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2019 zal voor Mederi altijd het jaar zijn 
waarin we moesten afscheid nemen van 
Herman Van Loon. Onze voorzitter en 
bezieler die jaren de koers bepaalde en 
er zo mee voor gezorgd heeft dat Mederi 
geworden is tot wat het vandaag is: een 
dienst thuisverpleging met, voor en door 
professionele zorgverleners.

Het is dan ook niet toevallig dat dit 
jaarverslag een deel van onze eigen 
identiteit blootlegt; een identiteit waar 
we fier op zijn. We hebben evenwichten 
gevonden die er in de sector niet 
waren. We hebben ons afgezet tegen 
hokjesdenken. We hebben ons afgezet 
tegen plat commercieel denken in 
de sector, zonder te vervallen in een 
grijze subsidielogica. We weten wat een 
overheid doet en kan, maar ook waar 
ethisch onderbouwd ondernemerschap 
een meerwaarde kan zijn binnen de 
zorg algemeen, de thuiszorg en de 
eerstelijnszorg. We zijn Mederi.

We staan aan het begin van deze 
andere manier van denken en doen. 
Dit en het ganse jaar 2019 laat zich 
best visueel vertalen in de foto van 
Stephan Vanfleteren. De foto, de mens, 
de boodschap. De open en doorleefde 
handen, symbool voor onze verpleeg- en 

zorgkundigen: de doeners met een hart. 
Zwart-wit met duizend nuances. De 
kunst en de kunde. De herinneringen van 
de laatste gesprekken. De schoonheid 
van de ruwheid, de no nonsense. 
Herman.

2019 zal ook het laatste jaar zijn uit 
een periode die we stilaan pre-corona 
gaan noemen. We hadden plannen die 
we ongehinderd konden realiseren of 
opstarten. In maart van 2020 zou echter 
blijken dat er koerswijzigingen nodig 
waren, waarbij bepaalde zaken werden 
on hold gezet of zelfs moesten afgevoerd 
worden. 

Ondanks alles blijven we groeien. Niet 
omdat we overnames doen, maar omdat 
we organisch groeien.

Steeds meer verpleegpraktijken zien de 
meerwaarde van Mederi. We versterken 
praktijken met een steeds duidelijker 
en groeiend aanbod, maar vooral 
vanuit het besef dat onze klanten sterke 
zelfstandige praktijken zijn met een 
eigen ziel. We tonen aan dat kwaliteit en 
ondernemerschap perfect samengaan, 
maar tegelijk dat transparantie en 
professionaliteit de voorwaarden voor 
een praktijk van de toekomst zijn. 
We zijn Mederi.

VOORWOORD



5

M
ed

er
i J

aa
rv

er
sla

g 
20

19

Dit jaarverslag is dan ook niet in het 
minst een blijk van dankbaarheid aan 
een team waarmee ik nu ondertussen 9 
jaar mag samenwerken. Ze getuigen alle 
dagen van een flexibiliteit en kunde die 
we nodig hebben om verder te groeien. 
Ieder op zijn domein, ieder op zijn 
manier. We groeien samen.

Beelden, woorden en cijfers doen de rest 
in dit jaarverslag van 2019.

Willy Vertongen

CEO Mederi
‘Bijzondere dank gaat naar Stephan Vanfleteren voor 

de beelden en de gesprekken’.
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Langer thuisblijven; een slogan die voor 
sommigen een keuze is maar helaas voor 
anderen een pure noodzaak. Thuiszorg is 
uitgegroeid tot het middel bij uitstek om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven en dat 
vergt veel meer dan thuisverpleging. Het 
vraagt een totaalpakket van zorg en dien-
sten voor de zorgvrager en ondersteuning 
van de mantelzorger. Het is een verhaal 
van een multidisciplinair team waarin ieder 
met z’n eigen competenties bijdraagt tot 
een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld 
een ziekenhuisbezoek verkorten of bijstaan 
in chronische zorg. Maar heel vaak is dat 
doel ouderen of langdurig zieken langer 
laten thuisblijven.

Hoewel dit jaarverslag over 2019 gaat, 
kunnen we het coronavirus niet verzwijgen. 
Een zware beproeving voor ons en 
onze praktijken. Een beproeving die de 
thuisverpleging meer dan doorstaan heeft. 
Onze zorg- en verpleegkundigen en in 
uitbreiding alle zorgverleners verdienen 
het grootste respect. Het bleek achteraf 
gezien een bevestiging van de werking van 
Mederi. 

Verschillende zorgactoren hebben immers 
gezien dat samenwerking versterkend kan 
zijn, over de grenzen van disciplines en 
hokjes heen. 

Terug naar 2019. Het was voor Mederi 
een jaar van doen. Verder doen. Na de 
boost van 12 oktober 2018 waar we het 
1000ste Mederi-lid op gepaste wijze 
gevierd hebben, liepen we ons parcours 
verder. Een parcours van stevige groei 

van het aantal aangesloten praktijken en 
leden. Een parcours waarin onze plaats 
binnen het zorglandschap en onze visie 
en missie verder werden uitgebouwd. Een 
parcours waarin partners van groot belang 
bleken te zijn. Mederi ziet het als zijn 
opdracht om de juiste partners te vinden 
om samen met onze gedreven praktijken 
het verschil te maken in het veranderende 
thuiszorglandschap.
 
