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Welkom
Dankzij meer dan 30 jaar ervaring in de thuisverpleging maakt onze zorg 
het verschil. Wij zijn 7/7d en 24/24 u bereikbaar om onze kwalitatieve 
thuisverpleging aan te bieden met alle respect voor de patiënt, zijn 
omgeving, geloofsovertuiging of keuze van ziekenfonds.

Onze thuisverpleging vormt een belangrijk onderdeel van het totaalpak-
ket dat Korian Home Care kan aanbieden in de thuiszorg.

Ons team
Ons team bestaat uit professionele en deskundige verpleegkundigen, 
zorgkundigen en vroedvrouwen. We werken in kleine regio’s om het 
contact met de patiënt, zijn omgeving, de behandelende artsen en de 
andere hulpverleners zo nauw mogelijk te houden.

Door deze werkwijze wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd 
met een eigen wachtdienst 7/7 dagen en 24u/24u. 

Veel van onze verpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd in 
verschillende takken van de verpleging en vervullen de rol van 
referentieverpleegkundige in geriatrie, palliatieve zorg, stomazorg, 
hartbewaking, wondzorg, dementie, diabeteszorg, vroedkunde…

Wij zijn geconventioneerd en werken via de derdebetalersregeling. 

De patiënt kan te allen tijde de attesten van de uitgevoerde zorgen 
opvragen via zijn E-box. We werken ook volledig volgens de regels van 
de AVG-wetgeving (bescherming van de privacy) en gebruiken alleen 
de persoonsgegevens die we voor de facturering nodig hebben, met de 
toestemming van de patiënt.
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Voor welke zorgen kun je bij ons terecht?
 alle hygiënische zorgen: wassen en aankleden;

 steunkousen en zwachtels;

 alle wondzorg: eenvoudig-complex-vacuümtherapie;

 stomazorg;

 injecties; 

 lavementen;

 oogindruppeling postoperatief;

 sondages, spoelingen, suprapubische sonde; 

 palliatieve zorg en pijnbestrijding (zie verder);

 klaarzetten en toedienen van medicatie;

 en alle mogelijke zorgen van de RIZIV-nomenclatuur. 
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Thuishospitalisatie: specifieke verpleegkundige handelingen
Als gevolg van de kortere ziekenhuisopnames komen steeds meer 
patiënten met complexe zorgbehoeften vroegtijdig naar huis. Korian 
Home Care thuisverpleging legt zich toe op een volledige thuiszorg 
voor deze patiënten, met gespecialiseerde verpleegkundigen en met 
alle mogelijke hulpmiddelen van zijn eigen uitleendienst. 

 thuisdialyse;

 chemobehandelingen;

 intraveneuze perfusie, TPN, subcutane perfusie;

 sondevoeding;

 pijnpompen;

 spoelen port-a-cath; 

 thuisbeademing;

 diabeteseducatie.
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Palliatieve begeleiding van a tot z
Steeds meer terminale patiënten kiezen er voor om thuis te blijven.

Bij deze patiënten wordt een goede samenwerking opgebouwd met de 
huisarts, oncoloog, palliatieve netwerken en alle andere zorgverstrekkers.

Het onder controle houden van de pijn en alle andere ongemakken wordt 
besproken en zo goed mogelijk ondersteund. 

We werken samen met alle palliatieve netwerken in onze werkregio’s en 
houden ook rekening met de geloofsovertuiging of culturele gebruiken 
van de patiënt. 
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Vroedvrouwen en kraamzorg
Korian Home Care heeft zijn eigen team vroedvrouwen voor de 
begeleiding van de jonge ouders. De vroedvrouw zal in samenspraak 
met de kraamkliniek het dossier opstarten. Ons team beschikt ook over 
een bilirubinemeter en alle andere materieel voor thuisbegeleiding.

Kraamzorg voor de ondersteuning van de jonge ouders in de eerste 
weken na de bevalling kan worden aangevraagd op de hoofdzetel van 
Korian Home Care, door te bellen naar 078 15 20 12 of te mailen naar  
kraamzorg@korianhomecare.be 

De kraamverzorgers zijn specifiek opgeleid door een van onze eigen 
vroedvrouwen. 
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Ons verpleegkundig kabinet / wondzorgcentrum / bandagist
We beschikken op verschillende locaties over een verpleegkundig 
kabinet waar je steeds terecht kan tijdens de kantooruren of op afspraak 
(078 15 20 12). De verpleegkundige die aanwezig is, staat in voor de 
labo’s, injecties en de verzorging in het wondzorgcentrum.

Patiënten met sterk wisselende werkuren kunnen dus zelf kiezen  
wanneer ze even binnen springen.

Neem zeker een kijkje op onze website www.korianhomecare.be voor 
meer informatie in verband met het kabinet bij jouw in de omgeving.

Hier vind je eveneens meer informatie omtrent de consultaties van onze 
ergotherapeut en bandagist.

JE KUNT BIJ HEN TERECHT VOOR:
	steunzolen;

	compressiekousen;

	korsetten;

	braces en bandages;

	stomamateriaal;

	hulpmiddelen;

	loophulpen, rolstoelen, scooters;

	woningaanpassingen;

	borstprothesen en lingerie;

	orthopedische schoenen;

	uitleendienst.
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Ons totaalpakket aan thuiszorg 
NAAST DE THUISVERPLEGING KUN JE BIJ  
KORIAN HOME CARE OOK TERECHT VOOR:
	Gezinszorg;

	Poetsdienst;

	Kraamzorg;   

	Gespecialiseerde zorg;

- Personen met een beperking;

- Psychische zorg;

- Dementie;

- Palliatieve zorg;

	Dienstencheques.  
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Onze residentiële zorg 
Korian Home Care maakt deel uit van Korian, zodat onze patiënten 
voorrang hebben in de woonzorgcentra en assistentiewoningen van de 
groep. 

Voor meer info: www.korian.be 

Hoe thuisverpleging aanvragen?
Voor elke prestatie met uitzondering van hygiënische zorgen heb je een 
voorschrift van je arts nodig, waarop je een vignet van je mutualiteit 
kleeft. Bel of mail ons om een afspraak te maken. Bij elk huisbezoek 
wordt je Identiteitskaart verplicht ingelezen. Als je nog vragen of opmer-
kingen hebt, aarzel niet om contact op te nemen:

	Met ons secretariaat via tel 078 15 20 12
 per mail thuisverpleging@korianhomecare.be  
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Contactgegevens

Algemene contactgegevens:

078 15 20 12
info@korianhomecare.be
www.korianhomecare.be
 

Specifiek voor uw regio:


