NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Thuisverpleging De Voorzorg






Website: www.thuisverplegingdevoorzorg.be
Mail: thuisverpleging@devoorzorg.be
Contactcenter: 011 22 44 22
Helpdesk software en hardware: 011 430 999
Dienst administratie: 011 430 910

Wij zijn de volgende dagen gesloten:
*

Maandag 1 november

*

Donderdag 11 november

*

Vrijdag 12 november

Interne vormingen (vergaderzaal Genkersteenweg 171 Hasselt)
Uur: telkens van 13u45 tot 16u15 - de opleiding start om 14u! (max 20 pers)



25 oktober: Knip Plak en Vouwtechnieken door Coloplast (nog 5 plaatsen)
15 november: Wondzorg met Hyaluronzuur door de firma Kela (nog 20 pl)

Vormingen via e-learning (= wetgeving Riziv)



Griepvaccinatie: mag ik dat als thuisverpleegkundige? En wat zijn de voorwaarden?
Correct interpreteren van de Katz schaal

Wie interesse heeft om een interne vorming en/of één van deze of beide e-learnings te
volgen = gelieve te mailen naar thuisverpleging@devoorzorg.be
Na het correct afleggen van een testje krijgt u een vormingsattest (geldig voor de Riziv premie)
Riziv: Telematicapremie 2020 (softwarepremie)
Wat is de telematicapremie?
De telematicapremie is een forfaitair bedrag (800 euro) dat zij jaarlijks betalen aan verpleegkundigen die
hun patiëntendossiers beheren met een gehomologeerd softwarepakket.
Hoe vraagt u de premie aan?
U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Mijn premieaanvragen” op de MyRiziv-toepassing.
Wanneer vraagt u de premie aan? Uiterste datum = tot en met 31 oktober 2021.

Riziv: eID lezen van de patiënt
Tijdens de Coronacrisis moet de eID van de patiënt niet meer worden gelezen om hun identiteit te
controleren. Dit MAG wel al, maar is voorlopig nog geen verplichting.

Voorlopig is er echter nog geen (her)startdatum vast gelegd.

Maandag 1 november zijn de winkels gesloten
Donderdag 11 november zijn de winkels gesloten




□

7€ per geschenk incl. btw
Bestellen voor 15/11 = zekere levering gezien de schaarste in de markt
van geschenken én verpakkingen.

2x Handcreme met aloe vera 250ml + 1x nagelknipper Solingen.

□ 1x Uiercreme 300ml + 1x paardenbalsem 300ml.
□ 1x Molicare waslotion 250ml + 1x bodylotion 250ml.
□ 1x UMAMI pakket: 100ml handzeep met arganolie + 50ml handcréme met allanoïne.
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□

Veilig gebruik van naaldcontainers
Een naaldcontainertje is een handig containertje waarin gebruikte injectienaalden, insulinespuiten,
pennaalden en bloedlancetten veilig kunnen opgeborgen worden.
Enkele dagen geleden werd er een (overvol) containertje binnen gebracht waarbij er een scalpel door de
wand stak (. Gelukkig was onze medewerker alert!

Bericht van:
Dag collega,

Wit Gele Kruis Hasselt

Momenteel krijgen we in Wit-Gele Kruis Hasselt centrum behoorlijk veel zorgaanvragen van

patiënten. Dit gecombineerd met ziekte bij verschillende medewerkers maakt dat we tijdelijk niet alle
zorgen optimaal en kwalitatief kunnen inplannen. We proberen steeds met respect voor de keuzevrijheid
van de patiënt door te verwijzen. We weten echter niet steeds of we de juiste doorverwijzing doen.
Heb jij nog ruimte om een aantal zorgen op te nemen, mag je contact opnemen met de leidinggevende van
de afdeling.
Afdeling Hasselt-Oost = Gouverneur Verwilghensingel 26, 3500 Hasselt
Tel bereikbaar tussen 8u-17u op het nr 011/225868
Wendy Vanempten:

wendy.vanempten@limburg.wgk.be

An Rego:

an.rego@limburg.wgk.be

Indien u patiënten van ons overneemt, zullen wij steeds contact opnemen met de huisarts en zorgen voor
een goede informatie overdracht. Zo kunnen we samen kwalitatieve en veilige zorg blijven geven aan de
Hasseltse patiënten.
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