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Ieder jaar opnieuw voel ik een zekere 
drang om de inleiding te starten met de 
uitspraak: ‘er is heel wat veranderd in de 
thuiszorg’. En ieder jaar opnieuw zijn er 
tal van zaken die we kunnen opsommen 
om aan te tonen dat dit ook zo is. 

DE vraag die we ons echter 

moeten stellen is:  ‘Is er veel 

verbeterd in de thuiszorg?’

Na jaren ben ik zeer goed gaan beseffen 
dat vooral de competenties van de 
mensen die werken in de thuiszorg, en 
hun praktijkorganisatie, bepalen of de 
patiënt kan genieten van een betere 
eerstelijnszorg/thuiszorg. 

Mederi is steeds een voorloper 
geweest op vlak van ondersteuning 
van zelfstandig verpleegkundigen en 
zelfstandige praktijken thuisverpleging. 
We werden en worden nog steeds 
duchtig gekopieerd. 

Eind 2016, begin 2017 groeide echter 
bij Mederi het besef dat het beter kon 
en dat de sector van de zelfstandige 
praktijken thuisverpleging nood had aan 
een duidelijk en haalbaar kwaliteitskader. 
Een kader dat veel verder ging dan de 
werking van de individuele zorgverlener. 

Voor ons was het enkel mogelijk om 
over kwalitatieve thuisverpleging te 
spreken, vertrekkend vanuit de werking 
van de praktijk als geheel. Dat is veel 
meer dan de screening van individuele 
zorgverstrekkers en de juiste uitvoering 
en facturatie van verpleegkundige 
prestaties. 

De diversiteit in kwantiteit en kwaliteit 
van de sector zorgt ervoor dat er een 
grote variatie bestaat in de manier 
waarop de praktijken thuisverpleging 
zich organiseren en hun wendbaarheid 
waarmee ze zich positioneren in een 
zorglandschap dat steeds nieuwe 
antwoorden vergt. Ook binnen de 
Mederi-praktijken was dat zo. Het gevolg 
was dat het quasi onmogelijk was om 
over ‘de’ Mederi-praktijk te praten.

We beseften toen al dat het geen 
evidentie zou zijn om ‘zelfstandigen’ 
een aanbod te doen om hun kwaliteit te 
toetsen, laat staan hun werking duidelijk 
kenbaar te maken en te verbeteren. 
Toch waren we ervan overtuigd dat het 
een enorme meerwaarde zou bieden 
aan onze praktijken. Aangezien er geen 
bruikbaar kwaliteitslabel voorhanden 
was hebben we ons laten bijstaan door 
verschillende experten om er zelf een te 
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De zelfstandige praktijk 
thuisverpleging

Door de snelle evoluties in het 
zorglandschap wordt meer en 
meer duidelijk dat het bieden van 
kwaliteitsvolle zorg vooral een team-aan-
gelegenheid is. Niemand is nog in staat 
om alleen een antwoord te bieden op 
de zeer gediversifieerde zorgvraag van 
de patiënt. Niet enkel het brede verhaal 
van samenwerkende zorgverleners en 
mantelzorgers, maar ook de zelfstandige 
praktijk thuisverpleging speelt een 
belangrijke rol in het bieden van 
kwaliteitsvolle zorg.

Een zelfstandige praktijk thuisverpleging 
heeft heel wat troeven in handen om 
op de steeds wijzigende vraag van de 
patiënt en zijn omgeving in te spelen. 
De zelfstandige praktijk thuisverpleging 
is idealiter vlot bereikbaar, waarborgt 
de continuïteit van de zorg, werkt 
multidisciplinair en beschikt over 
de juiste competenties en diverse 
specialisaties. Dit vraagt natuurlijk dat 
de praktijken ondersteund worden om 
het team van thuisverpleegkundigen 
op een professionele en innovatieve 
manier aan te sturen, zodat deze zich 
kunnen concentreren op het bieden van 
kwaliteitsvolle zorg. 

maken: het Mederi kwaliteitslabel.
Mederi kon onmogelijk het ‘Mederi kwali-
teitslabel’ promoten bij haar praktijken, 
zonder zichzelf te onderwerpen aan 
een strenge controle. We hebben 
onszelf toen opgelegd om het Europese 
kwaliteitslabel ISO-9001 te behalen en 
onze eigen werking voortdurend in vraag 
te stellen en te verbeteren.

We zijn dan ook zeer trots 

dat we, samen met onze 

praktijken, dit strakke parcours 

gelopen hebben in 2017, en nog 

gelukkiger dat we ook steeds 

zijn blijven groeien. 

Vandaag kunnen we enkel vaststellen 
dat onze ideeën gedeeld worden. 
Kwaliteit wordt steeds meer een 
combinatie van ‘tastbaar’ en ‘meetbaar’, 
van ‘doen’ en ‘aanpassen’. Kwaliteit 
leveren is een keuze, net zoals correct 
werken een keuze is. Het is echter niet 
de gemakkelijkste keuze.

Voor Mederi is het duidelijk:
De patiënt heeft recht op kwalitatieve 
thuiszorg, onze partners hebben recht 
op kwalitatieve antwoorden op de 
door hen aangeboden zorgvragen, de 
overheden hebben recht op een correcte 
uitvoering en facturatie van zorgen door 
de zorgverstrekkers. Mederi heeft in al 
deze facetten een rol: ervoor zorgen 
dat onze praktijken de best mogelijke 
ondersteuning krijgen in hun keuze om 
kwaliteit te leveren.

Het is duidelijk dat kwaliteitsvolle zorg 
enkel kan geleverd worden, indien de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging als 
een goed geoliede machine draait. Daar 
is, naast een transparante teamwerking, 
ook een correcte administratieve 
afhandeling, actuele ICT-ondersteuning, 
mogelijkheden tot continue bijscholing 
en een sterke samenwerking met 
diverse partners zoals ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, enz… voor nodig.

Plan-do-check-act-cyclus
Hoe kan een zelfstandige praktijk 
thuisverpleging als een goed geoliede 
machine draaien? Een antwoord 
vinden we in het managementmodel 
bij uitstek, namelijk de kwaliteits-
cyclus PDCA, beter gekend als de 
Plan-do-check-act-cyclus. 

Op elk radartje van de zelfstandige 
praktijk thuisverpleging kan deze 
PDCA-cyclus toegepast worden om 
tot continu verbeteren te komen. 
In hun dagelijks werk zijn veel 
verpleegkundigen altijd bezig met 
plannen, doen, checken en bijsturen van 
de toegediende zorg. Ook op niveau van 
de praktijkorganisatie is deze insteek 
een meerwaarde.