We zijn ook partner van de praktijken 
die bij Mederi aansluiten. Het is niet voor 
niets dat we er in 2019 voor kozen om de 
slagzin ‘Partner in thuisverpleging’ aan het 
Mederi-logo toe te voegen. Die keuze deed 
ons stilstaan bij de identiteit van Mederi 
en de waarde van het partnership tussen 
Mederi en onze praktijken. Thuisverpleging 
is immers geen verhaal van solospelers, 
maar het is evenmin een massaproduct. 
Het komt er vandaag steeds meer op aan 
om het juiste evenwicht te vinden tussen 
richtlijnen, gezond verstand, wetenschap-
pelijke evidentie en luisteren naar het hart. 
Het klinkt simpel, maar het is het niet.

De partner bij uitstek voor een zelfstandige 
praktijk thuisverpleging. Dat is waar we 
voor staan en het komt ook terug in onze 
missie. Mederi ontzorgt en versterkt de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging zodat 
de praktijk zich kan focussen op kwali-
teitsvolle zorgverlening. Mederi neemt de 
praktijk niet over, maar biedt antwoorden 
op de noden. Steeds rekening houdend 
met de persoonlijke doelstellingen en 
keuzes van de praktijk zelf. Mederi beseft 
als geen andere dat alle praktijken een 

PARTNER IN THUISVERPLEGING



7

M
ed

er
i J

aa
rv

er
sla

g 
20

19

eigen ziel hebben. Een ziel die er voor 
gezorgd heeft dat ze staan waar ze staan, 
doen wat ze doen, zijn wie ze zijn. Dat is 
steeds onze vertrekbasis. In 2019 uitte zich 
dat in tal van initiatieven om het partnership 
met de praktijken vorm te geven.

Klantenportaal MYMEDERI
Begin 2019 lanceerden we een nieuw 
online platform voor onze zorgverstrekkers. 
Ze kunnen er terecht voor allerlei 
waardevolle en interessante documenten 
zoals prestatie- en betalingsoverzichten, 
fiscale fiches of een overzicht van de reeds 
gevolgde uren opleidingen en peerreview. 

Ook inschrijven voor opleidingen en 
events verloopt makkelijk via MyMederi. 
Onlangs werd het platform uitgebreid met 
een opvolgsysteem van de w-waarden 
en een interne communicatietool met de 
medewerkers van Mederi. Digitalisering die 
werkt en verbindt.

Kwaliteitslabel Mederi
Of het nu in een ziekenhuis, in een 
privépraktijk of bij hem of haar thuis is: de 
patiënt moet overal op zorg van de hoogst 
mogelijke kwaliteit kunnen rekenen. Via de 
wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 
gezondheidszorg – kortom de ‘kwaliteits-
wet’ – wil minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block dit recht van de patiënt 
expliciet verzekeren. Die wet werd in 
maart 2019 goedgekeurd in de plenaire 
vergadering van de Kamer. De wet bevat 
een hele reeks maatregelen die de 
kwaliteit en de veiligheid van zorg voor 

de patiënt helpen garanderen. Zo zullen 
zorgverleners straks o.a. een portfolio 
bijhouden waarmee ze aantonen dat ze 
over de juiste competenties beschikken. 
Alle zorgverleners zullen ook deelnemen 
aan de permanentie als die georganiseerd 
wordt voor hun beroepsgroep. En omdat 
een goed, up-to-date patiëntendossier een 
cruciaal instrument is voor goede zorg, 
komen er minimumnormen voor de inhoud 
en de vorm van zo’n dossier. 

Deze maatregelen hebben we bij Mederi 
al een aantal jaren gecoverd. Reeds 
in 2015 introduceerden we het Mederi 
kwaliteitslabel. Hierin zijn de maatregelen 
zoals beschreven in de kwaliteitswet 
opgenomen. Het label werd opgebouwd 
rond zaken als continuïteit van zorgen, 
permanentie, zorgtechnische competen-
ties binnen het team, enzovoort…

Het Mederi-kwaliteitslabel is opgebouwd 
in verschillende levels, zodat het voor een 
praktijk steeds mogelijk is om aansluiting 
te zoeken bij een level waar dat kan. Een 
level kan een vanzelfsprekendheid zijn 
voor de ene en een uitdaging voor de 
andere. Het kwaliteitslabel behalen is nooit 
een doel op zich, maar het is een tool om 
de eigen praktijkwerking en zorg in vraag 
te stellen en te verbeteren waar nodig. Het 
is een tool die zorgondernemers vooruit 
helpt.  Op jaarbasis zien we steeds meer 
van onze praktijken evolueren naar het 
hoogste kwaliteitslevel. Niet omdat het 
moet, maar omdat ze er zelf voor kiezen.
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In de jaren ‘80 had iedereen z’n eigen sol-
opraktijk. Je eigen ziel, waarden en normen 
in je beroep leggen vond ik heel belangrijk. 
Op die manier maakte ik het verschil.

