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1. Een impressie 

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw verzorgt iedere dag 

12.500 patiënten in de provincie Antwerpen, 28.237 

unieke patiënten op jaarbasis.

Alle WGK verpleegkundigen werken met een tablet

computer.

Daarnaast bouwen we reeds 28j aan onze Zorgcentrale:

https://www.youtube.com/watch?v=Rlh05t1Q_gU

https://www.youtube.com/watch?v=Rlh05t1Q_gU


2. Krachtlijnen Zorgcentrale WGKA

• Gestart in 1989

• 18 collega’s - 24/7 - verpleegkundigen en 

administratieve medewerkers

• + 8.000 aansluitingen PAS, ook IP en crisiszorg gekoppeld

• Ondersteuning door coördinator, technisch expert, 

procedures, …
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2. Krachtlijnen Zorgcentrale WGKA

24/11/2017

• Willen niet alles doen, enkel dat waar we goed 
in zijn. Beste diensten aan beste prijzen.

• Krachtlijnen

• Flexibel in functie van de vraag

• Professioneel

• Onafhankelijk

• Bedrijfszeker

• In partnerschap



2. Krachtlijnen Zorgcentrale WGKA

zorgcentrale

PAS

24/24 
zorgorganisaties

24/24
particulieren

Onthaal + 
mailbox

Digitaal
zorgplatform

???
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NIEUW: mobiel alarmsysteem 

24/11/2017

• alarm binnen- én buitenshuis

• spreken en luisteren

• plaatsbepaling



3. Van alarm- naar zorgcentrale

• Innovatie platform – open om nieuwe 
technologie te testen

• “experience room” opdat patiënten, 
verpleegkundigen, zorgpartners  

– kunnen ervaren hoe zorgtechnologie een plaats kan 
hebben in een thuisomgeving

– zien wat er gebeurt “achter de scène” van de 
zorgcentrale



3. Van alarm- naar zorgcentrale: mhealth

2 projecten vanuit RIZIV:

• Medicatiedispenser

• 24/7 monitoring van vitale parameters mbv een patch en 

meetunit

Efficiëntie stijgt + ziekenhuisopnames dalen
Zelfzorg neemt toe dankzij zorgcoaching op 

afstand 



3. Mhealth: project telemonitoring

10

Overal draagbaar & met betrouwbare metingen

ZIEKENHUIS THUIS

BUITEN

Medisch gecertificeerd
*** Sensors only ***

Makkelijke Patch 



3. Mhealth: project medicatiedispenser



Slimme Philips Medido medicijndispenser Persoonlijke Medicijnrol

3. Mhealth: project medicatiedispenser

E-health platform



3. Van alarm- naar zorgcentrale: 
MijnWGK

• WGKA gelooft sterk in de kracht van IT en 
zorgtechnologie:

• Vanuit de Zorgcentrale ondersteunen we patiënt, 

mantelzorger en zorgprofessional via data.

• Ook vanuit ons verpleegkundig dossier doen we dit 

via MijnWGK. 



3. MijnWGK: samenwerking met 
technologie
Tabletcomputers zijn permanent verbonden met 
servers via 3G en 4G. 

Samenwerking tussen verpleegkundigen verloopt 
hierdoor optimaal.

Gegevens worden meer en meer gestructureerd
geregistreerd.

Centrale 
WGK 

Server

Tablet

Tablet

Tablet



3. MijnWGK heeft veel 
(gestructureerde) gegevens

• Zorgen
• Parameters (bloeddruk, temperatuur, glycemie, etc…)
• Zorgteam en mantelzorgers
• Verslagen
• Observaties
• Foto’s
• Etc.

… en we willen deze op een veilige manier delen



3. MijnWGK: uitgangspunten

• Iedere zorgverlener werkt in eigen software

• Koppelen van systemen

• Strengste beveiliging van gegevens + toegang

• Eenvoudige toegang

• 24/7 beschikbaar

• Toegang voor arts, patiënt en vertrouwenspersoon
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3. MijnWGK- Platform

Zorg
Centrale



• Nieuwe webapplicatie (Dynamisch Dashboard) ontwikkeld 
door Wit-Gele Kruis (5 provincies).

• Gegevens worden opgeladen vanuit het EVD (elektronisch 
verpleegkundig dossier).

• Behandelend arts heeft rechtstreekse inzage in  
patiëntendossier WGK via directe link (ingebouwd in 
CareConnect, Windoc, Medidoc, HealthOne).

• Single Sign On, eHealth consent, therapeutische relatie.
• Ook gegevens van mhealth
• Feedback van arts in invulscherm
• Koppeling met HUB’s (en EPD’s van ziekenhuizen – SSO - COZO)
• Koppeling met Vitalink medicatieschema.
• Contactgegevens Wit-Gele Kruis
• Zeer goed beveiligd – eHealth

3. MijnWGK- Platform



3. MijnWGK- Platform: beschikbare info

• Administratieve gegevens

• Profiel: KATZ van laatste 2 jaar

• Contactgegevens (zorgteam)

• Op te volgen parameters ( BD, gewicht, 
vragenlijsten,…)

• Toegediende zorgen van afgelopen X maanden

• Verslagen van afgelopen 2 jaar (pdf)

• Patiënt is in ziekenhuis/instelling (geweest) /+ info
ziekenhuis (pdf)
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4. Experience room



Bedankt voor uw aandacht!

elise.torfs@wgkantwerpen.be

014 24 24 24

mailto:Elise.torfs@wgkantwerpen.be

