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〉〉〉 VERSTERK 
jouw kennis en jouw netwerk.

〉〉〉 14 - 15 - 16 OKTOBER 2020
ONLINE

Congres Zelfstandige  
Thuisverpleging 
Vlaanderen 2020

In deze speciale congreskrant kom je alles te weten over ZTV2020: welke interessante lezingen er worden 
aangeboden, wat is de achtergrond van onze sprekers, en praktische info. 
 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door: ACC Dienstecheques Domestic Services, Bota, Care-ace, Coloplast, Convatec, 
Corilus, CT Paramedics, Curalia, Deforce Medical, Essity, Hyundai, Flen Health, Hartmann, Hospidex, JPL Solutions, 
Mercatum Medical, MG Motor, Nestlé Health Science, Phil@home, Xerius en Zorgpunt.
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Wedstrijd
Dit jaar geen tombola maar wel een wedstrijd van Hyundai
Neem deel aan de wedstrijd en win 14 dagen gratis 
gebruik van een elektrische wagen!

 PRAKTISCHE INFORMATIE

CALENDAR Datum
Het congres vindt dit 
jaar online plaats op 
woensdag avond 14, 
donderdag namiddag 15 en 
vrijdagnamiddag 16 oktober. 

INSCHRIJVEN

Ben jij er ook bij?  
Je kunt nog inschrijven tot en met 

woensdag 14 oktober 12u00.

Play Deelnemen
Het congres gaat door 
via het online platform 
Zoom.
Kort op voorhand 
wordt de link naar de 
Zoomsessie  
via e-mail bezorgd.

Zorg dat je 15 minuten 
vooraf aanwezig bent 
zodat je zeker niets 
mist!

Heb je vragen of  
opmerkingen? 
Contacteer ons via  
Envelope-open   info@vbzv.be 
of op het  
telefoonnummer 
PHONE   02/734.59.49

€ Prijs
• Leden: 50 euro
• Niet-leden: 120 euro
• Studenten: gratis (dit 

wordt bij inschrijving 
gecontroleerd)

Je kunt de lezingen van de dagen waarvoor je ingeschreven bent achteraf opnieuw 
bekijken!

graduation-cap Bijscholingsattesten
De lezingen komen in aanmerking voor de bijscholingspremie.  
Hiervoor wordt een attest voorzien binnen de 14 dagen.
Het bijscholingsattest van een deelnemer die 3 dagen aanwezig was,  
telt voor 2u wetgeving en 3,5u evidence-based.

Ben je ingeschreven voor de 3 dagen maar kan je het programma niet volledig 
meevolgen op 14, 15 of 16 oktober, dan is het mogelijk om de presentaties achteraf online 
te bekijken tot midden december 2020.
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https://www.hyundai.be/nl/campaigns/?ID=Mf25HVCuuJNYDagVlfbGOeosUsUrfxrX%2BqL4LOuiXhFz0SHyI_7X3SsvMiX4RkN0llfViMRnri
https://www.vbzv.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=175
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PROGRAMMA

WOENSDAG
AVOND

14/10

DONDERDAG
NAMIDDAG

15/10

VRIJDAG
NAMIDDAG

16/10

20U00 - 20U15 Welkomstwoord door Wim Laporte, inrollend voorzitter bij VBZV

13U30 - 14U45
‘Waarom is vaccineren belangrijk?’  
door Pierre Van Damme, vaccinoloog UZ Antwerpen 

13U30 - 14U30
Sessie over omgaan met (posttraumatische) stress: 
‘Zorgzaam omgaan met schokervaringen’ door Erik De Soir, 
crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut

20U15 - 21U15
‘Het belang van het patiëntendossier binnen de rechtspraak’  
door Christophe Lemmens, Dewallens en Partners

15U00 - 15U30
‘Toepassing van nomenclatuur bij diabetespatiënten, ook als je 
geen diabeteseducator bent’ door Heidi Van Otten

14U45 - 15U45
‘Constipatie en incontinentie: heeft bekkenbodemtraining (nog) 
zin?’ met twee bekkenbodemspecialistes Eva Stul en Ine Witters

21U30 Het einde wordt voorzien rond 21u30

15U45 - 16U15
‘A, B, C handelingen: grenzen van verpleegkunde’  
door Conny Dekens

16U00 Studentenmoment

16U30 Het einde wordt voorzien rond 16u30

16U30 Het einde wordt voorzien rond 16u30

3



Wij zijn al trotse partner van Care-C, binnenkort ook van u?