In dit jaarverslag dus geen loutere 
opsomming van IT-toepassingen die de 
daadkracht van onze verpleegkundigen 
versterken en aanvullen, of technologie 
die de patiënt zijn levenskwaliteit 
verbetert. Ook geen controlemecha-
nismen die de sector zichzelf oplegt. Het 
zijn stuk voor stuk belangrijke zaken die 
al overvloedig beschreven zijn.
Wel een overzicht van datgene waarvan 
Mederi denkt dat het belangrijk is om het 
verschil te maken.

Het grenzeloze respect voor al die 
verpleegkundigen en zorgkundigen die 
de thuiszorg dagelijks in handen nemen, 
DOOR HET TE DOEN, is onze drijfveer. 
Het besef dat we ooit allemaal aan de 
kant van de zorgvrager kunnen staan 
scherpt onze motivatie om tastbare en 
meetbare kwaliteit te leveren alleen maar 
aan.

EEN KWALITEITSVOLLE 
PRAKTIJK THUISVERPLEGING 

Willy Vertongen

CEO Mederi
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wil men continu verbeteren. Tot slot 
wordt er gekeken naar de vorming van 
een professionele attitude tegenover 
de patiënt en zijn omgeving. Zo kan 
de kennis en kunde mee evolueren 
met de steeds meer gespecialiseerde 
zorgvragen. Mederi biedt opleidingen 
op maat van de thuisverpleging aan 
waar de thuisverpleegkundige zijn 
handelingen en vaardigheden kan 
opfrissen en uitbreiden. Maar ook andere 
thema’s zoals nomenclatuur, interventies 
en procedures, de administratieve kant 
van de thuisverpleging en wijzigingen in 
de regelgeving en wetgeving komen aan 
bod. De lessen worden gegeven door 
specialisten binnen hun vakgebied. Een 
platform e-learning is beschikbaar voor 
leren op afstand.

Administratie 
Uiteraard komt er meer kijken bij 
het runnen van een kwaliteitsvolle 
zelfstandige praktijk thuisverpleging 
dan enkel het plannen en toedienen van 
zorg. Administratie is niet het meest sexy 
onderwerp dat je kan bespreken, maar 
toch is dit noodzakelijk. Er is immers een 
duidelijke wettelijke basis omschreven 
voor het verwerken van de gegevens 
betreffende de facturatie en administratie 
van de zorgverlening. De juiste 
administratieve verwerking van patiën-
tengegevens, het nauwkeurig volgen van 
de diverse procedures en het correct 
naleven van de regelgeving, dit zijn 
allemaal zaken die het fundament zijn 
voor een gezonde praktijkorganisatie. 

P = PLANNEN

De eerste stap is een plan opmaken. 
Hoe gaat men de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging organiseren? Hoe 
zet men de koers uit? Hoe kan je 
evenwichtige teams samenstellen en 
op welke manier gaat men om met 
gespecialiseerde zorgvragen? Evidente 
vragen met soms moeilijke antwoorden.

D = DOEN

Stap twee is het uitvoeren van de 
plannen, er wordt actie ondernomen. Elk 
lid van het team is op de hoogte van zijn 
taak en voert deze uit. 

C = CHECKEN

In de derde stap checkt de praktijk 
regelmatig of de uitvoering nog in lijn is 
met de plannen en of de uitvoering nog 
haar doel bereikt. Er wordt stilgestaan 
bij de ontwikkeling en de energie van 
de teams. Men gaat na of de patiënt 
tevreden is met de toegediende zorg. 
Afwijkingen zijn een kans om te leren, 
welke ons naar het volgende item 
brengt. 

A = ACT = BIJSTUREN

Wanneer na het checken of alles nog 

Transparante overzichten 

betreffende facturatie en 

tarificatie helpen een praktijk 

in zijn bedrijfsvoering.

Mederi ondersteunt zijn zelfstandige 
praktijken thuisverpleging met informatie 
en advies over de correcte toepassing 
van de wet- en regelgeving en levert 
transparantie inzake tarificatie en 
facturatie. Op de Mederi helpdesk 
kunnen zorgverstrekkers terecht met 
vragen over de Riziv-reglementering, 
nomenclatuur en verworpen prestaties.

Dossier 
Het bijhouden, aanvullen en delen van 
een patiëntendossier is een gegeven 
dat niet meer weg te denken is in de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging. 
Met de huidige technologische 
ontwikkelingen zoals e-dossier en het 
inscannen van de identiteitskaart, zijn 
er al veel zaken eenvoudiger gemaakt. 
Goede rapportage en overdracht zijn 
van essentieel belang om collega’s te 
informeren, maar ook om het verloop van 
het zorgproces te volgen.

Sedert 2002 staat in de wet betreffende 
de rechten van de patiënt beschreven 
dat elke patiënt recht heeft op een 
zorgvuldig bijgehouden patiëntendos-
sier. De patiënt heeft recht op inzage, 
kan de gegevens laten aanvullen en 
de opdracht geven het dossier over te 
dragen aan een andere zorgverlener. 
Wanneer de patiënt niet in staat is zijn 

loopt zoals het hoort, er geen actie komt, 
dan blijft men ter plaatse trappelen. 
Daarom is het nodig om bij te sturen 
waar nodig en verbeterplannen te 
formuleren. Zo komt men weer terug 
terecht bij de P-fase van de cyclus 
en kan men spreken van een continu 
verbeteren. De radartjes worden geolied 
en blijven draaien.

Opleiding 
Het bewaken van de kwaliteit van de 
zorg, dat is de voornaamste reden 
waarom het bijscholen van het team 
belangrijk is voor de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging. Kwaliteitsvolle zorg 
kan pas gegarandeerd worden op het 
moment dat de zorgverstrekkers zich 
continu bijscholen op basis van de 
laatste evidence-based informatie en 
best practices uit de zorg. 

Het vergroten van de deskundigheid 
richt zich op het gebied van kennis over 
fysiologie, anatomie, ziektebeelden en 
aandoeningen, actuele richtlijnen en 
standaarden. Maar ook betreffende de 
vaardigheden zoals verpleegtechnische 
en verzorgende handelingen, commu-
nicatieve en observatie -vaardigheden 
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Visie Mederi 
Als erkende dienst biedt Mederi 
advies, opleiding en consulting aan 
zorgverleners in de eerste lijn. Dit 
gebeurt steeds met nadruk op de 
zorgomkadering van de patiënt. De 
doelstelling is de patiënt de kans 
te geven om langer thuis of in een 
thuis-vervangende omgeving te blijven. 
Daarnaast wil men ook een antwoord 
bieden op de zorgvraag van patiënten 
die sneller naar huis willen na een 
ziekenhuisopname.

De zelfstandige zorgondernemers 
binnen de eerstelijnszorg & thuiszorg 
erkennen Mederi als een instantie voor 
sectorspecifieke expertise in hun groei 
naar een multidisciplinaire aanpak. Het 
Mederi-lidmaatschap en het Mederi-
kwaliteitslabel gelden als een referentie 
binnen de sector en haar netwerk.
Mederi is de voortrekker om de steeds 
veranderende noden van de zelfstandige 
praktijk thuisverpleging en de vereisten 
van de overheid te vertalen naar de 
eerstelijnspraktijk van vandaag en 
morgen. Vanuit deze visie vertrekt 
Mederi om zijn kwaliteitsbeleid verder uit 
te rollen.

rechten uit te oefenen, dient er een verte-
genwoordiger aangeduid te worden. 
Het is dus niet alleen zaak om de juiste 
gegevens betreffende de zorgverlening 
in het dossier op te nemen, maar ook de 
rechten van de patiënt te garanderen. 
Nieuwe privacyregels, met name GDPR, 
dienen in acht genomen te worden 
voor een goed gegevensbeheer in de 
verpleegpraktijk. Mederi adviseert zijn 
zelfstandige praktijken thuisverpleging 
betreffende diverse gehomologeerde 
software, bewaken van de veiligheid, de 
configuratie van de e-facturatie en de 
naleving van de privacywetgeving.  

Projecten 
Tot slot kan men stellen dat een 
kwaliteitsvolle praktijk thuisverpleging 
ook één is die moeite doet om 
zich te positioneren in de snel 
veranderende wereld, waar steeds 
meer gespecialiseerde zorg op een 
kwaliteitsvolle en veilige manier bij de 
patiënt thuis kan verleend worden. Een 
praktijk die zich engageert in specifieke 
projecten, zoals negatieve druktherapie, 
chemotherapie aan huis, enz… en deze 
in samenwerking met partners in de 
eigen praktijk integreert, heeft een stapje 
voor op andere verpleegpraktijken. De 
vraag van de patiënt is er immers op 
gericht om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven en toch de nodige gespe-
cialiseerde zorg te kunnen ontvangen. 
Ook door het ziekenhuisverblijf tot een 
minimum te reduceren, wordt de vraag 
naar gespecialiseerde zorg bij de patiënt 

ISO9001:2015 
Wanneer Mederi de keuze maakt om 
een kwaliteitslabel voor zijn zelfstandige 
praktijken thuisverpleging te ontwikkelen, 
is het een logische stap om ook in de 
eigen organisatie een kwaliteitsmanage-
mentsysteem te introduceren. Er werd 
gekozen voor ISO9001:2015 omdat deze 
aansluit bij de noden die Mederi als 
snelgroeiend bedrijf ervaart.

Door de keuze van het 
Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 
9001:2015 heeft Mederi NV een 
gedocumenteerd systeem geïnstalleerd, 
gestoeld op een procesbenadering 
van de organisatie waarin de Plan-Do-
Check-Act cyclus een prominente rol 
speelt. 

Het kwaliteitssysteem is geen 
systeem dat leeft naast de reguliere 
bedrijfsvoering, maar er deel van uit 
maakt. Het procesmodel geeft inzichten 
in de processen van de organisatie, 
verduidelijkt het principe van de interne 
klant/ leverancier en vormt de basis 
voor organisatiestructuur. Alle nodige 
voorbereidingen en de implementatie 
van ISO9001:2015 werden in 2017 

thuis steeds groter. Mederi is een sterke 
en veelgevraagde partner in de sector 
van de thuisverpleging. Organisaties die 
specifieke verpleegtechnische projecten 
en studies wensen te implementeren, 
krijgen via Mederi toegang tot een 
netwerk van kwalitatieve zelfstandige 
praktijken thuisverpleging. Aldus kunnen 
de nodige samenwerkingen tot stand 
komen. 

Mederi als partner
Het hoeft geen betoog dat een 
zelfstandige praktijk thuisverpleging zich 
steeds als een ware kameleon dient aan 
te passen aan een veranderende wereld 
waar de zorg steeds gespecialiseerder 
wordt en de vraag van de patiënt 
centraal staat. Mederi wil de zelfstandige 
praktijk thuisverpleging op al deze 
gebieden ondersteunen en versterken. 
Naast het dienstenaanbod op gebied 
van administratie, facturatie, tarificatie, 
opleiding, coaching, netwerking en 
unieke partnerships, ontwikkelde Mederi 
een kwaliteitslabel voor zijn praktijken. 
Verder in dit jaarverslag leest u wat 
de visie is van Mederi en hoe we ons 
kwaliteitsbeleid aanpakken. 

KWALITEITSBELEID
De zelfstandige praktijk 

thuisverpleging
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Ook zal de zorgverstrekker zelf 
gegevens bijhouden met de bedoeling 
de juiste zorg te verstrekken. De 
ontvangen, bewaarde en gedeelde 
persoonsgegevens moeten beschermd 
worden. De juiste privacy-regels dienen 
nageleefd te worden.

Mederi zou Mederi niet zijn indien al 
niet op voorhand deze vraagstukken in 
handen genomen werden. Uitgangspunt 
werd de vraag: Hoe kan Mederi zijn 
zelfstandige praktijken thuisverpleging 
helpen om de nieuwe privacywet te 
implementeren?  De eerste voorbe-
reidingen werden in 2017 getroffen 
om op 25 mei 2018 een Handboek 
voor de thuisverpleging: GDPR in de 
verpleegpraktijk te lanceren.

opgestart in samenwerking met Orbid 
als begeleidende organisatie en Veritas 
als auditerende organisatie. Doel is om 
in 2018 de certificatie ISO9001:2015 te 
behalen.

Kwaliteitslabel praktijken 
thuisverpleging 

Mederi investeert in kwaliteit voor 
de eigen organisatie én voor 
onze aangesloten praktijken. Een 
toekomstgerichte keuze, want patiënten 
zijn vandaag steeds kritischer en 
hebben meer keuzemogelijkheden. Bij 
ontevredenheid switchen ze snel naar 
een andere zorgverlener. Wie bewust 
omgaat met kwaliteit staat dus sterker 
om cliënten te behouden en partnerships 
aan te gaan.