De patiënten moet goed verzorgd worden, 
daar sta ik op. Dat is mijn missie 
binnen mijn praktijk. Ik volg ook 
nog veel bijscholingen rond 
spirituele psychologie en voeding. 
Wanneer dat een meerwaarde kan 
zijn voor mijn patiënten geeft me 
dat ook veel voldoening. Mensen 
beter maken, mensen nieuwe 
inzichten bezorgen. Het blijft een 
persoonlijk levenswerk. En genieten 
van de kleine, simpele zaken.

Karin Vandevenne, Foto door Studio Coup De Foudre

In mijn job in het ziekenhuis ontbrak het 
me aan menselijke warmte. Ik kon de 
zorg daar niet geven zoals ik wou, dus 
was de conclusie al snel duidelijk. In mijn 
eigen zelfstandige praktijk thuisverpleging 
bepaal ik zelf hoe ik de patiënten verzorg. 

Go with the flow… Da’s het motto van Karin Vandevenne. Karin is aan de 
slag in haar eigen praktijk thuisverpleging, samen met collega Jolien vormt ze 

in regio Aarschot de perfecte tandem.

DEZE PRAKTIJKCOÖRDINATOR KOOS ERVOOR 
OM IN 2019 HET PARTNERSHIP MET MEDERI 

AAN TE GAAN
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 In 2019 heb ik gekozen voor Mederi. Op 
dat moment zat ik in een nogal negatieve 
situatie. Mijn collega werd ziek, een andere 
zwanger en ik kreeg onterecht controle over 
de vloer. Op dat moment werd ik toevallig 
opgebeld door Mederi en heb ik geluisterd 
naar het Mederi-verhaal. Een eerlijk, open 
en oprecht verhaal. Mederi had hier in het 
Leuvense nochtans een slechte naam. 
Maar niets is minder waar. Ik voel me ge-
borgen in een grotere groep. Mederi geeft 
me vertrouwen en aan de ondersteuning 
van bijvoorbeeld de helpdesk heb ik heel 
veel.

Momenteel heb ik niet echt de nood om te 
groeien. Ik wil van het leven kunnen genie-
ten, kan kopen wat ik graag wil en vind de 
manier waarop ik bezig ben helemaal ok. 
Al is een extra toer opstarten misschien wel 
nog eens fijn. Maar go with the flow… alles 
wat zich aanbiedt moet je nemen hoe het 
komt. Ik wil dit nog heel lang doen, maar 
wel op mijn manier!
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Deelname aan wetenschappelijke 
studies en klinische projecten

Mederi heeft door de jaren het vertrou-
wen van velen gewonnen. Door de brede 
aanwezigheid in Vlaanderen, Brussel en 
een deel van Wallonië, gekoppeld aan 
een ervaring in projectmatige aanpak  
is Mederi voor heel wat medische en 
paramedische projecten de ideale 
partner. De soms uitgebreide opleiding 
van een grote groep verpleegkundigen, 
de strikte rapporteringsbehoeften en 
opvolging zijn zaken die bij Mederi 
vanzelfsprekend geworden zijn. Een 
dergelijke aanpak is moeilijk zonder een 
doorleefd kwaliteitsdenken.

Een voorbeeld van zo’n project is het 
Gilenya-project in samenwerking met 
Novellas en Novartis. Hier worden op 
regelmatige tijdstippen bloedafnames 
bij MS-patiënten gedaan om het effect 
van het medicijn Gilenya te monitoren en 
bijwerkingen op te sporen. Het belang 
van continuïteit en rapportage is in een 
dergelijk project niet te ontkennen.

Een ander voorbeeld is de AMRO-studie. 
Dit is een studieproject in samenwerking 
met Novellas, waarin 22 cycli van 
subcutane inspuitingen aan patiënten 
met pancreaskanker worden toegediend. 
Deze studie wordt in het ziekenhuis 
opgestart en wordt vanaf dag 2 door de 

thuisverpleegkundige overgenomen. In 
dit project is het ontzettend belangrijk 
dat het uur van toediening wordt 
gerespecteerd, afhankelijk van de eerste 
toediening. De thuisverpleegkundige 
staat gedurende het hele project in 
contact met de studiecoördinator van het 
ziekenhuis.

Praktijkmanagement in de 
thuisverpleging

Een coördinator van een praktijk 
thuisverpleging is meer dan een goede 
verpleegkundige. Een coördinator is 
een teamleader, peoplemanager, heeft 
kennis van juridische en fiscale zaken, 
kan contacten leggen met externe 
organisaties en zoveel meer... Je leert 
het niet allemaal in de opleiding tot 
verpleegkundige, maar ondernemend 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Voor 
praktijkcoördinatoren (in wording) organi-
seerden we in 2019 voor de eerste keer 
een opleiding in praktijkmanagement. 
Een postgraduaat in samenwerking met 
Odisee Aalst waarin je kennis vergaart 
in alle zaken die bij een praktijk komen 
kijken. Hierdoor staat een coördinator 
sterker en professioneler in de eigen 
praktijk. 

MEDERI IN 2019
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Thuisverpleging in voorzieningen 
voor personen met een beperking

Op 15 november 2019 organiseerden we 
samen met Zorgdorpen het symposium 
“Optimaal en correct inzetten van 
thuisverpleging binnen een voorziening 
voor personen met een beperking”. 
Heel wat praktijken thuisverpleging, 
waaronder VIP Thuisverpleging (zie 
pagina 13), staan in voor de zorg in deze 
voorzieningen. Tijdens het symposium 
werden praktische en wettelijke vragen 
voorzien van een antwoord. 