MG cares about people 
who care about people

0 L/100km. 0 G/KM CO2 (WLTP)
* Model MG ZS EV (Luxury edition) vanaf 388,11 € per maand excl. BTW in Financiële Renting. Catalogusprijs excl. BTW 27.260,33 €. O� erte berekend op 
basis van 60 maanden, en met een aankoopoptie van 16%. indicatief gemiddeld verbruik (l/100km): 0l/100km. Indicatieve CO2-uitstoot (g/km): 0g/km. 
Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Alpha Credit N.V, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 
1210 Brussel, RPR Brussel 0445.781.316. Aanbod geldig tot 31/12/2020.

MG, de ideale 
zero-emission

mobiliteitspartner. 
MG ZS EV

FULL OPTION 
LUXURY 

VERSION
/MAAND*€388,11

VANAF

MG ZS EV
FULL OPTION 

LUXURY 
VERSION

/MAAND*€388,11
VANAF

100%  ELEKTRISCH

PAK BIOFILM EFFECTIEF  AAN
EN BEVORDER WONDGENEZING

MEER DAN ZILVER TM  VERSTOOR EN VERNIETIG
BIOFILM MET ONZE BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

* In vitro e� ectiviteit van AQUACEL Ag+ Extra en zilver bevattende producten in een volwassen bio� lm model (data � le ConvaTec).

HET RISICO OP
BIOFILM IS 78%

+ =
MORE THAN

 SILVER™ 

NIEUWE DATA toont aan dat AQUACEL Ag+ 
e� ectiever is dan andere zilververbanden* in 
het bestrijden van gemengde bio� lm. 

MEER DAN ZILVER™ Technologie is speci� ek
ontworpen om bio� lm te doden, verwijderen 
en terugkeer te voorkomen. 

Meer weten? bel: 0800-0224460

VerbandVerband

VerbandVerband

WT•ConvaTecAg+_Adv_210x297mm_2020.indd   1WT•ConvaTecAg+_Adv_210x297mm_2020.indd   1 05-08-20   14:0605-08-20   14:06
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Meer info: Tel. +32 9 386 11 78
info@bota.be • www.bota.be Since 1940

tovarix

Beige Natur Nero

vermoeide of 
zware benen
chronische veneuze 
insuffi ciëntie
spataders

oedeem
fl ebitis
trombose
postoperatief
sclerotherapie

Bota Tovarix is een medische compressiekous met 
degressieve druk en maximaal draagcomfort. Ze heeft 
een uitstekende pasvorm en is gemakkelijk aantrekbaar.

medische compressiekousen

Compressieklasse
CCL.1: 18-22 mm Hg • CCL.2: 25-32 mm Hg • CCL.3: 36-48 mm Hg

Assortiment
• Tovarix 20 als eerste keuze compressiekous
• Tovarix 50 met X-static® zilvergaren - antibacterieel
• Tovarix 70 met hogere stijfheid - bij uitgesproken oedeem

Maatwerk verkrijgbaar

20 7384 adv med compressiekousen 210x148mm VBZ.indd   120 7384 adv med compressiekousen 210x148mm VBZ.indd   1 25/09/20   15:2625/09/20   15:26

ADVERTENTIE

https://mgmotor.eu/nl-BE/?gclid=EAIaIQobChMIrbP4k-Kk7AIVkt4YCh2uwgrBEAAYASAAEgIhzPD_BwE
https://www.convatec.nl/stomazorg/?gclid=EAIaIQobChMIl83f0eGk7AIVEiwYCh2BxgMMEAAYASAAEgKq-vD_BwE
https://www.bota.be/
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Door Wim Laporte,  
inrollend voorzitter bij VBZV
De inrollend voorzitter heet iedereen van harte 
welkom op onze 3-daags online congres voor 
zelfstandig thuisverpleegkundigen. Zorg ver strekkers 
hebben het de laatste maanden niet gemakkelijk 
gehad. VBZV volgt de evolutie elke dag op en 
participeert op alle niveaus. We laten van ons horen. 
We stellen ons steeds actief en constructief op om 
met onze inbreng tot het best mogelijke resultaat 
te komen. VBZV heeft alle skills in huis om u op een juiste manier verder te 
helpen en kiest resoluut voor de weg waar de zelfstandig verpleegkundige zelf 
de touwtjes in handen heeft. We willen als beroepsorganisatie de stem zijn van 
alle zelfstandig verpleegkundigen.

