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ELZ KEMP EN DUIN 

NIEUWSBRIEF 
1. CONTINUÏTEIT IN TIJDEN VAN COVID-19 

De eerste lijn staat in deze periode voor een grote uitdaging: de zorg voor COVID-19 besmette 

patiënten aan huis, een dreigend tekort van zorg- en hulpverleners en de reguliere zorg van niet-

COVID-19patiënten zoveel mogelijk bestendigen. Om deze uitdaging aan te gaan, nemen we vanuit de 

eerstelijnszone een aantal initiatieven. Deze info vind je ook terug op onze website 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-kemp-en-duin. 

A. COHORTZORG 

THUISVERPLEEGKUNDIGEN EN DIENSTEN GEZINSZORG BUNDELEN KRACHTEN IN COHORTZORG 

Zelfstandig thuisverpleegkundigen, koepelorganisaties van zelfstandig verpleegkundigen en 

organisaties thuisverpleging slaan de handen in elkaar voor cohortzorg. De Vlaamse Overheid lanceert 

volgende week hiervoor een centraal 0800-nummer waar eerstelijnswerkers, ziekenhuizen,... 

personen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 kunnen aanmelden. Via een triagepunt worden 

vragen toegeleid naar de cohortzorg in de desbetreffende regio. Als de patiënt niet meer besmet is, 

gaat hij/zij terug naar zijn oorspronkelijke verpleegkundige.  

Ook de diensten gezinszorg maken samen afspraken over de organisatie van cohortzorg per regio. Voor 

deze aanmeldingen kan hetzelfde 0800-nummer gebruikt worden.  

HUISARTSEN ZETTEN CHAUFFEURS IN VOOR COVID-19 PATIËNTEN 

Steeds meer patiënten met een vermoeden van of een bevestigde COVID-19 infectie die thuis 

verblijven zullen een huisbezoek van de huisarts vereisen. Een wagen met chauffeur vervoert de 

huisarts naar de patiënt en terug. De wagen wordt enkel gebruikt voor huisbezoeken naar (mogelijke) 

COVID-19 besmette patiënten. 

Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met de huisartsenkringen, ELZ Kemp en Duin en de lokale 

besturen. 

B. CENTRAAL NUMMER VOOR KWETSBARE SITUATIES  

Huisartsen en thuisverpleegkundigen kunnen tijdens de coronacrisis een interventie om de 

thuiszorgsituatie te optimaliseren aanvragen via het centrale nummer 089/65 57 57 op werkdagen 

tussen 13 en 17 uur. Dit kan zowel gaan over situaties waar dringend zorg moet opgestart worden, als 

situaties waar zorg en ondersteuning moet opgeschaald worden of waar er dringend nood is aan 

afstemming van de bestaande zorg. De melder ontvangt zo snel als mogelijk terugkoppeling over de 

ondernomen acties. 

C. ZUURSTOFTHERAPIE AAN HUIS.  

Steeds meer patiënten met een coronabesmetting verlaten het ziekenhuis met zuurstoftherapie. In 

samenwerking met de specialisten van het ZOL, de huisartsen en de apothekers worden de nodige 

voorbereidingen getroffen opdat patiënten naar huis kunnen gaan met zuurstoftherapie en een goede 

opvolging door huisartsen en thuisverpleegkundigen mogelijk wordt.   
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D. BEVRAGING BESCHERMINGSMATERIAAL VERSPREID ONDER ZORG- EN HULPVERLENERS 

Er blijft een grote schaarste aan beschermingsmateriaal. ELZ Kemp en Duin met ondersteuning van de 

lokale besturen van de ELZ zet alles op alles om de eerste lijn te bevoorraden van de nodige 

beschermingsmaterialen! 

Als eerstelijnswerker ontvang je ten laatste begin volgende week een aanvraagformulier om 

beschermingsmateriaal zoals maskers, alcoholgel, handschoenen, beschermingsschorten en -pakken, 

spatmaskers, ... te bestellen. Exacte prijzen kunnen niet altijd op voorhand meegedeeld worden. We 

gaan steeds op zoek naar de meest democratische prijs van het moment. Bij het plaatsen van een 

bestelling, word je persoonlijk verwittigd van zodra  je de producten kan afhalen op de uitleendienst 

van Genk.   

 

2. SCHAKELZORGCENTRUM KLAAR OM TE STARTEN 

ELZ Kemp en Duin en ELZ Maasland zijn  klaar om een schakelzorgcentrum op te richten. Het 

schakelzorgcentrum zorgt voor extra noodcapaciteit door COVID-19 besmette patiënten tijdelijk op te 

vangen vanuit de ziekenhuizen.  

Voor ELZ Kemp en Duin is het M-hotel aan de Molenvijvers in Genk in gereedheid gebracht. Er werd 

een reserve van eerstelijnszorg- en hulpverleners aangelegd die oproepbaar zijn van zodra het 

schakelzorgcentrum van start gaat. Het is de Vlaamse regering die hier zijn goedkeuring voor moet 

geven. 

Wil jij ook je steentje bijdragen, mail naar  elzkempenduin@gmail.com ! 

 

3. LANCERING MELDPUNT GGZ  

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg openen vanaf dinsdag 14 april ‘Meldpunten GGZ’: 

- Voor verwijzers of hulpverleners op de eerste lijn; 

- Met niet-dringende psychische problemen; 

- Ingericht per eerstelijnszone.; 

- Open voor vragen van alle leeftijdscategorieën. 

- ELZ Kemp en Duin: 089 32 97 77 

Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via 

deze weg hulp en ondersteuning. 

Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende 

kanalen. Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen. Bij twijfel of 

onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW (0800 13 500). 

Vele zelfstandige klinische psychologen blijven ook actief. Een overzicht is terug te vinden in bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 
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