Z-Plus
Mederi participeert in Z-Plus, een 
initiatief waarin samen met onder andere 
i-mens en Familiehulp een platform 
gecreëerd wordt dat een antwoord 
biedt op de digitalisering van de zorg. 
Mederi kiest er bewust voor om dit niet 
alleen te doen, gezien het belang van 
schaalgrootte voor dergelijke initiatieven.
Tot nu toe ging er bijzondere aandacht 
naar personenalarmering en de 
interventie bij  alarmoproepen door 
professionele zorgverleners. Mederi 
speelt hierin een hoofdrol. Net omdat 
men zich ervan bewust is dat dit 
in vele gevallen het ontbrekende 
puzzelstuk is om mensen langer thuis 
te kunnen verzorgen, zette Mederi mee 
de schouders onder de interventiedienst 
thuisverpleging vzw. Niet enkel de 

reguliere personenalarmtoestellen worden 
bij Z-Plus ingezet, ook slimme sensoren, 
dwaaldetectiesystemen en wearables 
behoren de dag van vandaag tot de 
toestellen om de medische toestand van 
patiënten op te volgen.

Vorig jaar werd ook het luikje van zorg 
op afstand onthuld. Via beeldcom-
municatie en telebegeleiding kan een 
verpleegkundige in contact staan met de 
patiënt. Bijvoorbeeld voor begeleiding bij 
medicatie of een snelle check. Ook de 
professionele opvolging en analyse van 
parameters (glucose, bloeddruk, hartslag, 
…) kunnen vanop afstand gemonitord 
worden door alle betrokken zorgverleners.
Zoals in alles maken de zelfstandige 
verpleegpraktijken hier het verschil. 

Er is niet enkel goed materiaal, een 
vernieuwende visie en technologie nodig. 
Het verschil wordt hier gemaakt met de 
juiste drive: de patiënt helpen op ieder 
moment dat het nodig is.

TDM3
Ook vanuit tarificatiedienst TDM3 is het 
partnership met de praktijken belangrijk 
en worden wederzijdse inspanningen 
sterk gewaardeerd. TDM3 gaat verder 
waar anderen stoppen en hecht veel 
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belang aan transparantie en duidelijkheid. 
Bij Mederi delen we de visie dat transpa-
rantie aan alle zorgvertrekkers binnen de 
praktijk de enige manier is om duurzaam 
te groeien. We spraken in 2018 de ambitie 
uit om ook ons facturatiebedrijf voor 
artsen, Doctar, onderdeel te laten worden 
van TDM3. In 2019 werden hiervoor de 
eerste stappen gezet.

Regionale werking
In 2018 koos Mederi voor een lokale 
aanpak. Waar voordien voornamelijk 
vanuit het kantoor in Aalst werd gewerkt 
werd het voor praktijken uit andere regio’s 
makkelijker om een afspraak met één van 
de medewerkers te maken. Het kantoor in 
Aalst fungeert nog steeds als centraal se-
cretariaat. Naast Aalst werden in 2019 ook 
in Hove, Brugge, Drongen en Sint-Truiden 
regionale zitdagen georganiseerd waar 
zowel de praktijkcoach, dossierbeheerder 
als iemand van de helpdesk op afspraak 
beschikbaar is voor alle vragen. De 
Brusselse praktijken kunnen in het kantoor 
in hartje Brussel terecht, dat in 2019 een 
heuse facelift kreeg.

Ook in Aalst werden er plannen gemaakt 
voor een volledige verbouwing. Het is een 
gebouw geworden waar we ontzettend fier 

op zijn en dat helemaal voor Mederi staat. 
Stevig, met respect voor het verleden, 
maar ook duurzaam, opengetrokken en 
verbonden. Verbondenheid tussen de me-
dewerkers, maar ook verbondenheid met 
de buurt. Dankzij een groene buitenruimte 
die een grote meerwaarde biedt voor het 
welbevinden van zowel de medewerkers, 
als voor de hele buurt. 

Mederi@Home
Thuiszorg is meer dan thuisverpleging. 
We zoeken continu naar de juiste 
ondersteuning voor onze patiënten. Als 
partnerinitiatief van Mederi biedt Mederi@
Home een aanvullend dienstenpakket 
aan via dienstencheques. In 2019 werd er 
gestart met de zoektocht naar een partner 
die het beheer van Mederi@Home zou 
overnemen in 2020.
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Vanuit een hele grote voorliefde voor 
personen met een beperking is het idee 
van VIP Thuisverpleging ontstaan. Op dat 
moment was de uitdaging in mijn toenmali-
ge job wat zoek en de drang om te groeien 
als persoon, verpleegkundige en zorgon-
dernemer werd groot. De ervaring leerde 
me bovendien dat de vraag echt groot 
was. De VIP-visie was geboren en houdt 
tot op vandaag stand. Ik heb het geluk 
om in ons verhaal vaak even gedreven 

mensen tegen te komen. Mensen die ook 
met hart en ziel kiezen voor de zorg voor 
onze doelgroep. Dat maakt me ontzettend 
dankbaar en tevreden met dit succes-
verhaal. Maar het meest trots ben ik 
uiteraard op “ons gasten” die me met hun 
ongelooflijke levenskracht gemotiveerd en 
met mijn voetjes op de grond houden.