Samen staan we sterk(er)! Heb je vragen over ons lidmaatschap?  
Neem een kijkje op deze pagina op onze website.

ONTDEK 
MOBI33

mobiele applicatie voor  
thuis verpleegkundigen.  

Deze gebruiksvriendelijke app  
is ontworpen voor en door  

verpleegkundigen. 

Ontdek hem nu: 
https://www.corilus.be/nurse/mobiel  

CALENDAR  Woensdag 14 oktober
CLOCK 20u00

Bedden & 
toebehoren Revalidatie Mobiliteit Zetels

Zorgpunt heeft het ruimste aanbod aan kwalitatief thuiszorgmateriaal in 
Vlaanderen. Dankzij onze snelle levering kan uw patiënt onmiddellijk thuis 
verzorgd worden. 

Bestel meteen op www.zorgpunt.eu of bel ons op 0471 21 15 17.
We vinden samen een oplossing!

De 
hulpmiddelen  
die jouw 
patiënten
verdienen.

Zorgpunt A5 Poster.indd   1Zorgpunt A5 Poster.indd   1 9/23/20   10:25 AM9/23/20   10:25 AM

Een mondmasker is de nieuwe norm.
Bij velen resulteert dit in huidschade, wat pijn en een 
oncomfortabel gevoel veroorzaakt. Gelukkig is er 
Flamigel® voor de behandeling van oppervlakkige 
huidwondjes!

Flamigel®: de juiste refl ex!
• Verkoelt en verzacht de pijn.
• Geneest tot 40% sneller zonder korst.
• Verkleint het risico op littekens.

OPPERVLAKKIGE
HUIDSCHADE DOOR

HET DRAGEN VAN
JE MONDMASKER?

      www.fl amigel.be - info@fl enhealth.com

Laat Flamigel® eerst even intrekken.

Testimonial:
Dokter Papinyan vertelt over 
zijn ervaring met Flamigel®. 
“Het eerste wat ik voelde, 
was het verkoelend e ect“.

https://www.vbzv.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=180
https://www.corilus.be/nurse/mobiel
https://www.zorgpunt.eu/
https://www.flenhealth.com/


HET BELANG VAN HET 
PATIËNTENDOSSIER BINNEN 
DE RECHTSPRAAK
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Door Christophe Lemmens, 
Dewallens en Partners
Iedere zorgverlener is bij wet verplicht om een patiëntendossier volledig en 
zorgvuldig bij te houden. Maar wat is zorgvuldig bijhouden? Welke gegevens 
worden verwacht in dat dossier te staan om als volledig te worden beschouwd? 
Een zorgvuldig bijgehouden dossier kan de verpleegkundige helpen bij mogelijke 
claims of rechtszaken. Het belang hiervan wordt nog bijkomend benadrukt door de 
nieuwe bewijsregels uit het vernieuwde burgerlijk wetboek. 

Mr. Lemmens zal het hebben over het belang van het patiëntendossier binnen de 
rechtspraak. Verder zal hij ook de wils- en handelingsbekwaamheid van zorgvragers 
toelichten en de “need to know” hier omtrent voor thuisverpleegkundigen. Deze 
be grippen zijn cruciaal om te begrijpen wie de patiënten rechten uitoefent en wie 
de beslissingen neemt. 

Christophe Lemmens studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 
2013 promoveerde hij tot doctor in de rechten op een proefschrift met als titel 
“Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde”. Sinds 
2013 is hij ingeschreven aan de balie van Leuven en in 2020 werd hij partner 
van het advocatenkantoor Dewallens en Partners. Hij is vanuit zijn academische 
achtergrond gespecialiseerd in de rechten en plichten van patiënten en medische 
aansprakelijkheid, met inbegrip van het fonds voor de medische ongevallen. 
Hij is sinds 2014 gastprofessor aan de UA, schrijft op regelmatige basis weten
schappelijke publicaties en geeft lezingen in binnen en buitenland. Hij is effectief 
lid van de Federale Controle en Evaluatie commissie Euthanasie sinds 2017.