Voor de begeleiding bij het invoeren 
en borgen van kwaliteitsdenken, vond 
Mederi een partner in Orbid. Samen 
ontwikkelden ze een kwaliteitslabel waar 
de zelfstandige praktijk thuisverpleging 
zelf kiest om voor het Basisniveau te 
gaan of zich toch meer te profileren als 
een Gevalideerde praktijk. Het hoogste 
label is dit van Gecertificeerde praktijk 
thuisverpleging. 

Het Mederi kwaliteitslabel 

beoordeelt een 8-tal items: 

Organisatie, Teamwerking, 

Praktijkcoördinatie, Processen 

en werking, Continuïteit, 

Vorming, training en opleiding, 

Kwaliteitsgerichtheid en tot slot 

Veiligheid en vertrouwelijkheid. 

GDPR  
In 2017 wordt aangekondigd dat op 25 
mei 2018 de nieuwe privacy wet van 
kracht gaat. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming – internationaal 
gekend als GDPR -  is een nieuwe wet 
opgelegd door Europa en geldt voor 
alle lidstaten. Het belangrijkste verschil 
met de vorige privacy wet is dat je hoge 
boetes kan oplopen indien je niet aan 
GDPR voldoet.

De zelfstandige praktijk thuisverpleging 
moet correct leren omgaan met 
heel diverse en soms ook gevoelige 
gegevens. De zorgverstrekker komt 
in aanraking met gegevens van de 
patiënten, hun familie, mantelzorgers, 
maar ook van artsen, leveranciers, Riziv.  

Met ISO 9001:2015 

gaat Mederi over tot:

Het systematisch monitoren, meten, 
analyseren en evalueren van de 
interne processen, procedures en 
KPI’s;
 
Het uitvoeren van interne audits, 
volgens opgemaakte jaarlijkse 
planning;
 
Een jaarlijkse directiebeoordeling, 
een assessment van het KMS door 
de directie.
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Coaching
De doelstelling die het team van 
Mederi-praktijkcoaches meekrijgt is 
niet eenvoudig maar wel duidelijk: 
ondersteuning bieden aan de 
aangesloten praktijken, zodanig dat 
zij kunnen uitgroeien tot duurzame, 
succesvolle zelfstandige praktijken 
thuisverpleging.
  
De zelfstandige praktijk thuisverpleging 
krijgt te maken met tal van vragen 
en problemen, waar ze niet altijd 
de nodige expertise voor in huis 
hebben. Dat heeft mee te maken met 
de stijgende complexiteit van het 
praktijkmanagement. De toenemende 
omvang van praktijken is een zegen 
en biedt belangrijke voordelen voor de 
betrokkenen, maar het brengt ook zijn 
eigen dynamiek én nieuwe noden mee.
Een praktijk is een zorgonderneming. 

Vervolgens kan de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging vier stappen doorlopen:

Stap 1: Zelfscan
Zelfscan: De coördinator vult de zelfscan 
in, samen met de zorgverstrekkers uit 
zijn team. 

Stap 2: Basisniveau
Basisniveau: Wanneer aan alle kwali-
teitsdoelstellingen van het basisniveau 
is voldaan, ontvangt de verpleegpraktijk 
zijn Attest Basisniveau. Het attest is 1 
jaar geldig.

Stap 3: Gevalideerde praktijk 
thuisverpleging

Gevalideerde praktijk thuisverpleging: 
Wanneer aan alle kwaliteitsdoelstellingen 
op niveau van ‘Gevalideerde’ praktijk 
werd voldaan, ontvangt de verpleeg-
praktijk het Certificaat Gevalideerde 
praktijk. De verantwoordelijke voor de 
validatie is de kwaliteitscoördinator 
van Mederi, begeleid door een externe 
onafhankelijke organisatie (Orbid).

Zoals elke onderneming heeft ook een 
zelfstandige praktijk thuisverpleging 
nood aan een kwaliteitsvol beheer, in dit 
geval een kwaliteitsvol ‘praktijkbeheer’. 
Dat laatste gaat veel verder dan enkel 
het beheer van zorgvragen, een 
expertise die de praktijk wel voldoende 
in huis heeft. Bovenop de zorgvragen 
zijn er echter tal van vragen inzake 
praktijkbeheer, die zich situeren in de 
sfeer van het juridische, het financiële, 
het ondersteunen en aansturen van een 
team medewerkers, kwaliteitsbewaking, 
marketing, externe vertegenwoordiging, 
enz... 

Mederi heeft een tweetalig team van 
vier praktijkcoaches, die elk in het eigen 
werkingsgebied de praktijken bijstaan. 
Op basis van een persoonlijke band 
gaan ze samen met hun praktijken 
op weg om doelstellingen in kaart 
te brengen en bekijken hoe deze 
ondersteund kunnen worden. Ze staan 
klaar om samen met de praktijkcoördina-
toren oplossingen te zoeken voor ad hoc 
vragen en problemen die zich voordoen 
bij de praktijkorganisatie. Waar mogelijk 
biedt de praktijkcoach zelf oplossingen, 
waar nodig reiken ze externe expertise 
aan.  Hiertoe heeft Mederi een netwerk 
van externe experten met wie afspraken 

Stap 4: Gecertificeerde praktijk 
thuisverpleging

Gecertificeerde praktijk thuisverpleging: 
Wanneer aan alle kwaliteitsdoelstellingen 
op niveau van ‘Gecertificeerde’ praktijk 
is voldaan, ontvangt de verpleegpraktijk 
het Certificaat Mederi Kwaliteitslabel. 
De verantwoordelijke voor de validatie is 
een externe onafhankelijke organisatie 
(Orbid).

De certificaten van stap 3 en 4 zijn drie 
jaar geldig. Er is jaarlijks een periodieke 
controle (tussentijdse audit) voorzien.  
De zelfstandige praktijk thuisverpleging 
is vrij om in het Mederi kwaliteitssysteem 
in te stappen en het Mederi 
Kwaliteitslabel van Basisniveau, 
Gevalideerde of Gecertificeerde Praktijk 
te behalen. Uit de eerste bevindingen 
blijkt dat de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging die de stap zet zeer 
snel de beoogde verbeteringen in hun 
praktijkvoering ervaart. 