Uiteraard sta je als coördinator voor uitda-
gingen. Het totaalpakket op een gezonde 

Sofie Hendrickx, Foto door Studio Coup De Foudre

VIP Thuisverpleging is een groep van 21 verpleeg- en zorgkundigen die de 
verpleging in voorzieningen voor personen met een beperking verzorgt. 

Dit in Turnhout, Zoersel, Ranst, Lier en Antwerpen. 
Praktijkcoördinator Sofie Hendrickx aan het woord:

DEZE PRAKTIJKCOÖRDINATOR KOOS ERVOOR 
OM IN 2019 HET PARTNERSHIP MET MEDERI 

AAN TE GAAN



14

M
ederi Jaarverslag 2019

manier blijven managen is de dag van 
vandaag niet evident. De administratie 
die maar blijft toenemen combineren 
met de organisatie van ons team en het 
up-to-date blijven over de patiënten is 
vaak een beproeving. Ook de puzzel met 
eigen gezin en een sociaal leven is soms 
moeilijk te leggen. Maar elke keer dat ik 
op de werkvloer ben, word ik weer inge-
pakt door onze patiënten. Ik krijg het zelfs 
niet verwoord hoe bijzonder ze voor me 
zijn. De levenskracht, ook in moeilijke en 
zware tijden, de humor, de dankbaarheid 
voor de kleinste dingen. Met ons team 
stippelen we samen met de betrokkenen 
in de voorziening en de ouders uit wat 
het allerbeste is voor onze patiënt. Het 
bezorgt ons de mooiste momenten. Zelfs 
de meest moeilijke momenten maken onze 
gasten zo bijzonder.

Naast het werk dat we verzetten als 
zorgverleners willen we met het team ook 
meer doen dan dat. Zo ontstond bijvoor-
beeld het idee van de VIP fuif. Een extra 
feestdag in ons jaar. We nodigen dan alle 
bewoners van alle voorzieningen uit en 
zorgen voor een themafeestje. Samen 
dansen en zingen, frietjes eten, een heuse 
tombola, … Het is door de jaren heen 
een heel bijzondere dag geworden! Niet 
alleen voor de gasten maar ook voor ons 
als team. Daarnaast gaan we bijvoorbeeld 
ook met onze joodse patiënten een week 
naar zee, steevast een periode om nooit te 
vergeten.

Sinds 2019 zijn we aangesloten bij 
Mederi omdat alleen zwemmen in de 
zee moeilijker en moeilijker wordt. We 
kunnen er met elke vraag terecht en 
worden snel geholpen. Het is voor mij als 
coördinator een degelijke ruggensteun. 
Vanuit mijn ambitie om verder te groeien, 
ben ik vorig jaar gestart met de opleiding 
praktijkmanagement. Een opleiding die 
voor mezelf al heel waardevol is gebleken! 
Ik wil vooruit gaan zonder onze VIP-visie 
te verliezen, ik wil gaan waar de noden 
liggen, waar we kunnen samenwerken 
zoals we nu doen. Ondertussen weet ik 
dat goed groeien enkel maar kan als je 
goed omringd bent. En bij Mederi is dat 
bovendien met mensen met diezelfde 
drive.

Altijd blijven luisteren, leren en voelen. 
Af en toe eens ferm fout gaan. Ik ben 
tevreden met wat al bereikt is. Het mag 
groeien, het moet niet altijd, als er gewoon 
maar goed gezorgd wordt voor “ons 
gasten”.
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Als je van betekenis wil zijn, moet je je 
ook in de zorg identificeren als bedrijf. 
Waarom doen we de dingen die we 
doen? Waarin onderscheiden we ons 
van de rest? Wat zijn de sterktes, de 
zwaktes? Waar willen we naartoe? De 
nood borrelde op dat moment op om 
de Mederi-identiteit hard te maken, ook 
al bouwden we al jaren aan dat proces. 
En dat zou een nieuwe identiteit gaan 
worden, want we voelden ons niet 
comfortabel binnen de gekende hokjes. 
Steeds op zoek naar evenwicht, met de 
blik op de toekomst, maar zonder oneer 
te doen aan ons verleden. 

Enkele jaren geleden legden we vast 
wat onze visie was, waar we naartoe 
wouden als bedrijf. Een ambitieuze visie 
waarin Mederi zijn plaats binnen de eer-
stelijnszorg en thuiszorg inneemt als de 
instantie voor sectorspecifieke expertise, 
de referentie binnen de verpleegkundige 
sector en haar netwerk en de voortrekker 
in het omzetten van de vereisten van de 
overheid naar een eerstelijnspraktijk van 
vandaag en morgen. 

Achter deze visie staan we nog steeds, 
maar we kregen in 2019 het besef dat 
de weg die zou worden bewandeld om 
het eindpunt te halen minstens even 

belangrijk zou zijn. In de toekomst willen 
we daarom ethisch zorgondernemer-
schap centraal zetten. Eigenlijk doen we 
dat al lang, zonder dat als dusdanig te 
benoemen. Vanuit Mederi geloven we 
daarin, willen we ons daarmee identifice-
ren en willen we daaraan bouwen. 