CALENDAR  Woensdag 14 oktober
CLOCK 20u15

4000 M2 STOCK AANWEZIG

Deforce Medical BVBA - Nijverheidsstraat 1 - 8850 Ardooie - TEL: 051/311 911 
info@deforcemedical.be - www.deforcemedical.be

Vraag nu aan onze vertegenwoordigers naar onze 
SPECIALE PROMOTIE die loopt van 16 T.E.M. 21 OKTOBER, 

deze is enkel te bekomen via hen, dus niet op onze webshop.
Françoise Sonck

Vertegenwoordigster Thuisverpleging Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant & Limburg
GSM: 0476 87 97 37 - E-mail: francoise.sonck@deforcemedical.be

Willem Ostyn 
Vertegenwoordiger Huisartsen en Thuisverpleging West-Vlaanderen

GSM: 0473 85 36 44 - E-mail: willem.ostyn@deforcemedical.be

https://www.nestlehealthscience.nl/nl
www.deforcemedical.be


WAAROM IS VACCINEREN 
BELANGRIJK?
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Door Pierre Van Damme, 
vaccinoloog UZ Antwerpen
Pierre Van Damme: “Waarom vaccineren we eigenlijk? Doen we dit voor onszelf of heeft 
dit een maat schappelijk belang? Beide. Het idee achter vaccineren is allereerst ‘iedereen 
zoveel mogelijk gezond houden’. Het hoort thuis in een ruim pakket ‘gezond blijven’ waar 
ook gezonde voeding, voldoende bewegen en tanden poetsen in zit. In geval van een 
infectieziekte of kinderziekte beslis je zelf niet wanneer je er aan blootgesteld wordt, de 
infectieziekte kiest jou. En ze kiest alleen maar vatbare personen. Vaccineren heeft in die 
zin als doel het aantal vatbare personen verminderen. Door te vaccineren zorg je ervoor 
dat je kind of jezelf niet langer vatbaar zijn voor ernstige infectieziekten: je geeft je kind of 
jezelf eigenlijk een rugzak aan bescherming mee die gans het leven meegedragen wordt. 
Af en toe moet dat rugzakje aangevuld worden. Het is geen groot rugzakje, maar als het 
nodig heeft, is het er wel. Pasgeborenen en baby’s hebben een erg beperkt rugzakje 
zodat elke infectieziekte onmiddellijk vat heeft op hen en ze een infectie op een ernstigere 
manier kunnen doormaken. Dus voor die groep moeten wij als maatschappij het meeste 
zorg dragen. 

Bovendien… als we voldoende kinderen inenten, dan heb je ook een maatschappelijk 
voordeel. Dan ga je zorgen dat die kiem niet van de ene op de andere kan overgaan en 
kan je op regioniveau zeggen dat mensen niet langer vatbaar zijn. Als we 95 procent halen 
voor mazelenvaccinatie, hoeven we niet meer achter de laatste 5 procent aan te gaan. 
Hierin zitten vaak moeilijk bereikbare kinderen, maar ook kinderen die kankertherapie 
volgen of bijvoorbeeld een ernstige vorm van afweerprobleem hebben. Zij kunnen niet 
gevaccineerd worden en moeten door de maatschappij beschermd worden. Als hun 
vriendjes wel ingeënt zijn, dan genieten ze mee van die onrechtstreekse bescherming. Dat 
is het mooiste wat een maatschappij kan doen. Dat is het principe van groepsimmuniteit 
dat we nu allemaal dankzij de COVID19 kennen: voor COVID19 spreekt men van een 60-
70% groepsimmuniteit die moet gehaald worden om de verspreiding een halt te kunnen 
toeroepen.

Vertrekkende van een aantal infectieziekten en vaccins wil ik aanhalen waarom we 
vaccineren en waarom dit een meerwaarde heeft.

Als zelfstandige verpleegkundige heb je een sleutelrol in het bijdragen tot een goede 
vaccinatiegraad in de hele bevolking. Te beginnen met het nagaan en verzorgen van je 
eigen vaccinatie, voor jezelf en ook om geen anderen bloot te stellen aan vaccineerbare 
infecties (denk maar aan griep, kinkhoest of mazelen). Maar ook om waar nodig, anderen 
een vaccin aan te bieden, en meer nog erover praten en uit te leggen wat zinvol is, en 
waarom gevaccineerd wordt. Dit maakt deel uit van de goede medische praktijkvoering!”

