
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht – Premier De Croo doet harten sneller slaan 

 

12 mei 2021 

 

“Meneer de premier, je doet mijn hart sneller slaan. Jouw bezoek en de aandacht 

die je op deze dag van de verpleging geeft aan de thuisverpleging is echt waar 

hartverwarmend.” Het zijn de woorden van een verpleegkundige die de premier kon 

spreken bij zijn bezoek aan thuiszorgorganisatie i-mens.  

 

In de zorg is er het laatste anderhalf jaar keihard gewerkt. Het beeld van de volle 

ziekenhuizen is gekend. Maar heel veel zorg gebeurt nog steeds bij de mensen 

thuis. “En daar is het al even alle hens aan bed”, zegt Karin Van Mossevelde, 

algemeen directeur van thuiszorgorganisatie i-mens. “Het bezoek van de premier is 

zeker een erkenning voor dat harde werk. We zien het zeker als een bedanking 

voor alle zorg en ondersteuning die we onze klanten zijn blijven geven.”  

 

De premier ging zelf langs bij een thuisverpleegkundige en haar patiënt. Het is ook 

voor hem belangrijk om de voeling niet verliezen met het werkveld. “En als we 

meteen de mensen extra kunnen bedanken, dan laten we dat niet na”, aldus de 

premier. 

 

De coronapandemie heeft de nood van een goed georganiseerde, toegankelijk en 

betaalbare zorg nogmaals op scherp gesteld. “De uitdagingen zijn groot. Maar we 

werken nu al aan de zorg van de toekomst”, onderstreept Karin Van Mossevelde. 

“Onze Zorg 2.0 is hybride zorg, waar er een goede samenwerking is met alle 

zorgspelers, maar vooral waar er een goede wisselwerking is tussen zorg in huis en 

zorg op afstand. Dat is ons sociaal ondernemerschap, om samen naar nieuwe 

oplossingen te zoeken voor de nieuwe zorgvragen die zich aandienen. We gaven 

alvast mee aan de premier dat we ernaar uitkijken om de samenwerking ook aan te 

gaan met het federale beleidsniveau en verder vorm te geven aan de 

thuishospitalisatie van de toekomst en de verdere ontwikkelingen in 

telemonitoring.” 


