Wie verzorgt bij ons de patiënten?
Alle patiënten worden bij ons verzorgd door hoog gekwalificeerde, gemotiveerde zelfstandig verpleegkundigen.
Alle specificaties zijn te lezen op onze website. Op eenvoudige vraag vermelden wij u ons uitgebreide portfolio.
Wij onderscheiden ons door de hoogst mogelijke zorgen
aan te bieden.

Wij zijn waarschijnlijk het hoogst gespecialiseerde team
thuisverpleegkundigen in de ruime regio, en ver daarbuiten.
Binnen elke specialisatie gaan wij voor het meest uitgebreide pakket. Voor bv. de wondzorgspecialisaties heb je
verschillende niveaus: van referentie verpleegkundige
wondzorg (48 uur, zonder examen) tot post graduaten van
respectievelijk 20, 30 of 60 (min. 1500 uur met proeven)
ects studiepunten.
Door permanente vormingen, interne communicatie en
bijscholingen, door interdisciplinair en multidisciplinair te
werken kunnen wij met ons gestructureerd team de juiste
gespecialiseerde zorgen aanbieden.
Wij houden rekening met alle patiënten rechten. Iedereen
heeft recht op de meest kwalitatieve zorgen.
Door te streven naar een totale transparantie weten de
patiënten bij ons wie zij voor zich hebben.
Wij houden van uw privacy. U zal geen wagens overladen
met reclame aan uw deur zien staan. Om onze zorgen te
ontvangen tekent u bij ons een informed consent. Dit om
zowel uw gegevens, data, of fotomateriaal door te sturen
naar collega’s, artsen, andere belanghebbende zorgverstrekkers…

Wie betaalt deze zorgen?
Wij hebben nog nooit ereloon aangerekend.
Wij sturen onze facturatie via het beveiligde mycarenet
door naar de verschillende ziekenfondsen.
Het is een fabeltje dat zelfstandig verpleegkundigen zouden duur zijn.
Een bloeddruk controle, de zuurstofsaturatie meten, een
glycemie meten, toezicht op medicatiegebruik, gebruik
van Photizo en Bioptronlamp zijn zaken waar geen nomenclatuur voor bestaat, en deze worden bij ons nooit
aangerekend in combinatie met andere verstrekkingen en
behoren tot onze service.
U zal van ons een detail krijgen waarop duidelijk is welke
prestaties door wie er werden aangerekend. Ons beleid
steunt immers sinds 1990 op volledige transparantie. Elke
collega kan op gelijk welk moment bekijken welke prestaties er aangerekend worden.

Communicatie?
Communicatie en overleg zijn onmisbaar met de patiënt
als centrale figuur en als mede actor in zijn zorg. Komen
tot een interdisciplinaire behandeling zijn bij ons een
vanzelfsprekendheid.
Dit is waar wij altijd naar hebben gestreefd: een betere
behandeling door een betere informatiedeling, communicatie en extreem doorgedreven opleidingen.

Dat vele meer….
Door overleg zorgen wij ervoor dat u in contact komt met
de beste specialisten in elke sector.

Onze waarden zijn al jaren gekend bij allerhande sociale
diensten.

Wij zorgen voor uw opvolging in samenspraak met alle
andere zorgverstrekkers van de eerste lijn.

Bij u thuis, in een serviceflat, wij verzorgen u waar nodig.

Een persoonlijk alarm nodig? Wij helpen er u aan, geven
verschillende mogelijkheden, en doen zelfs de installatie
ervan indien nodig.

