingediend, krijg je een 
herinnering per mail. 
 
Het voordeel van deze nieuwe werking is dat er geen papieren registers meer verloren of 
laattijdig afgeleverd kunnen  worden via de post. 
 
 
 



5

LET OP : 
er zal dus geen sms meer uitgestuurd 

worden VANAF HEDEN als je 
verstrekkingsregister niet tijdig 

binnen is!
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Nieuwe functionaliteiten Easynurse

Voor een praktijkcoördinator is er een mogelijkheid 
bijgekomen om een export te doen van alle 
patiëntengegevens naar Excel. 

Je krijgt dan een Exceltabel met volgende velden 
 
Patiëntennaam, adres, mutualiteit, geboortedatum, telefoonnummer, E-mail, naam 
huisarts, inactief (ja-nee), zorgen dit jaar (ja-nee), Katz-schaal en score, datum 
laatste zorgplan 
 
Deze Excel stelt je in de mogelijkheid om na te gaan welke patiënten je allemaal 
verzorgt bij een huisarts. Of een overzicht van patiënten waarbij je nog geen 
zorgplan hebt en of deze nog wel recent zijn aangepast. 

Export patiëntengegevens

Datumkeuze bij vervallen voorschriften

Als praktijkcoördinator kan je bij het opvragen van de 
vervallen voorschriften nu zelf een keuze van begin- en 
einddatum instellen. 
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Lijst met nieuwe tarieven vanaf 01/01/19 beschikbaar

Bij info tarieven vind je het overzicht van de nieuwe tarieven voor 2019. 
 
Let op! De oude codes voor de diabeteseducaties in het zorgtraject 
mogen niet meer gebruikt worden 
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Project in de kijker

Hugo Van den Berghe won deze zomer de ZorgConnect-vakantiefoto-wedstrijd en vroeg om in 
plaats van het geschenk een bijdrage te doen voor zijn vzw, de vereniging voor Spina Bifida en 
Hydrocephalus. 
Bovendien mogen we in februari een vorming organiseren waarvan de spreker (Cardioloog De 
Keyser Jan uit Ieper) vroeg om het geld te schenken aan een goed doel in plaats van het hem te 
overhandigen voor het geven van de vorming. 
Alles samen was dit een leuk bedrag om te mogen overhandigen aan Hugo, met dank aan dokter 
De Keyser! 

Hugo geeft een  klein woordje uitleg over de vereniging: 
 
"Spina Bifida (open rug) is een aangeboren aandoening ,die 
gekenmerkt is door het zich niet sluiten van één of meerdere 
wervels.  Hydrocephalus (waterhoofd) wordt veroorzaakt door 
een verstoorde balans tussen productie en absorptie van 
hersenvocht. 
Door een nauwe samenwerking met de gespecialiseerde Spina 
Bifida teams in de academische ziekenhuizen van Leuven en 
Gent komen we in contact met ouders en jonge kinderen met SB 
als met volwassenen met SB. 
Onze vzw organiseert  tal van activiteiten, zoals het familie 
weekend, uitgeven van een tijdschrift, geven van 
voordrachten, de zelfredzaamheidsweek en een jaarlijkse 
samenkomst van onze leden met een culinaire verrassing. 
Dit alles om mensen met deze aandoening en hun familie, zowel 
nationaal als internationaal te ondersteunen. Zo hebben wij ook 
projecten lopen in Uganda en Rwanda waar wij onze expertise 
en materialen ter beschikking stellen van zowel professionelen, 
ouders en kinderen." 
                                                           Hugo Van den Berghe



De nota in verband met de verantwoordingsdrempel werd op 21/11 definitief 
goedgekeurd. 
Dit wil zeggen dat verpleegkundigen of zorgkundigen in loondienst niet meer 
dan 22 000 W of 100 000€ aan prestaties mogen tariferen per jaar en  
zelfstandige verpleegkundigen (hoofd- of bijberoep) niet meer dan 40 000 W 
of 180 000€ per jaar. 
Hierbij worden de prestaties waarbij men als toezichthoudende 
verpleegkundige staat NIET meegerekend. 
Het gaat enkel over de prestaties die door de zorgverlener zelf zijn 
uitgevoerd. 
Het blijft evenwel zo dat de zorgverlener die de drempel overschrijdt de 
mogelijkheid heeft om zich te verantwoorden. 
De DGEC (dienst voor geneeskundige evaluatie en controle) zal deze 
zorgverleners aanschrijven  met hierbij een vragenlijst waarop men dan de 
redenen kan aangeven waarom de drempel werd overschreden. Op basis van 
dit antwoord zal dan een onderzoek uitgevoerd worden waarna een 
beslissing valt om het bedrag dat boven dit plafond werd getarifeerd al dan 
niet  terug te vorderen. 
Momenteel is DGEC bezig om de verpleegkundigen met hoog profiel voor 
periode 2017 te controleren. 
Vanuit ZorgConnect houden we dit nauwgezet in het oog en  zullen we tijdig 
contact opnemen mocht er een zorgverlener zijn waarvan we merken dat die 
boven het dagplafond van 40 000 W per jaar zou uitkomen.  