Om het begrip ‘ethisch ondernemer-
schap’ niet te pas en te onpas te gaan 
gebruiken, is het nodig om vast te leggen 
wat er met de term wordt bedoeld. 

Zorgondernemerschap wordt 
gedefinieerd als een vorm van sociaal 
ondernemerschap in de zorg. Sociaal 
zorgondernemerschap focust op creatie 
van maatschappelijke impact, op zorgin-
novatie, op sociale waarde creërende 
activiteiten die plaatsvinden in zowel 
profit als social-profit omgevingen.

Een zorgondernemer werkt aan een 
maatschappelijke uitdaging en wil 
maatschappelijke winst maken door een 
sociaal probleem of behoefte in te vullen, 
en dit op een ondernemende, marktgeo-
riënteerde wijze. Hoewel ze fundamenteel 
een sociale missie wil realiseren, haalt 
ze haar middelen oorspronkelijk niet uit 
subsidies maar uit ‘de markt’. Door eigen 
inkomsten te genereren en zo zelfvoorzie-
nend te worden of te zijn.

MEDERI IN DE TOEKOMST
We haalden het eerder reeds aan. 2019 was het jaar waarin we stilstonden 
bij de identiteit van Mederi. Niet dat we er daarvoor niet mee bezig waren, 

maar in 2019 werden we met onze neus op de feiten gedrukt.
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Iemand die zichzelf het label van 
zorgondernemer toe-eigent, krijgt nog al 
te vaak de wind van voren. De reputatie 
van roekeloze winstjagers op kap van 
de patiënt, zonder rekening te houden 
met andere spelers of medewerkers, 
leeft nog steeds. In realiteit zien we 
dat het echter ook anders kan. Een 
ethische zorgondernemer waait als een 
frisse bries door het zorglandschap. Hij 
heeft een vernieuwende visie op lange 
termijn, bewandelt andere wegen dan 
zijn voorgangers en toont durf. Een ware 
zorgondernemer wil vooruitgaan, doen, 
verbeteren. Eigen inkomsten worden 
gegenereerd zonder of met beperkte 
subsidies. In tegenstelling tot zij die 
exclusief afhankelijk zijn van instroom via 
de zorgverzekeraars en de overheid.

Een zorgondernemer zoals bovenstaan-
de stelt ethiek boven winst. Ethisch 
ondernemen is duurzaam en maat-
schappelijk verantwoord. Een ethisch 
zorgondernemer heeft respect voor 
zijn omgeving, medewerkers, klanten, 
concullega’s,… zonder zijn doel uit het 
oog te verliezen. Hij zoekt manieren 
om te groeien en winst te creëren 
zonder zichzelf en zijn organisatie te 
verloochenen. 

Maar hoe kunnen we dit vanuit Mederi 
verwezenlijken? Door eerst en vooral bij 
onszelf te beginnen. Strategische doelen 
worden niet uitgewerkt zonder ze kritisch 
te toetsen aan onze waarden. Onze 
focus ligt op het empoweren van de 
zelfstandige praktijk thuisverpleging. 

Empoweren is meer dan versterken, 
verstevigen of ondersteunen. Met 
empoweren streven we ernaar om 
de doelgroep meer zeggenschap en 
autonomie te geven, in staat te stellen 
om zelf het heft in handen te nemen, sti-
mulansen te geven om de eigen doelen 
te behalen. We herhalen het vaak omdat 
we het zo belangrijk vinden. Vanuit 
Mederi nemen we een praktijk thuisver-
pleging niet over, maar we empoweren 
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de praktijkcoördinator van een praktijk. 
Dit doen we via ons dienstenpakket, 
overgoten met een saus van ervaring, 
ondernemerschap en eerlijkheid. En een 
tikkeltje eigenzinnigheid, dat ook. 

Mederi wordt gebouwd door zorgon-
dernemers, voor zorgondernemers. Het 
ethisch zorgondernemerschap bouwen 
we bij Mederi intern uit door:

 Het invoeren van een 
gekantelde organisatie. In 2018 werd 
gestart met het werken in verschillende 
pijlers binnen onze werking. Deze 
manier van werken met de pijlers Office, 
Servicedesk, Account, Kwaliteit, Staf, 
Marketing en Finance heeft zijn nut meer 
dan bewezen waardoor een cultuur van 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
bij elk van de medewerkers leeft. Een 
vorm van gelijkwaardigheid die we 
hoog in het vaandel dragen. In 2019 
voerden we een overlegorgaan in tussen 
de verschillende pijlers zodat ook wij 
functioneren als een multidisciplinair 
team waar ieders deskundigheid wordt 
ingezet in functie van onze klanten.

 Kernwaarden zijn de 
fundamenten van alle keuzes die 
een bedrijf of individu maakt. Bij 
Mederi komen ze terug in elk stuk 
van onze werking. Klantgerichtheid, 
betrokkenheid en deskundigheid van 
de medewerkers, onafhankelijk en duur-
zaam partnership met leveranciers en 

partners, zorgondernemerschap, eerlijk, 
respectvol en transparant en innovatief. 
Waarden die enkele jaren geleden 
vastgelegd werden, waaruit blijkt dat we 
toen al groot belang hechtten aan het 
ethisch zorgondernemen.

