WEBSITE ZORGAANVRAAG WIT-GELE KRUIS OOST-VLAANDEREN

Handleiding
Om vlotter een aanvraag voor verpleegkundige zorgen in te dienen bij het Wit-Gele Kruis OostVlaanderen kan je voortaan terecht op onze website.
Wat is de website Zorgaanvraag?
Dit is een beveiligde website om op een eenvoudige manier een zorgaanvraag in te dienen. Je surft
naar zorgaanvraag.wgkovl.be, maakt een account aan en dient je aanvraag in. Deze aanvraag wordt
verwerkt: er wordt een verpleegkundige naar de patiënt gestuurd die de zorgen zal uitvoeren.
Voor welke zorgen kan je een aanvraag indienen?
Je kan een aanvraag indienen voor alle verpleegkundige zorgen, bijvoorbeeld compressietherapie, een
inspuiting, oogdruppels,… Vergeet niet de zorg, zorgfrequentie en -duur zo duidelijk mogelijk te
omschrijven.
Heb je een zorgaanvraag voor vandaag? Geef dit telefonisch door op het nummer 0800 20 30 2.
100% beveiligd
De Zorgaanvraagwebsite is een beveiligd platform. Bij het registreren en aanmelden wordt een
tweefactorauthenticatie gebruikt die 15 uur geldig blijft.
Wat zijn de voordelen?
 Via de website Zorgaanvraag kan je snel en eenvoudig een aanvraag online indienen
 Je kan een historiek van je reeds ingediende zorgaanvragen raadplegen
 Je kan de administratieve gegevens van patiënten opvragen om vlot een nieuwe zorgaanvraag
in te dienen
 Als arts kan de zorgaanvraag op een eenvoudige manier ook gelden als digitaal voorschrift. Een
papieren voorschrift is dus niet meer nodig.

-1-

Hoe werkt het in detail?
Deel 1: account aanmaken
In de eerste stap moet je je als aanvrager registreren en een account aanmaken op
zorgaanvraag.wgkovl.be.
Wanneer je je registreert als lid van een organisatie kan je de zorgaanvragen binnen de organisatie
mee opvolgen.
Wanneer je je registreert als arts worden naast de basisgegevens ook je RIZIV-nummer en een foto
van jouw handtekening gevraagd. Dit zal je later toelaten om een voorschrift digitaal in te dienen.
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Deel 2: aanmelden
Eens je geregistreerd bent, kan je je aanmelden om een zorgaanvraag in te dienen op basis van je emailadres en wachtwoord dat je bij het registreren gekozen hebt.
Daarna wordt een tweestapsverificatie gevraagd via een code die je toegang geeft tot je account
(keuze tussen een e-mail of sms).

Tweestapsverificatie: wat is dat?
Tweestapsverificatie is een extra digitale beveiliging bovenop het
gebruik van een wachtwoord. Bij aanmelden wordt via e-mail of sms een
beveiligingscode gestuurd als tweede stap om te kunnen inloggen. Op
die manier hebben hackers niet meer genoeg met je gebruikersnaam en
wachtwoord om toegang te krijgen tot je account.

Wachtwoord vergeten?
Ben je je wachtwoord vergeten? Geen probleem. Via de knop ‘Wachtwoord vergeten’ op het
aanmeldscherm kan je een link naar je e-mailadres laten sturen. Deze link laat je toe een nieuw
wachtwoord te kiezen.
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Deel 3: indienen van de zorgaanvraag
Het indienen van de zorgaanvraag voor een patiënt gebeurt in drie stappen:
 Stap 1: ingeven van patiëntengegevens:
Voor een nieuwe patiënt moeten de administratieve gegevens van de patiënt éénmalig worden
ingebracht. Als er een contactpersoon of huisarts gekend is, kunnen deze ook meegegeven
worden.
Indien er voor de patiënt reeds vroeger een zorgaanvraag werd ingediend, kan je de gegevens
eenvoudig terug opvragen via 'Bestaande patiënt? Selecteer patiënt'.
Als je een zorgaanvraag indient als arts, kan je ook aanduiden dat je zelf huisarts bent van de
patiënt.
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Stap 2: de zorgbehoefte wordt genoteerd:
Zorg ervoor dat de gegevens zo duidelijk mogelijk zijn. Bij 'zorgomschrijving' kan je de aard, het
aantal en de frequentie van de te verlenen verstrekkingen noteren.



Stap 3: wanneer alle gegevens correct zijn, kan de aanvraag ingediend worden.
In het kader van de vrije keuze van zorgverlener voor een patiënt wordt expliciet het akkoord
gevraagd dat de patiënt de zorgen van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen wenst te ontvangen.
In deze stap kan je als arts ook aangeven dat de zorgaanvraag als digitaal voorschrift ingediend
wordt. Op die manier hoeft er geen voorschrift op papier meegegeven te worden met de patiënt.
Indien je als lid van een organisatie geregistreerd bent, is het momenteel nog noodzakelijk om
alsnog een voorschrift mee te geven met de patiënt.
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De zorgaanvraag wordt doorgestuurd naar het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Ter bevestiging krijg
je nog een e-mail.
Bekijken van ingediende zorgaanvragen
Via de knop ‘Historiek zorgaanvragen’ aan de rechterkant van de
pagina kan je je reeds ingediende zorgaanvragen opnieuw
bekijken.

Wij stemmen graag met jou af…
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen streeft steeds naar een nauwe samenwerking met zijn diverse
zorgpartners. Daarom stemmen wij graag met jou af.
Heb je vragen of feedback over de werking van de website Zorgaanvraag, dan kan je mailen naar
externesamenwerking@wgkovl.be.
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