Stap 1 
ZELFSCAN

Stap 2
BASISNIVEAU

Stap 3
GEVALIDEERDE 
PRAKTIJK
THUISVERPLEGING

Stap 4
GECERTIFICEERDE 
PRAKTIJK
THUISVERPLEGING

MEDERI TOT UW DIENST
Mederi als dienst thuisverpleging en partner voor 

de zelfstandige praktijk thuisverpleging
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Opleidingsaanbod Mederi 
Mederi richt zich met zijn tweetalig 
opleidingsaanbod op de noden en 
behoeften van thuisverpleegkundigen, 
zorgkundigen en verpleegpraktijken. Zo 
worden er opleidingen georganiseerd 
om de kennis van de nomenclatuur 
en het verpleegkundig handelen 
uit te breiden of op te frissen.  Er 
kan beroep gedaan worden op een 
platform e-learning waar up-to-date 
verpleegkundige kennis beschikbaar 
is. Mederi zorgt voor de registratie 
van de gevolgde opleidingen en de 
aanvraag en doorstorting van de 
opleidingspremie. Bij wijzigingen in 
nomenclatuur, verpleegtechnische 
normen en/of wettelijke verplichtingen 
worden de verpleegpraktijken op de 
hoogte gebracht en bijkomend de 
nodige opleidingen ingericht. 

Deze opleidingen werden op 
verschillende locaties in Vlaanderen 
georganiseerd, om de toegankelijkheid 
van het opleidingsaanbod te vergroten 
en de zorgverstrekkers uit onze 
Mederi-praktijken verspreid over heel 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans 
te geven deel te nemen. 

Succesvolle onderwerpen werden 
op meerdere dagen ingelast. De 
meerderheid van Mederi-praktijken 
beseffen het belang van continu 
bijscholen en gaan gretig in op het 
aanbod van Mederi.

zijn gemaakt over de dienstverlening aan 
onze leden. 

Nog belangrijker is het proactief op 
weg gaan om de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging te versterken. In dat 
kader nemen de praktijkcoaches 
eveneens hun rol op, onder andere in 
het opzet van de kwaliteits-labeling van 
praktijken. De coaches ondersteunen de 
praktijken maximaal, om hen in staat te 
stellen te voldoen aan de vereiste criteria 
en waar nodig hun werking aan te 
passen en te verbeteren. Aldus kunnen 
zij de toetsing doorstaan die hen het 
beoogde kwaliteitslabel kan opleveren. 
Het enthousiasme dat wij ervaren bij 
onze praktijken is enorm groot. Zij 
beamen de grote meerwaarde van deze 
aanpak. 

Een goede zelfstandige praktijk thuis-
verpleging is veel meer dan een praktijk 
die goede zorgen levert aan patiënten. 
Het is een organisatie die aandacht 
heeft voor alle aspecten van goed 
bedrijfsbeheer. Praktijken ontsnappen 
niet aan deze realiteit. Het uitbouwen 
van een duurzame praktijkorganisatie 
is een must voor succes en tevreden 
medewerkers, zorgtoewijzers en 
eindklanten. De praktijkcoaches van 
Mederi versterken de zelfstandige 
praktijken thuisverpleging in alle 
aspecten van hun praktijkorganisatie.

Helpdesk 
Op de Mederi Helpdesk staat een 
tweetalig team van vijf medewerkers 
klaar voor de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging. De werking van Mederi 
helpdesk is tweeledig.

Enerzijds staat het team klaar om op 
allerhande vragen via mail en telefoon te 
antwoorden. Dankzij hun kennis van hoe 
een praktijk werkt, RIZIV-reglementering 
én de software, worden de vragen snel 
en to-the-point beantwoord. Een correcte 
tarificatie, facturatie en uitbetaling 
start bij de ingave van prestaties in de 
software die de zelfstandige praktijk 
thuisverpleging gebruikt. 

De meeste vragen gaan dus 

over het gebruik van software 

Care-Ace, Care4Nurse, SoftN, 

MyCareNet en MederiScope.

Maar uiteraard komen er ook vragen 
over de correcte toepassing van de 
Riziv-reglementering en nomenclatuur. 

Er zijn in 2017:
4985 tickets geweest

• 88% is opgelost bij het 
 eerste contact.
• Gemiddelde tijd 
 ‘in behandeling’ 3u28.
• 15u is de gemiddelde 
 oplossingstijd indien bijkomende 
 interventies en/of externe 
 expertise nodig is. 

Er zijn 2366 oproepen geweest, 
interventies na telefoon zijn gemiddeld 
op 4u53 afgehandeld.

(Cijfers: Helpdesktool Freshdesk)

Tot slot wordt er informatie en advies 
gegeven over wijzigingen in de wet- en 
regelgeving. Anderzijds gaan ze 
zelf actief contact opnemen met de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging 
omdat ze na controle een eventuele 
fout in de input van de prestaties 
willen rechtzetten. Mederi Helpdesk 
staat in voor bijkomende controles op 
gefactureerde zorgen: cumulregels, 
dubbele facturatie, verzekerbaarheid. 
Ze checken en verduidelijken op basis 
van overzichten uit eHonoraria (de 
TDM3-software waarop Mederi beroep 
doet) onregelmatigheden in de ingave 
van prestaties. Ze begeleiden gebruikers 
om het recht te zetten of zetten de 
fouten zelf recht. Die dubbele controle 
zorgt voor preventie en informatie zodat 
praktijken minder verwerpingen hebben.
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Vertegenwoordiging van de 
zelfstandige thuisverpleging

Mederi komt op voor de rechten van de 
zorgverstrekkers die als zelfstandige in 
de sector aan de slag gaan én voor de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging, 
al dan niet in hybride vorm (mix 
loontrekkende en zelfstandigen). Daarom 
heeft Mederi vertegenwoordigers in 
diverse werkgroepen en organisaties 
zoals de Federale Technische 
Commissie voor Verpleegkunde, de 
Algemene Unie voor verpleegkundigen 
van België, de conventiecommissie 
van RIZIV en diverse overleginstanties 
thuisverpleging op Vlaams en 
provinciaal niveau. Daarnaast zijn 
vertegenwoordigers van Mederi ook 
actief in de overleginstanties opgericht 
naar aanleiding van de nieuwe invulling 
van de eerstelijnszones.

In 2017 werd door Mederi Erkende 
Dienst Thuisverpleging in totaal 
176 verschillende opleidingen 
georganiseerd en bijgewoond. Van 
deze 176 opleidingen waren er 48 
met diverse topics gerelateerd aan 
Artikel 8 van de nomenclatuur en/of 
andere specifieke regelgeving van 
de sector thuisverpleging. 

Deze werden door in totaal 

1155 deelnemers gevolgd. De 

opleidingen die het meest succes 

kenden, handelen over het 

gebruik van de gehomologeerde 

softwarepakketten en het correct 

toepassen van de nomenclatuur. 