9

Riziv nieuws - verantwoordingsdrempel
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Welkom nieuwe collega's

Daphne Van Esbroeck 
Team Sint-Niklaas 1

Fien Cloetens 
Team Meetjesland

Mijn naam is Daphne Van Esbroeck, 
woonachtig te Sint-Niklaas. Ik ben in 
september 2017 afgestudeerd aan 
de arteveldehogeschool als 
verpleegkundige. Ik ben onmiddellijk 
in oktober begonnen als zelfstandig 
thuisverpleegkundige in de regio 
Lokeren, hier heb ik exact een jaar 
gewerkt. Ik volg nu een extra 
opleiding als diabeteseducator 
gedurende een jaar ook aan de 
arteveldehogeschool. 
Indien er nog vragen zijn, hoor ik het 
graag van jullie! 
 
Met vriendelijke groeten!!

Hallo iedereen, 
Ik ben Fien, 25 jaar. Ik ben sinds 
kort gestart bij zorgconnect, als 
zelfstandige thuisverpleegkundige. 
Het was tijd voor mij om een nieuwe 
weg ik te gaan, nieuwe ervaringen 
op te doen. 
Mijn doel is om bij de mensen thuis, 
goede zorg te leveren met de 
nodige kwaliteit. 
Ik ben alvast goed ontvangen door 
mijn collega’s in het meetjesland en 
kijk uit naar een open, respectvolle, 
kwalitatieve en eerlijke 
samenwerking.



Op vrijdag 14 december organiseerden  we onze 
eerste officiële drink in onze nieuwe gebouwen. 

Het was een schot in de roos! 
Het werd een gezellig samen zijn van alle 

collega's van ZorgConnect. 
Zowel de mensen van de thuisverpleging, als van 

de thuishulp en kantoor waren aanwezig. 
Samen werd er geklonken op het geslaagde 
afgelopen werkjaar en werden er plannen 

gesmeed voor 2019! 
Christel Plaquet mocht deze avond ook haar prijs 
in ontvangst nemen van de foto-actie deze zomer. 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was! 
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Pre Newyearsdrink



... 3 december de internationale 

dag was voor mensen met een 

beperking?
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Wist je dat...

...Z
orgConnect sp

onsor w
as van de 

sessie
s V

BZV on tour?  W
e waren 

aanwezig in Oudenaarde, 

Nieuwpoort, T
ielt e

n Dendermonde

...je
 ste

eds te
recht kan bij ons voor 

extra uitle
g rond Easynurse

?

...je
 ons kan volgen op 

Facebook? 

ZorgConnect V
erpleging aan 

Huis



...onze collega's Ellen en Marleen 

aanwezig waren op het 

diabetessymposium op 12-13 /11/18? 

Ze volgden onder andere een 

interessante lezing ivm 

mangomomenten: Mangomoments 

make healthcare a little
 sweeter! 
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Wist je dat...

...we binnenkort ons eigen 

verpleegcentrum openen? 

Elisabeth Piepers, onze collega 

van de thuishulp was onze 

allereerste patiënt!  

Meer nieuws over de opening 

volgt! 

 

...we op 2 februari 2019 een 

winterwandeling organiseren in 

Beveren? 

Meer info volgt per mail!

...de Sint ook de bewoners van Ten 

Dries niet vergeten is dt jaar? 

Collega Lesley was trouwens 1 van 

de hulp pieten :-)



...ZorgConnect thuishulp ook een 

facebookpagina heeft? 

Ga snel kijken, like de pagina en 

ontdek de eindejaar actie van het 

strijkatelier!  
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Wist je dat...

...de collega's van Stekene 1 in 
stijl afscheid genomen hebben 
van Christel Hesters? 
Christel geeft met een gerust 
hart de fakkel door aan Cindy 
De Vos. 
Succes collega's!

...de collega's van Stekene zich ook 

engageerde voor het goede doel 

op de kerstmarkt op 23/12/18?



...er ondertussen meer dan 80 

ZorgConnect auto's rondrijden? 
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Wist je dat...