Pierre Van Damme is graag bezig, van onderzoek, tot lesgeven, van organiseren tot 
verbouwen in het weekend met de kinderen. Hij werkt aan de Universiteit Antwerpen 
waar hij een centrum leidt rond de evaluatie van vaccinaties, onderzoek uitvoert over de 
epidemiologie en preventie van infectieziekten, lesgeeft en vicedecaan is van de faculteit 
genees kunde en gezondheidswetenschappen. Momenteel lopen er projecten rond Ebola
vaccinatie in DRC Congo, en polio en COVID19vaccinstudies in Antwerpen.

CALENDAR  Donderdag  
15 oktober

CLOCK 13u30 - 14u45



69% van de mannen verkiest een Conveen® Optima condoomkatheter boven 
klassieke absorberende producten* zoals luiers.

• Huidvriendelijke en betrouwbare kleefstof
• Anti-leksysteem
• Elastische en ademende silicone voor een perfecte pasvorm 

en een eenvoudige verwijdering

Conveen Optima
De betrouwbare incontinentieoplossing, 
de hele dag lang

Voor meer informatie en gratis stalen, surf naar www.coloplast.be

* Chartier-Kastler E et al: Randomized, crossover, prospective, multicentre study comparing quality of life 
related to the use of urinary sheaths versus diapers in incontinent men, BJU Int 2011; 108:241-247Het Coloplast logo is en geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2020-09 Alle rechten voorbehouden. Coloplast België, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen. V.U.: E. Binnemans

Bekijk de START studie op www.hospidex.eu/repose

Repose, 
50% minder 
decubitus 
dan op 
wisseldruk-
matrassen!

 minder 
decubitus 

wisseldruk-
matrassen!

info@hospidex.eu | www.hospidex.eu

ADVERTENTIE

https://www.coloplast.be/
https://www.hospidex.eu/en


TOEPASSING VAN 
NOMENCLATUUR BIJ 
DIABETES PATIËNTEN, 
OOK ALS JE GEEN 
DIABETESEDUCATOR BENT
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Door Heidi Van Otten,
zelfstandig thuisverpleegkundige,  
diabeteseducator en tabakoloog
Deze lezing kadert in de dagelijkse opvolging van je 
patiënt. Als thuisverpleegkundige is het belangrijk om 
hiervan op de hoogte te zijn. Maar al te vaak wordt dit over 
het hoofd gezien en eigenlijk is dat jammer. We kunnen de 
nomenclatuurnummers die we hebben, maar beter optimaal 
gebruiken, ook al is dat niet altijd even evident. 

Door een goede opvolging van je patiënt kan je ook het 
contact met de huis arts opti maliseren - eventueel ver-
beteren - en schep je ook een betere vertrouwens band 
met de artsen. Dit is heel belangrijk als zelf standige thuis-
verpleeg kundige en komt de zorg naar je patiënten ten 
goede.

Heidi Van Otten is verpleeg kundige sinds 2000 en al 15 
jaar actief als zelf standige thuisverpleegkundige. Ze is ook 
diabeteseducator en tabakoloog.

CALENDAR  Donderdag  
15 oktober

CLOCK 15u00 - 15u30

Voor meer informatie

http://jpl-solutions.net/


A, B, C HANDELINGEN: 
GRENZEN VAN 
VERPLEEGKUNDE
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Door Conny Dekens, 
verpleegkundige, verpleegkundig juridisch expert en LEIF-nurse 
Thuisverpleegkundigen dienen rekening te houden met enerzijds de wettelijke uitoefening 
van het verpleegkundig beroep en anderzijds de voorschriften van de RIZIV-wetgeving. 
Het is van groot belang te weten binnen welke grenzen er welke handeling kan en mag 
uitgevoerd worden. 
In de lezing zal Conny het A-B-C van de verpleegkundige handelingen bespreken, de 
belangrijkste verschillen met de RIZIV-wetgeving en kort de bijhorende aansprakelijkheid.

Conny Dekens is verpleegkundige, verpleegkundig juridisch expert, en LEIFNurse. 
Professioneel legt ze zich voornamelijk toe op wetgeving rond de uitoefening van 
het verpleegkundig/zorgkundig beroep, RIZIV wetgeving/nomenclatuur en beroeps
aansprakelijkheid. Ze is werkzaam als vakdocent in het CVO Semper, gastdocent op 
de Odisee hogeschool te Brussel, lesgever bij opleidingen van VBZV, ontwikkelaar 
verzekeringsproducten bij Curalia en is daarnaast nog actief als thuisverpleegkundige.

