Nieuwsbrief van Flexiekids
Grote veranderingen
voor Flexiekids
Flexiekids is verhuist vanaf 1
januari 2015
Flexiekids bestaat op 1 oktober
2015 10 jaar.
Nieuw softwarepakket voor
de planning: Nedap
Nieuw KvK nummer:53999835

Nieuwsbrief voor ouders en/of verzorgers van cliënten van
Flexiekids
Het is inmiddels 2015 voor Flexiekids
een jaar waarin grote veranderingen
hebben plaats gevonden.
Per 1 januari 2015 is Flexiekids verhuisd
naar een nieuw adres. Wij zijn blij met
een eigen locatie waarin we goed
zichtbaar zijn als organisatie.
Vanaf 1 Januari 2015 heeft Flexiekids
voor een grote regio een eigen
zorginkoop alle zorgverzekeraars voor
de MSVT en ZVW zorg.
Ons team van kinderverpleegkundigen
bestaat op dit moment uit 16 vaste
medewerkers en 6 medewerkers in de
oproeppool en 4 medewerkers op
kantoor.
In 2015 heeft Flexiekids ook digitale een
vooruitgang gemaakt. Wij zijn gebruik
gaan maken van een nieuw software
systeem waarin o.a. de volledige
planning van de zorgmomenten gaat
plaatsvinden. Wij hebben een
overeenkomst gesloten met Nedap.
De administratieve verwerking zal
hierdoor soepeler en sneller verlopen.
Sinds 9-6-2015 is Flexiekids lid geworden
van de BMKT. ( Brancheorganisatie
Medisch Kindzorg Thuis) Wij zetten ons
gezamenlijk in om de kwaliteit van zorg

voor kinderen te verbeteren in de
thuiszorg.

Flexiekids vraagt aan u of u behoefte
heeft om deel te nemen aan onze
cliëntenraad. Het is voor Flexiekids
belangrijk om te weten wat er speelt
onder de cliënten, dit wordt vertolkt
door de cliëntenraad.

Inmiddels bestaat onze cliëntenraad 2
jaar en is er een plekje vrij gekomen
om hieraan deel te nemen. Het
mailadres van de cliëntenraad is:
cliëntenraad@flexiekids.nl

Door de nieuwe wijze van indiceren
hebben een aantal van onze Niveau 5
kinderverpleegkundigen er een extra
taak bij gekregen, het inventariseren
van de zorgbehoefte en dit vertalen in
een zorgplan waarin de verdeling
tussen ouders en professionals duidelijk
in is beschreven. Deze wijze van
indiceren zal voor de komende jaren
blijven bestaan. Daarnaast worden wij
ingehuurd om voor kinderen die niet in
zorg zijn bij Flexiekids een PGB indicatie
te stellen.

Eigen zorginkoop in 2015 voor
MSVT en ZVW met alle
zorgverzekeraars

‘Flexiekids:
voor bijzondere
zorg op een
gewone plaats’
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