...de collega's van Beveren een 

succesvolle kerstmarkt achter 

de rug hebben in Haasdonk? 

Hun opbrengst gaat inegraal 

naar een het plaatselijke goede 

doel
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Nederlandstalig Platform voor ThuisVerpleging

De thuisverpleegkundigen vormen in België een belangrijke groep van zorgverstrekkers in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. 
In Vlaanderen en Brussel zijn 20 000 verpleegkundigen actief in diensten of praktijken van 
zelfstandigen. 
 
Door het toenemende belang van de eerstelijnsgezondheidszorg  werden het afgelopen jaar 
eerstelijnszones (ELZ) gevormd, waar zorgverstrekkers en welzijnswerkers elkaar ontmoeten en 
samenwerken aan een lokaal verankerd gezondheidsbeleid.  
Aan het roer van een ELZ staat een zorgraad, waar vanuit elke beroepsgroep 1 vertegenwoordiger 
zal zetelen. 
 
Tevens wil de Vlaamse overheid een vast contactpunt hebben om indien nodig overleg te plegen en 
adviezen te vragen als het over thuisverpleging gaat.  
Uiteindelijk werd op 9/11 het “Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleging” of NPTV opgericht. 
 
De stichtende leden zijn 
         VFDT (Vlaamse Federatie Diensten Thuisverpleging = WGK, Solidariteit en Bondmoyson) 
         E-Vita (het kartel van VBZV / CTP / ZorgConnect / NVKVV / VP+ / SIFI) 
         KZTV of Kartel voor Zelfstandige Thuisverpleegkundigen (MEDERI / FNVB / Groep Lemmens) 
 
NPTV bestaat uit 8 leden 
         4 van VFDT (Hendrik Van Gansbeke, Christine Scheepmans, Ingrid Van Deuren, Ann De Baere) 
         2 van Evita = Lucien Speeckaert, Jan Avonds 
         2 van KZTV = Wouter Geerts en Christine van Cante). 
 
Het NPTV zal er over waken dat de verpleegkundige vertegenwoordiger in elke ELZ afspraken 
maakt in de geest van een aantal afgesproken richtlijnen (Code of Conduct), en vooral de 
communicatie verzorgt met alle thuisverpleegkundigen (om het even van welke dienst of praktijk). 
Ondertussen zijn de voorzitters van de kartels voor zelfstandigen (voor KZTV Chris Vermeulen, voor 
Evita Hugo Baert) gesprekken gestart om tot afstemming en hopelijk versmelting te komen van alle 
organisaties in 1 federatie voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. 
                                                                                                                                 Hugo Baert



ZorgConnect Verpleging aan huis 
Nieuwe Steenweg 106 - 9140 Elversele 

verplegingaanhuis@zorgconnect.be 
www.zorgconnect.be 

03/ 776 60 01 
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Aanbod vormingen
Ook in 2019 staan we klaar met een uitgebreid aanbod aan vormingen 

Hier alvast een preview! 
Volg onze website, Facebookpagina en nieuwsbrief voor het volledige aanbod!

Datum uur Locatie Onderwerp

15/01/2019 
17/01/2019 
8/01/2019 
21/01/2019 
24/01/2019 
5/02/2019 
21/02/2019 
18/02/2019 
26/02/2019 
12/03/2019 
14/03/2019 
18/03/2019 
2/04/2019 

22/04/2019 
23/04/2019 
25/04/2019 
16/05/2019 
20/05/2019 
21/05/2019 
17/06/2019 

Sint-Niklaas 
Brugge 
Ieper 
Elversele 
Sint-Niklaas 
Ieper 
Sint-Niklaas 
Elversele 
Brugge 
Ieper 
Sint-Niklaas 
Elversele 
Brugge 
Elversele 
Ieper 
Sint-Niklaas 
Ieper 
Elversele 
Brugge 
Elversele 

Waardig Levenseinde 
Religie in de gezondheidszorg 
Diabetes: de zorgtrajecten,… 
Eerste hulp bij EAN 
Vaccinaties, ben je er klaar voor? 
Anticoagulantia 
Belrai: een introductie 
Eerste hulp bij EAN 
Waardig Levenseinde 
Waardig Levenseinde 
Technische zorgen 
Eerste hulp bij EAN 
beroepsgeheim 
Eerste hulp bij EAN 
Beroepsgeheim 
Beroepsgeheim 
Technische zorgen 
Eerste hulp bij EAN 
Technische zorgen 
Eerste hulp bij EAN 

Datum Locatie Onderwerp



18

Datum uur Locatie Onderwerp

Protocol


