
Beste, 
  
Nu het COVID-19 virus opnieuw piekt, breng ik u graag het kader voor de organisatie van cohortzorg in 
de thuissituatie in herinnering. 
In de provincie Antwerpen zijn opnieuw twee stuurgroepen actief om dit alles mee uit te werken en in 
goede banen te leiden. 
De stuurgroep Thuisverpleging met provinciaal coördinator Stan Van Loon en de stuurgroep Gezinszorg 
met provinciaal coördinator Walter Brusselaers. 
Samen met de provinciaal geïntegreerde cohortcoördinator Rudy Cornelis bewaken zij het overzicht en 
de operationele uitvoering van de cohortzorg. 
 
De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich ondertussen zodanig georganiseerd dat 
ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste 
equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en 
ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet 
worden beschouwd. 
 
COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, kunnen opnieuw 
aangemeld worden via 0800- 11 833. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor 
zorgverleners en voorzieningen.  
Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de 
coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en 
planning van de zorg.  
COVID-19 positieve patiënten kunnen ook via de diensten voor thuisverpleging en gezinszorg aangemeld 
worden. Ook van hieruit wordt de vraag vervolgens doorgegeven aan de lokale coördinator 
thuisverpleging of gezinszorg voor opname in de aangemelde cohortzorg teams. 
  
Bij een tekort aan verzorgenden of verpleegkundigen kunnen woonzorgcentra via dit nummer hulp 
vragen. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste 
instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit 
de gezinszorg en/of de thuisverpleging ter plaatse te sturen. 
Andere voorzieningen dan woonzorgcentra die op korte termijn ondersteuning nodig hebben door 
personeelsuitval van verpleegkundig, verzorgend of logistiek personeel kunnen op dit moment nog 
geen beroep doen op deze hulplijn.  Het financieel kader moet hiervoor eerst uitgewerkt worden.  
 
Wij willen u vragen deze informatie verder te verspreiden via de leden van uw zorgraad zodat dit breed 
gedeeld wordt. 
 
We danken u alvast voor alle inspanningen die dagelijks geleverd worden op het terrein! 
 
Bij vragen rond deze informatie, aarzel niet om ons te contacteren.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Rudy Cornelis  – Provinciaal geïntegreerd cohortcoördinator – rudolf.cornelis@i-mens.be 
Walter Brusselaers – Provinciaal cohortcoördinator gezinszorg – Walter.Brusselaers@Familiehulp.be 
Stan Van Loon – Provinciaal cohortcoördinator thuisverpleging- stan.van.loon@mederi.be 
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