Telefoon: 0475 44 08 06
E-mail: diego@wondzorgadvies
www.groep-backaert.be

Groep Backaert
Gespecialiseerde
Thuisverpleging
Opgericht in 1990
Onze jongste patiënt was ooit een half uur oud…..
Wist u dat een verpleegkundige wettelijk verplicht
is om te melden aan de behandelende arts of hij/zij
een handeling al dan niet kent.
Wij hebben in onze praktijk geen beperkingen!
Een streven naar perfectie in de zorg is hiervan een
natuurlijk gevolg.
Wij kunnen alle prestaties aan: Externe hartpomp,
poortcatheters, volledige beademing ( sinds 2007!),
de meest gespecialiseerde wondzorgen zoals NTD,
infuustherapie, sondevoeding, palliatieve zorgen,
inspuitingen, hygiënische zorgen, wondzorgadviezen
en diabeteseducaties zijn reeds enkele van onze
vele mogelijke zorgen.
De hoogste zorgkwaliteit is bij ons een must, voor u
als patiënt een recht !!
Een luisterend oor is hierbij onontbeerlijk.
Onze organisatie is door permanente vorming, eigen
transparant bestuur en doorgedreven teamwork
uitgegroeid tot een professionele gestructureerde
organisatie.
Wij nemen onze verantwoordelijkheden op in de
zorg om samen met alle zorgverstrekkers te komen
tot de meest optimale kwaliteit waarin de patiënt
op een comfortabele wijze, gesteund door kennis en
kunde, zijn/haar/x positie inneemt en zijn/haar/x
therapietrouw zelf aanstuurt.

www.eerstelijn.be

U heeft geen thuisverpleging nodig,
maar enkel diabetes educatie?
Dat kan, u kan ons vrijblijvend contacteren. Wij verzekeren u van een glycemietoestel en vervangpennen bij problemen, 24 op 24, 7 op 7!

U hebt een andere vraag over gezondheidszorgen?
Dat kan, wij proberen steeds een snel antwoord te formuleren, en kundige hulp te bieden aan elke zorgvrager!
Samen met de patiënt en zijn huisarts verzorgen wij u al
sinds 1990 met de meest hoogstaande gezondheidszorg,
en dit bij u thuis.
Thuishospitalisatie is geen toekomst meer, wij doen dit
elke dag. Dankzij onze zorgen is het mogelijk om langer
en sneller thuis verzorgd te worden.
Als wij u dienen door te verwijzen, dan hebben wij een
netwerk van heel kundige collega’s: artsen, kinesisten,
podologen, pedicure, thuishulporganisaties, poetsdienst,
klusjesdiensten…. Enz.
Elke patiënt is uniek en wordt dan ook zo verzorgd: een
aangepaste zorg op maat, met wederzijds respect.

Ook betrokken in ...

U LOOPT AL MAANDEN
MET EEN WONDE?

Onze praktijk is betrokken in allerhande verenigingen, beleidsinstituten, onderwijsinstellingen, projecten, ...:
Werkgroep Thuisverpleegkundigen NVKVV
Werkgroep Diabetesverpleegkundigen NVKVV
Commissie diabetes voet Diabetesliga
Federale Raad voor de Verpleging
Kartel van zelfstandige verpleegkundigen e-vita
Raad van Bestuur Federatie Vrije Beroepen
Overleg Zorgverstrekkers FVB
Externe expertise allerhande symposia en congressen
Allerhande werkgroepen FOD en RIZIV
Externe beoordelaar eindwerken
Interdisciplinair wondzorgcentrum
Gastdocent

Alle afspraken ook steeds na
telefonisch contact op

Iedereen met een wonde,
(of het nu een diabeteswonde, veneus ulcus, arterieel ulcus, stomawonde, chronische wonde, brandwonde, traumatische wonde,…. is.)

kan ook terecht bij ons
voor advies:
U kan vrijblijvend bellen voor Wondzorgadvies en contact
nemen zodat wij uw slecht helende wonden bekijken om
zo samen met uw huisarts uw wonde te helpen sturen
naar een vlotte genezing. Opvolging kan op digitale wijze.
Wondzorg staat bij ons op een nationaal en internationaal gekend hoog niveau.

0475-44.08.06.
Afspraak:

Diégo Backaert
•

Wij volgen de wetgeving op de voet, zijn voorstanders van
transparantie en eerlijke praktijkvoering.

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

Of na contact met de specialist op:

Stalen die wij ontvangen, worden altijd ‘gratis’ gebruikt
bij de patiënten.

•

Houtenkruisstraat 14B, te 9310 Moorsel.

Strikte steriliteitseisen zijn al jaren een prioriteit binnen
ons team. Daardoor hebben wij ook tijdens COVID onze
patiënten kunnen vrijwaren. Wij dragen al jaren handschoenen, wij ontsmetten al jaren onze handen…..

0475/44.08.06. of 0489/11.10.17.
vu: Adres: Hammersweg 10 te 9420 Erpe www.wondzorgadvies.be

Meertaligheid is geen probleem
Permanentie is vanzelfsprekend