 Innovatie werd vastgelegd 
als één van onze fundamenten. 
Vernieuwing is wat het team van Mederi 
enthousiast en geëngageerd houdt. 
Maar dan wel innovatie die praktisch 
en wetenschappelijk onderbouwd is. 
In 2018 verdienden we het ISO9001-
kwaliteitslabel. Niet vanuit eerzucht, 
maar om onze werking onder de loep te 
nemen en te verbeteren. We durven naar 
onszelf en onze organisatie kijken. Het 
project- en doelmatig werken, met oog 
voor kansen en risico’s, werd vanuit het 
kwaliteitsmanagementsysteem in onze 
dagelijkse werking verweven. 

 Zorgondernemerschap is oog 
hebben voor problemen, maar ook voor 
kansen. Het is mee helpen om meer-
waarde te geven aan de maatschappij 
en verder te kijken dan de eigen kerk-
toren. Het is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, zeker in de zorg-
sector. Reeds gedurende een aantal jaar 
ondersteunt Mederi via Congodorpen 
de vzw Infimosa, die zich inzet om het 
verpleegkundig onderwijs in het Zuiden 
te ondersteunen en promoten. 
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Zowel intern als extern bouwen we (nu 
en in de toekomst) mee aan het ethisch 
zorgondernemen door:

 Van kwalitatieve zorgverlening een 
 prioriteit te maken.
 Mee te zorgen voor professionalise- 
 ring van de organisatie van de eerste  
 lijn en het praktijkniveau .
 o Met oog voor jobsatisfactie en  
  goede werkomstandigheden
 o Met onderbouwde renumeratie
 o Met gefundeerde verpleegtech- 
  nische evidentie

 Samenwerking binnen de eerste  
 lijn en tussen de echelons (nulde,  
 eerste, tweede, derde lijn) versterken  
 en faciliteren.

 o Met oog voor gelijkwaardigheid  
  en subsidiariteit tussen en  
  binnen de echelons
 o Met extra aandacht voor de  
  keuzes van de patiënt/cliënt en  
  de mantelzorger

 Een correcte prijszetting te bepalen  
 voor ondersteuning van  
 zorgverleners.

 De toegankelijkheid van de eerste 
 lijnszorg bevorderen, met aandacht  
 voor de ongelijke situatie in het  
 Zuidelijk werelddeel.

 “Verdergaan waar anderen stoppen. 
Buiten de lijnen denken, binnen de lijnen 
doen. Samen lijnen verzetten. 
We hebben er zin in.”



19

M
ed

er
i J

aa
rv

er
sla

g 
20

19

Ik merkte op dat de patiënten tevreden 
waren over de zorgen en dat ik elke dag 
een lach op hun gezicht kon toveren. Ik 
heb op mijn eentje hard moeten werken 
zonder één dag verlof. Ik kreeg het idee om 
uit te breiden en heb toen de onderneming 
BELSANTE opgericht. Heel snel kwam ik in 
regio Brussel en Vilvoorde aan een 90-tal 
tevreden patiënten.

Het is niet altijd eenvoudig om bekwame 
verpleegkundigen te vinden die dezelfde 
visie en principes met je delen. Maar mo-
menteel werk ik samen met tien toppers 
van verpleeg- en zorgkundigen. Er is ook 
een medewerkster die alle planningen 
opmaakt en iemand die zich bezighoudt 
met alle administratie.  
 

Cherfan Chadi – Foto door Studio Coup De Foudre

Chadi Cherfan is al 15 jaar thuisverpleegkundige en koos ervoor om op z’n 
eentje een praktijk in het Brusselse uit de grond te stampen.

DEZE PRAKTIJKCOÖRDINATOR KOOS ERVOOR 
OM IN 2019 HET PARTNERSHIP MET MEDERI 

AAN TE GAAN
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We werken samen als een echte familie. 
Ervan houden om mensen te helpen is 
ons gemeenschappelijk punt.

Ik kan niet één enkel topmoment uit mijn 
carrière aanhalen. Elke glimlach van 
een patiënt is een belangrijk moment, 
elke zorg is een belangrijk moment. Elke 
keer dat ik een patiënt zie verbeteren 
is een belangrijk moment, elke keer dat 
een patiënt tevreden is is een belangrijk 
moment. Geluk uit de kleinste dingen 
halen, uit berichten en telefoontjes van 
patiënten die me bedanken.

Het is mijn doel om zoveel mogelijk de 
geschikte hulp te bieden aan personen 
die aan autonomie moeten inboeten 
zodat ze zo lang mogelijk in hun familiale 
omgeving kunnen blijven vertoeven. Dat 
kan je echter niet alleen, daarom besloot 
ik om in 2019 bij Mederi aan te sluiten. 
Samen groeien, samen het beste voor de 
patiënten. Ik heb hier absoluut geen spijt 
van en ben heel tevreden. De mensen 
van Mederi zijn mijn tweede familie en 
ik hoop samen met hen de grootste van 
België te worden.
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Grafiek 1: Zorgverstrekkers per gewest

Bron: CRM (Teamleader) geldig contract op 31 december 2019  

MEDERI IN CIJFERS

Zorgverstrekkers per gewest
Mederi groeit met 160 zorgverstrekkers, 
op een organische manier. Dit is een 
groei van 14,15% waarbij alle gewesten 
groeien maar de meest uitgesproken 
groei in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt genoteerd. De groei in 
praktijken (+ 28 of +16,3%) is het meest 
uitgesproken in het Vlaamse Gewest. 
De groei in verpleegkundigen en 
zorgkundigen is quasi gelijklopend.

De Erkende Dienst Thuisverpleging 2019
Aantal praktijken en verstrekkers 

909

Totaal
1290

140

132
58 38 13



24

M
ederi Jaarverslag 2019

Bron: CRM (Dynamics, Teamleader) geldig contract op 31 december  

Bron: TDM3 facturatiegegevens, facturatie december

Aantal facturerende verstrekkers

Niet iedere aangesloten verpleeg-
kundige/praktijk factureert iedere 
maand. Het aantal facturerende 
zorgverstrekkers in december stijgt 
met 17,65 % in vergelijking met 
vorig jaar. 

Mederi zet momenteel niet in op praktijken/zorgverstrekkers die niet behoren tot de 
dienst thuisverpleging van Mederi. Ondanks dat werd in 2019 de sterkste groei in jaren 
gerealiseerd. 

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

980



25

M
ed

er
i J

aa
rv

er
sla

g 
20

19

Zorgverstrekkers per sociaal statuut
Het aantal loontrekkende zorgverstrekkers daalt over de ganse lijn. Gezien de algemene 
groei in het aantal aangesloten zorgverstrekkers, is duidelijk dat het om een sterke groei 
gaat in het aantal zelfstandige zorgverstrekkers: + 21,6 % zelfstandig verpleegkundigen, 
+ 39,3% zelfstandig zorgkundigen.

Aantal praktijken per gewest
Er is overal een stijging in het aantal praktijken merkbaar. De sterkste stijging is er in het 
Vlaams Gewest.

Grafiek 3: aantal zorgverstrekkers per sociaal statuut 

Bron: CRM (Teamleader en Dynamics) op basis van geldig contract op 31 december 

Grafiek 2: evolutie aantal praktijken per gewest op 31 december 

Bron: CRM (Teamleader en Dynamics)
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Aantal unieke patiënten per jaar
Het aantal unieke patiënten dat werd verzorgd op jaarbasis 
stijgt met 10,9 % tegenover vorig jaar

PATIËNTEN EN ZORG

Grafiek 4:  aantal unieke patiënten per jaar

Bron: eigen berekeningen op TDM3-facturatiedata



27

M
ed

er
i J

aa
rv

er
sla

g 
20

19

Patiëntenprofielen
In vergelijking met vorig jaar stijgt het % aantal nomenclatuurpatiënten, daalt het % aantal 
forfaitpatiënten en stijgt het % aantal palliatieve patiënten.

Grafiek 5: percentage patiënten per patiëntenprofiel (december 2019)

Bron: Xml-prestatie-bestanden, facturatie, TDM3 en eigen bewerkingen
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Aantal bezoeken per verzorgingsdag
Er zijn amper verschuivingen merkbaar in het aantal bezoeken in vergelijking met vorig jaar.
Als we over de verschillende jaren kijken is vooral de stijging in aantal bezoeken bij  
forfaitpatiënten significant en de daling bij forfaitpatiënten.

Regionale Spreiding

Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging 

per gemeente op maandbasis verzorgd (december 2019,  Bron: facturatie TDM3) 

Grafiek 6: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiëntentypologie (december 2019).

Bron: Xml-prestatie-bestanden, facturatie, TDM3 en eigen bewerkingen
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Tabel 1: : globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per 

verpleegpraktijk (december 2018 en 2019)

Bron: facturatie TDM3 en eigen bewerkingen.

PRAKTIJKFUNCTIONEREN

Zorgverlening
Het meest opvallende is het verdwijnen/splitsen van de grootste praktijk, waardoor de 
grootste aangesloten praktijk 42 zorgverstrekkers telt. Dit vertaalt zich echter niet in het 
aantal verzorgde patiënten per praktijk en dus ook niet in verzorgingsdagen en bezoeken 
(die nog stijgen).
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Inkomsten per profiel
Op basis van de inkomsten zien we dezelfde evolutie als de evolutie in aantallen  
patiënten: stijging binnen het aandeel gewone nomenclatuur en daling binnen  
forfaitpatiënten. De uitzondering op voorgaande vergelijking zit binnen de palliatieve 
patiënten die wel in aantal stijgen maar niet in het financieel aandeel van de zorgen.

Tabel 2:  Patiëntentypologie op maandbasis per verpleegpraktijk 

(december) Bron: Facturatie TDM3 en eigen bewerkingen
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Zorgindicatoren
Het gemiddelde aantal zorgdagen per patiënt stijgt, het gemiddelde aantal bezoeken 
per zorgdag blijft gelijk. Opvallend is de, weliswaar lichte, toename van het aandeel van 
hygiënische verzorgingen.

Tabel 3: Zorgindicatoren op maandbasis per verpleegpraktijk (december 2018 en 2019)

Bron: facturatie TDM3 en eigen bewerkingen
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