Over het ‘evidence based’ werken 
tijdens de uitoefening van het beroep 
thuisverpleging gingen er 128 
opleidingen door. In totaal namen 
1628 zorgverstrekkers deel. De 
opleidingen betreffende specifieke 
verpleegtechnische toepassingen 
zoals wondzorg, het vervangen van 
een suprapubische sonde, enz… 
trokken veel deelnemers aan. 

(Cijfers: Mederi Jaarverslag voor RIZIV 

betreffende de financiële vergoeding voor continu 

opleiden 2017)

Partnerwerking 
Mederi kan als erkende dienst 
thuisverpleging en snelst groeiende 
speler in het zorglandschap de kracht 
van zijn aantallen inzetten om unieke 
partnerships te leggen. We zorgen 
ervoor dat de praktijk niet als een 
kleine entiteit op zich blijft bestaan, 
maar relaties aangaat met diverse 
organisaties, bedrijven, andere 
praktijken, enz. …

Mederi neemt de rol van bruggenbouwer 
op en sluit partnerships af die de 
individuele praktijk alleen niet kan 
realiseren. We zijn het centrale 
aanspreekpunt voor uitbaters van assis-
tentiewoningen of grotere zorggroepen 
die vaak over heel Vlaanderen en 
Brussel actief zijn. 

Daarnaast zal Mederi ook contacten 
leggen met gespecialiseerde firma’s 
voor specifieke zorgprojecten, zoals 
bijvoorbeeld chemotherapie aan 
huis, een studie over vergevorderde 
pancreaskanker, een project negatieve 
druktherapie, … . Enkel de zelfstandige 
praktijken thuisverpleging die het 
kwaliteitslabel behalen komen in 
aanmerking voor projecten met strikte 
kwaliteitseisen.

Zorgcentrale Z-plus 
In het sterk evoluerende zorglandschap 
dienen zich nieuwe vragen aan vanuit 
zorgtoewijzers en eindklanten. Het 
huidige antwoord van individuele 
praktijken volstaat niet altijd om hieraan 
tegemoet te komen, hoe kwaliteitsvol 
deze vandaag hun praktijkvoering en 
zorgverlening ook organiseren.

De scoop van Zorgcentrale Z-plus is 
het uitbouwen van 24-uurszorg mét 
inzetbare nachtzorg, een netwerk aan 
zorgregisseurs die zwaar zorgbehoe-
vende cliënten kunnen ondersteunen, 
een gezamenlijk aanbod van specifieke 
expertises en een gezamenlijke 
approach van ziekenhuizen en andere 
regionale zorgtoewijzers. Het doel is 
om elke zorgvrager de mogelijkheid 
te bieden om zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen en toch de nodige 
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Een overgangsjaar voor Doctar
Door de van overheidswege 
doorgedreven digitalisering bij de 
huisartsen, met financiële implicaties 
voor het toekennen van de geïntegreerde 
telematicapremies, staat Doctar in 
2017 voor een immense opdracht: Hoe 
kunnen we voldoen aan alle eisen van 
de opgelegde elektronische facturatie 
met behoud van het praktische Doctar 
prestatie invoerscherm?

Door de juiste partnerkeuze voor 
programmatie en de intense 
samenwerking met TDM3 voor de 
opvolging ervan, zijn we erin geslaagd 
een volledige nieuw facturatiepro-
gramma uit te rollen. Deze hele operatie 
gebeurde volledig achter de schermen 
zodat artsen er geen hinder van 
ondervonden.

Maar het werk is nog niet af. Het is 
de bedoeling dat tegen het einde van 
2018 Doctar de tarificatie en facturatie 
op een veel snellere en efficiëntere 
manier zal gaan verwerken zodat artsen 
tweewekelijks, mogelijks wekelijks 
kunnen worden uitbetaald.

Na de eerste samenwerkings-initiatieven 
tussen huisartsen en verpleegkundigen 
begin 2017 was het noodzakelijk om 

kwaliteitsvolle zorg te bekomen.
De zorgcentrale Z-plus wil 
tegemoetkomen aan de vraag naar 
een dekkend netwerk van regionale 
samenwerkingsverbanden van 
kwaliteitsvolle praktijken. Z-plus 
integreert nieuwe en innovatieve 
technieken in de zorg en vergroot zo 
de ondersteuningsmogelijkheden voor 
verschillende doelgroepen. Er wordt 
een platform ontwikkeld voor alarmering 
(PAS), communicatie, zorg op afstand, 
tele-monitoring, dienstverlening op maat 
en diverse andere zorginteracties. Deze 
innovatieve dienstverlening gaat steeds 
hand in hand met persoonlijke zorg en 
werkt complementair aan bestaande 
zorgdiensten. 

Z-plus is er voor aanbieders van 
zorg: woonzorgcentra, thuisverple-
gingsdiensten, huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen, beheerinstanties van 
assistentiewoningen, OCMW’s, etc. … 
die voor hun cliënten op zoek zijn naar 
innovatieve ondersteuning.

Z-plus cvba werd opgericht door 
Thuishulp vzw, Solidariteit voor het 
Gezin vzw, Thuisverzorging in Solidariteit 
vzw en Sovervlag vzw. In 2017 is 
Mederi, samen met  Familiehulp vzw, 
toegetreden tot Z-plus.

het model te finetunen. Door middel van 
intensieve gesprekken met artsen en 
verpleegkundigen werd een transparant 
werkdocument opgemaakt dat als basis 
dient voor een vlotte samenwerking. De 
kans op succes voor dergelijke samen-
werkingsverbanden wordt vergroot mits 
een aanpassing van de organisatie van 
zowel de huisartsenpraktijk als van de 
verpleegpraktijk.

PARTNERINITIATIEVEN
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Infimosa: Infirmi(è)er(e)s Moteurs 
pour la Santé. Op zoek naar 
een duurzame samenwerking 

met gezondheidsdiensten in het 
zuiden.  (In samenwerking met 

Congodorpen vzw)

Reeds gedurende een aantal jaar 
ondersteunt Mederi via Congodorpen 
de Vlaamse VZW Infimosa, die zich inzet 
om het verpleegkundig onderwijs in het 
Zuiden te ondersteunen en te promoten. 
Deze doelstelling beoogt de begeleiding 
en coaching van twee verplegersscholen 
(type A2) in Congo, namelijk Sara Zo 
en Bikisa, respectievelijk in Yakoma 
en Bwamanda, beide provinciestadjes 
in Noord- en Zuid-Ubangi, Congo. In 
2017 werden twee begeleidingsmissies 
uitgevoerd: Eén in maart door Herman 
Van Loon en een tweede in november 
door Nancy Papaert.

In samenwerking met de administratieve 
en controlerende centrale overheid in 
Kinshasa, werd ingezet op de “formation 
des formateurs”. Dit resulteerde in een 
doorgedreven opleiding en hoognodige 
bijscholing van de leraars, samen 
met een organisatorische coaching 
omtrent de vereiste minimale inrichting, 
opstelling van lessenroosters, uitwerken 

TDM3: het kanteljaar 2016 bereikt 
zijn doel in 2017

Het kanteljaar 2016 zorgde voor een 
vernieuwde focus op de facturatie 
waardoor het team en de interne 
werking grondig werden herzien. Deze 
vernieuwing kent zijn uitwerking in het 
jaar 2017. 

TDM3 groeit en kan uitpakken met 
een zeer rendabel en performant 
tarificatie – en facturatiesysteem dat 
zich stilaan klaar zet om ook andere 
beroepsgroepen te ondersteunen in hun 
facturatie. 

De doorgedreven automatisering van 
het hele facturatieproces, vanaf het 
ophalen, verifiëren en doorsturen van 
de gegevens tot en met het verwerken 
van verwerpingen, aanmaken van 
transparante overzichten en het 
doorstorten van de gelden werpt zijn 
vruchten af.  TDM3 garandeert het 
veilig beheer van deze vertrouwelijke 
gegevens. Er wordt blijvend ingezet op 
het finetunen van de software. 
Gezien de groei die TDM3 realiseert zal 
het ook in 2018 blijven innoveren om 
de kwaliteit van haar facturatiesysteem 
continu te verbeteren.

van stageplannen en essentiële 
basisadministratie. Dit alles geen 
sinecure in “le Congo profond”, zoals de 
regio wordt aangeduid door mensen die 
in Kinshasa leven.

Infimosa heeft zich, dankzij de 
jaarlijkse steun van Mederi, initieel 
kunnen toeleggen op de omkadering 
en financiële ondersteuning van de 
beide onderwijsunits. Stilaan wordt 
duidelijk dat dergelijke aanpak 
slechts tijdelijk nuttig is, en dat in 
de toekomst méér dient ingezet 
op de uitbouw van een duurzaam 
onderwijsproject. Dit veronderstelt een 
heldere beheersstructuur (waarbinnen 
de verantwoordelijkheden éénduidig 
kunnen worden benoemd) en een 
complementaire lokale inkomstenbron. 

Concreet zijn de ontwerpstatuten 
van de vzw ter discussie en zullen 
eerstdaags worden gefinaliseerd. 
Als complementaire inkomstenbron 
werd nu een computerklas ingericht, 
werkend op zonnepanelen, waar 
computerinitiatie wordt gegeven binnen 
de schoolinfrastructuur aan externen. 
Hiermede genereert men nu ongeveer 
15 % van het vereiste jaarbudget. Alle 
begin is moeilijk.

Mederi@Home
Als partnerinitiatief van Mederi biedt 
Mederi@Home een aanvullend 
dienstenpakket aan. Mederi@Home 
staat voor een flexibeler invullen van 
de huishoudhulp via dienstencheques. 
Als dienstenchequebedrijf wil Mederi@
Home, samen met de partners van 
Mederi, een one-stop-place zijn voor het 
invullen van zeer diverse huishoudelijke 
taken zoals poetsen, boodschappen 
doen, strijken en opruimen. Alsook op 
het verzekeren van de nodige verpleeg-
kundige zorg via Mederi, eventueel 
aangevuld met een professioneel 
personenalarmeringssysteem, wordt 
ingezet. 

MEDERI MET EEN RUIME BLIK 
OP DE WERELD: INFIMOSA
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Mederi financiert de werking van 
vzw Infimosa/ vzw Congodorpen 
ten bedrage van € 20.000 per 
jaar. 

Een belangrijk gedeelte van de 
uitgaven gebeurt op het niveau 
van de vzw Congodorpen en 
bijkomend door de vzw Infimosa, 
waarvan de hiernavolgende 
sleutelcijfers:

De totale inkomsten van Infimosa 
vzw bedroegen €14.083,49.  
De totale uitgaven kwamen op 
€14.960,27.  

Het licht operationeel verlies van 
€912,78 wordt volledig gedekt 
door de kleine bestaande 
reserve.
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Voor 2018 staat een verfraaiing van de 
schoolinfrastructuur op het programma, 
samen met het uitwerken
van een verdienmodel (voor de school) 
om complementaire inkomsten te 
genereren (bvb betalende stages in de 
verscheidene gezondheidscentra). Het 
objectief om zelfvoorzienend te worden 
betreffende de functioneringskost is het 
hoofddoel voor de komende jaren.
In 2017 heeft Infimosa vzw ook veel 
energie gestopt in het oprichten van 
een Congolese coöperatieve ter 
bevoorrading van lokale gezondheids-
centra in materiaal en medicamenten. 
Aldus werd Infi_logistics scrl gecreëerd. 
De stichtende leden zijn Infimosa vzw, 
Congodorpen vzw, en enkele FFF 
(Family, Fouls and Friends) zoals dat 
heet. De lokale gezondheidscomités 

worden mede-aandeelhouder. Deze 
coöperatieve organiseert het transport 
van medicamenten en medisch materiaal 
van de centrale depot tot in de gezond-
heidscentra, zonder enige andere 
“tussenpersoon”. Ook een haalbaar 
en duurzaam financieringsmodel werd 
hiertoe voorzien. In 2018 wordt dit 
systeem geïmplementeerd.
Uiteraard blijft de financiële 
ondersteuning, alsmede het 
baanbrekend denkwerk van Mederi 
bij het exploreren van deze nieuwe 
paden, ontzettend belangrijk. De lokale 
actoren beseffen dat en zijn uiteraard 
zeer dankbaar en fier dat Mederi via 
Infimosa vzw deze promotie van het 
verpleegkundig onderwijs ter harte 
neemt.

Dr. Herman Van Loon
Voorzitter Infimosa vzw

MEDERI IN CIJFERS

Zorgverstrekkers per gewest
Mederi besloot in 2017 om volop in te 
zetten op praktijken en zorgverstrekkers 
die deel uitmaken van de dienst 
thuisverpleging Mederi en minder op 
losse aansluitingen. Dit zou in de cijfers 
de indruk kunnen wekken dat de groei 
minder sterk is dan de vorige jaren. 
Ondanks die keuze groeide het aantal 
aangesloten zorgverstrekkers met 43. 