CALENDAR  Donderdag 15 oktober
CLOCK 15u45-16u15

CTP laat 
zelfstandige 

thuisverpleegkundigen 
groeien.

Onderneem op je eigen 
manier met onze steun! 

Behoud je eigenheid, je zelfstandigheid 
als thuisverpleegkundige dankzij 
de praktische oplossingen van 
CT Paramedics. We versterken en 
steunen zelfstandige teams die willen 
groeien met onze kennis en ervaring 
in de thuiszorg. 

Bekijk hoe jij kan groeien op 
www.ctparamedics.be/nl/advies

PARAMEDICSPARAMEDICS

Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk
Koeweidestraat 47B, 1785 Merchtem

T: +32 (0) 14 51 83 00  |  info@ctparamedics.be
www.ctparamedics.be

CTP adv A5 VBZV sept20_48687.indd   1CTP adv A5 VBZV sept20_48687.indd   1 23/09/2020   13:3823/09/2020   13:38

Betere zorg
eenvoudig gemaakt
• Snel en makkelijk in gebruik
• 20% minder tijd nodig
• Ergonomisch
• 24% minder fysieke belasting
• Anatomische pasvorm

Ervaar hoe u MoliCare® 
Premium Elastic moet 
aanleggen

www.hartmann.be
www.molicare.be

De nieuwe standaard 
in incontinentieslips.

MoliCare® 
Premium Elastic

https://ctparamedics.be/nl/advies?utm_source=VBZV&utm_medium=krant&utm_campaign=beurs_ najaar_2020
https://www.hartmann.info/


SESSIE OVER OMGAAN  
MET (POSTTRAUMATISCHE) 
STRESS: ZORGZAAM OMGAAN MET SCHOKERVARINGEN
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Door Erik De Soir,
crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut
Erik De Soir over hoe je mensen in nood kunt opvangen:  
Wat als je mensen moet opvangen voor wie de wereld net is ingestort? 
Of als je met hen moet terugblikken op vreselijke dingen die hen alle hoop op 
herstel hebben ontnomen? Als je met hulpverleners moet napraten over interventies 
waarbij alle hulp te laat kwam? Hulpverleners ervaren het niet kunnen helpen of redden 
van slachtoffers overigens als erg ingrijpend. Dit gaat vaak gepaard met controleverlies 
en een gevoel van onmacht. Slachtoffers willen vooral eerlijke informatie, als startpunt 
van hun doorwerking gaan ze vaak terug op zoek naar hun hulpverleners van het eerste 
uur. Het is belangrijk dat zowel slachtoffers als hulpverleners kunnen terugvallen op een 
begrijpelijk kader, waarbinnen ze hun eigen ervaringen een plaats kunnen geven. Zonder 
de juiste aanpak riskeert elke getroffene van een schokervaring – slachtoffer, familielid of 
hulpverlener - vroeg of laat vast te komen zitten in een moeilijk proces. 

Opvang van mensen in nood - Crisisopvang bij trauma en verlies, het recentste boek van 
Erik De Soir, schetst een indringende casuïstiek van crisissituaties en opvangmethodes bij 
individuele en collectieve urgenties. Dit boek is een praktische leidraad voor wie enerzijds 
met slachtoffers en hun familieleden, en anderzijds met hulpverlener werkt in een context 
van crisisopvang.

Erik De Soir is doctor in de psychologie (Universiteit Utrecht) en doctor in de sociale en 
militaire wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij is verbonden aan De Weg Wijzer 
– Expertisecentrum voor Trauma en Rouwbegeleiding, verricht onderzoekswerk naar de 
effecten van acute en chronische traumatisering en doceert psychotraumatologie aan 
binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Hij schreef een twintigtal boeken en verleent 
reeds meer dan 25 jaar psychologische opvang en begeleiding aan de getroffenen van 
verkeersongevallen, collectieve urgenties en oorlogssituaties.

CALENDAR  Vrijdag 16 
oktober

CLOCK 13u30-14u30

Strijd mee tegen 
antimicrobiële 
resistentie (AMR).

 Wound_Warriors

Vraag hier  
uw gratis 
stalenkit

meer dan 70 kantoren over gans België!

https://www.woundwarriors.be/?utm_source=online_journals&utm_medium=banner&utm_campai gn=VBVZcongres
www.domestic-services.be


‘CONSTIPATIE EN 
INCONTINENTIE: HEEFT 
BEKKENBODEMTRAINING 
(NOG) ZIN?
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Door Eva Stul en Ine Witters,  
beide kinesiste en bekkenbodemspecialiste
Maak kennis met de bekkenbodem! Bekken bodem kinesitherapie of bekkenbodem-
reëducatie is gericht op een goede beheersing van de bekken bodem. Samen met 
een aangepaste houding en leef gewoonten, kan u bekkenbodemklachten beperken, 
behandelen en zelfs vermijden. Eva en Ine nemen je mee doorheen het hele spectrum 
van urine incontinentie en constipatie, bekkenbodemtraining, relevantie van oefeningen 
en houding, problematieken in de thuiszorg en heel wat tips & tricks.

Eva Stul studeerde af als kinesiste in 2012 en specialiseerde zich verder in 
bekkenbodemtherapeut. Ze werkt op de dienst gynaecologie (vrouwen) en urologie 
(mannen) in het AZ Mol. Haar patiënten komen daar terecht wegens problemen met 
de bekkenbodemspieren en ze maakt deel uit van het multidisciplinair overleg in de 
bekkenbodemkliniek voor het uitstippelen van hun behandeling. Daarnaast werkt Eva ook 
in haar eigen privé praktijk waar ze dagelijks vrouwen, mannen en kinderen begeleidt.

Ine Witters is reeds 20 jaar kinesiste met een bijzondere bekwaamheid in de 
bekkenbodemtherapie en perinatale kinesitherapie.  Ze heeft een eigen praktijk in 
Lanaken, en binnenkort ook in Hasselt, waar patiënten in een rustig kader terecht 
kunnen voor bekkenbodemproblemen bij volwassenen, perinatale begeleiding en ook 
oedeemtherapie.

CALENDAR  Vrijdag 16 
oktober

CLOCK 14u45-15u45

Meer dan 30.000 artikelen op 
voorraad  

Permanent scherpe prijzen 

Gebruiksvriendelijke webshop 
 
Bestel 24/7

 

Snel geleverd 

Verbanden 
en fixatie Wondzorg

Spuiten 
Naalden 
Infuustherapie

Thuiszorg Incontinentiezorg

Reinigen 
Ontsmetten

Medisch 
materiaal 

ALLES VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN  

bestel  
eenvoudig en snel 

www.mercatum.be

Mercatum Medical 
distributie medische hulpmiddelen  
Grote Markt 42 9600 Ronse 
055/21.35.84 

www.mercatum.be     
info@mercatum.be

Steriele sets 
Instrumenten

https://www.mercatum.be/


STUDENTENMOMENT 13

Tijdens dit moment wordt er 
uitleg gegeven aan studenten 
over ons beroep, zowel vanuit 
verpleegkundige hoek als admini-
stratieve hoek, met ruimte voor 
vragen. Zo krijg je een beeld van 
wat de job  als “zelfstandig thuis-
verpleegkundige” juist inhoudt. 
Heb je vragen? Stel deze dan 
zeker aan de docent.

CALENDAR  Vrijdag 16 oktober
CLOCK 16u00

*La participation aux bénéfices n’est pas garantie et peut changer chaque année

CuraliaCuralia: uw partner voor uw verzekeringen 
en uw pensioen
Curalia is de sector-specialist bij uitstek op het vlak van verzekeringen en pensioenopbouw 
voor zorgverleners. Van het RIZIV Sociaal Statuut tot een beroepsaansprakelijkheid op maat 
voor zelfstandige thuisverpleegkundigen.

We staan u bij met proactief advies op maat van uw situatie.

Geniet zorgeloos Geniet zorgeloos 
en haal nu alles uit het leven.en haal nu alles uit het leven.

Wij doen de rest wel!Wij doen de rest wel!

Meer info?
Vraag om een (virtuele) afspraak met de raadgever bij u 
in de buurt voor gepersonaliseerd advies aangepast 
aan uw huidige situatie

www.curalia.be

Curalia, Levensverzekeringsmaatschappij erkend door nr 0809
en Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A
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Wij veranderen
de toekomst, zodat
u dat ook kan.
Ontdek het enige merk met vijf verschillende
elektrische aandrijvingen.

Als lid van VBZV geniet u nu van een exclusieve korting1 op de aankoop van een 
nieuwe Hyundai. Hoe?