Indien we echter de cijfers bekijken 
zonder de losse aansluitingen (extra 

tabel) en enkel de effectief facturerende 
personen meetellen, is er een groei 
merkbaar met 80 zorgverstrekkers 
of 10,18%. Wat vooral opvalt is dat 
de groei wordt gerealiseerd met 
bijkomende verpleegkundigen; het 
aantal zorgkundigen daalt zelfs 
(met uitzondering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest).

Door de groei van onze praktijken (zie 
verder) en enkele fusies/overnames van 
solopraktijken daalt het aantal praktijken 
licht.

726

88

79
30 41 16

Totaal
980

De Erkende Dienst Thuisverpleging 2017
Aantal praktijken en verstrekkers 
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Zorgverstrekkers per sociaal statuut
Zowel het aantal loontrekkende verpleegkundigen als het aantal zelfstandige verpleeg-
kundigen stijgt. Bij zorgkundigen valt voornamelijk de daling in het aantal loontrekkende 
zorgkundigen op. De daling van het aantal zorgkundigen wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de aangroei van het aantal verpleegkundigen, wat kan wijzen op 
een betere mogelijkheid om verpleegkundigen aan te trekken.

Aantal praktijken per gewest

Grafiek 3: aantal zorgverstrekkers per sociaal statuut Bron: facturatie LTD3, TDM3 en CRM Pmix 

(tot het jaar 2013); Dynamics CRM vanaf 2014: geldig contracten op 31 december

481

569 583 579
638

121 125 152
191 208

44 53 69 78 8757 42 68 89
47

2013 2014 2015 2016 2017

Verpleegkundigen zelfstandig Verpleegkundigen loontrekkend
Zorgkundigen zelfstandig Zorgkundigen loontrekkend

Totaal

789 872

703

937
980

133 138 141 131 124

15 15 20 23 28

9 7
9 8 6

2013 2014 2015 2016 2017

Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest

157 160
170 162 158

Grafiek 1: evolutie aantal zorgverstrekkers per gewest

Bron: CRM Pmix en dynamics CRM. Gebaseerd op aantal geldig contracten op 31 december.  

Vanaf 2015: dubbels niet meegeteld.
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Extra Tabel

Totaal aantal facturerende 
zorgverstrekkers, gebaseerd 
op facturerende verstrekkers op 31 
december:

Totaal aantal aangesloten 
zorgverstrekkers, gebaseerd 
op lopende contracten op 
31 december:

651 703
789 872

937

980

Grafiek 2: evolutie aantal praktijken per gewest Bron: facturatie LTD3 en TDM3
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Patiëntenprofielen
Van alle verzorgde patiënten vallen er 33,17% binnen het forfaitair stelsel, wat betekent 
dat er een vast bedrag per verzorgingsdag wordt betaald. 2,11% is palliatief. Het 
overgrote deel (64,72%) valt onder het stelsel van betaling per prestatie.

Grafiek 5: percentage patiënten per patiëntenprofiel (december 2017)

Bron: Xml-prestatie-bestanden, facturatie LTD3, TDM3 en eigen bewerkingen

Aantal unieke patiënten per jaar

PATIËNTEN EN ZORG

2012 2014 20162013 2015 2017

17.621
17.986 19.926

23.521 27.936

Grafiek 4:  aantal unieke patiënten per jaar

Bron: eigen berekeningen op LTD3- en TDM3-facturatiedata
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Aantal bezoeken per verzorgingsdag
Het aantal bezoeken dat wordt afgelegd bij een patiënt, per verzorgingsdag, varieert 
nauwelijks door de jaren heen.

Regionale Spreiding

Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging 

per gemeente op maandbasis verzorgd (december 2017,  Bron: facturatie TDM3) 

Grafiek 6: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiëntentypologie (december 2017).

Bron: Xml-prestatie-bestanden, facturatie LTD3, TDM3 en eigen bewerkingen

Aantal 
patiënten
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2017

Nomenclatuurpatiënten Forfaitpatiënten (zonder paliliatieve patiënten) Palliatieve patiënten

1,55

1,85

1,181,24

1,57

1,90

2013

1,53

1,96

2014

1,23

2015

1,55

1,85

1,18

2016

1,54

1,79

1,20

Tabel 1: globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per verpleegpraktijk 

(december 2017) Bron: facturatie TDM3 en eigen bewerkingen

PRAKTIJKFUNCTIONEREN

Zorgverlening
Mederi hecht een groot belang aan het 
begrip ‘praktijk’. We gaan er van uit dat 
de verschillen binnen de thuisverpleging 
gemaakt worden op praktijkniveau 
en minder op individueel niveau. 
Kwalitatief vergt dit een minimum aantal 
verstrekkers per praktijk. De vergelijking 
in onderstaande tabellen betreft 2016 en 
2017.

Onze praktijken groeien naar een 
gemiddeld aantal zorgverstrekkers 
van 6,16 (4,96 in 2016), met een 
mediaan van 3 zorgverstrekkers. De 
grootste praktijk binnen Mederi telt 67 
zorgverstrekkers. De mediaan van het 
aantal verzorgde patiënten per praktijk 
stijgt met 20% op één jaar tijd.
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Patiëntenprofiel
Het aandeel van de patiënten die binnen een forfait wordt gefactureerd daalt. Dat 
betekent dat er steeds meer bezoeken worden afgelegd waar er een facturatie per 
prestatie wordt toegepast. Concreet betekent dit dat er een ernstige spanning ontstaat 
tussen de inspanning die thuisverpleegkundigen/zorgkundigen moeten leveren en de 
vergoeding die ze hiervoor krijgen.

Grafiek 7: patiëntentypologie op maandbasis per verpleegpraktijk 

(december) Bron: facturatie TDM3 en eigen bewerkingen
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Zorgindicatoren
Uit de vergelijking 2017-2016 blijkt dat de gemiddelde vergoeding per bezoek daalt met 
2,2% terwijl er gemiddeld 42% meer zorgen gebeuren per bezoek. Dit toont eens temeer 
de spanning aan tussen de gevraagde inspanning en de vergoeding ervan binnen de 
thuisverpleging.

Tabel 2: zorgindicatoren op maandbasis per verpleegpraktijk (december 2017)

Bron: facturatie TMD3 en eigen bewerkingen
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 MEDERI
 Drie Sleutelsstraat 74,
 9300 Aalst
 Secretariaat@mederi.be
 Tel: 078 156 111

Met MEDERI Campus zet Mederi 
in op opleidingen op maat van 
zelfstandige thuisverpleging. 
Hou je agenda bij de hand. 
Volg boeiende opleidingen.

Waar en wanneer? 
Lees het op 
www.mederi.be/opleidingen

@mederithuisverpleging

@mederithuisverpleging
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