- Stuur een mail naar info@vbzv.be en vraag het conventie document aan.
- Ga met dit document naar je Hyundai verdeler, hij helpt je graag verder.
- Bezorg nadien een kopie van je bestelbon aan VBZV.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

1 De korting is geldig op de catalogusprijs van de wagen exclusief BTW en de opties inbegrepen met uitzondering van 
de metaalkleur. * De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die 
oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene 
voorwaarden van het garantieboekje. ** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie 

van 8 jaar of 200.000 km voor alle geëlektrificeerde voertuigen afhankelijk van wat het eerst van toepassing is (uitgezonderd kona EV : 8 jaar of 
160.000km en Tucson Mild Hybrid - geen batterij garantie). Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be 
of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 
RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

Bij Hyundai bouwen we aan vooruitgang. Daarom bieden wij maar liefst 5 elektrische aandrijvingen aan in 
onze vooruitstrevende wagens! De KONA Electric en Hybrid; de IONIQ Electric, Hybrid en Plug-in Hybrid en 
de Tucson Mild Hybrid.

Care-Ace NV • Luitenant Lippenslaan 58 • B-2140 Antwerpen

CARE-ACE
Desktop
Organisatie, planning en facturatie

Tablet
Bezoek- en dossierafhandeling

Mobile
Bezoekafhandeling

Hét softwarepakket voor de thuisverpleging

+32 3 270 94 40
info@care-ace.be

https://www.curalia.be/nl
https://www.hyundai.be/nl/campaigns/?ID=Mf25HVCuuJNYDagVlfbGOeosUsUrfxrX%2BqL4LOuiXhFz0SHyI_7X3SsvMiX4RkN0llfViMRnri
https://www.care-ace.be/


Vlaamse Beroepsvereniging voor  
Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV vzw)
map-marker-alt   Luchthavenlaan 27/54 bus 54 

1800 Vilvoorde

PHONE  02 734 59 49

Envelope-open  info@vbzv.be

  www.vbzv.be

CALENDAR Save the date 14 oktober 2021

Elke dag brengt Phil at Home gemoedsrust bij ouderen 
en hun familie door slimme technologie te combineren 
met een menselijke aanpak. Phil organiseert hun 
veiligheid en comfort en zorgt voor kwaliteitsvolle 
servicepartners.

Wij hadden jou hier graag alles over verteld tijdens de 
VBZV beurs, maar zijn toch blij je hier vandaag via deze 
weg Phil at Home te laten ontdekken.

Surf naar onze website www.philathome.be voor 
informatie of bel ons op 02 225 02 00

Mijn thuis, het mooiste plekje dat er is.
Geniet ervan in alle comfort en veiligheid met Phil at Home.

Geertrui Van Camp - Phil at Home - AG Servicing N.V.
BE  0700.501.534 - Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel
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5 manieren waarop Xerius 
het verschil maakt voor u als 
zelfstandig Verpleegkundige

Als zelfstandige moet u zelf zorgen voor uw sociale bescherming. 
Hiervoor sluit u aan bij een sociaal verzekeringsfonds, dat uw sociale 
bijdragen omzet in sociale rechten: pensioen, bescherming bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid, uitkeringen zoals startbedrag en nog zoveel meer.

Maar bij welk fonds sluit u het beste aan? Het antwoord is eenvoudig: waar u 
zich verzekerd weet van de beste service, zodat uw belangen optimaal worden 
verdedigd.

Overstappen naar Xerius is ook voor u een slimme zet. Die overstap is trouwens 
heel makkelijk, en helemaal gratis. 

 U geniet de laagste werkingskosten in de sector, namelijk 3,05%

 Altijd tot uw dienst, zowel online als op kantoor

	 Efficiëntie,	persoonlijke	betrokkenheid	en	duidelijkheid	staan	centraal		
 in onze service.

  U plukt de vruchten van onze band met SD Worx, de wereldleider in  
 loonberekening en personeelszaken.

 Xerius zorgt voor een optimale pensioenbegeleiding doorheen je  
 loopbaan. Als klant geniet u bovendien van een gratis pensioenraming.

Meer informatie over overstappen naar Xerius vindt u op www.xerius.be/nl-be/
zelfstandigen/overstappen-naar-xerius
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Neem vandaag 
nog contact op

Xerius 
Brouwersvliet 4 bus 4  
2000 Antwerpen  
www.xerius.be

https://www.philathome.be/nl
https://www.xerius.be/nl-be

