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Afspraken voor continuïteit van zorg in de thuisverpleging – 
Noodplanning Coronapandemie – januari 2022 
 
Inleidend 
 
Onderhavige afspraken dringen zich op in geval van een tekort aan zorgcapaciteit in de 
thuisverpleging in Vlaanderen door de tijdelijke uitval van medewerkers in de praktijken of 
organisaties Thuisverpleegkunde t.g.v. de aanhoudende coronapandemie. 
 
De afspraken zijn richtinggevend en verhelderen hoe we in de sector thuisverpleging in 
Vlaanderen op basis van samenwerking en professionele collegialiteit collectief 
zorgcontinuïteit en kwalitatieve dienstverlening willen waarborgen voor de patiënten met 
nood aan verpleegkundige zorgen thuis, rekening houdend met de specifieke en evoluerende 
context voor de zorgverlening binnen de coronapandemie. 
 
Algemeen 
 
Wij verwijzen in de eerste plaats naar het regulier regelgevend kader voor de 
verpleegkundige verstrekkingen die zijn opgesomd in artikel 8 van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen (NGV). Naast de medisch voorgeschreven verstrekkingen kan 
de thuisverpleegkundige diverse verstrekkingen uitvoeren of verpleegkundige zorg thuis 
opstarten op basis van eigen professioneel oordeel of verpleegkundige diagnosestelling. (o.a. 
door middel van gebruik van de evaluatieschaal KATZ voor de thuisverpleging) 
 
De thuisverpleegkundigen moeten steeds uitmaken of de zorgnoden bij de patiënt/cliënt een 
specifiek verpleegkundig zorgantwoord vereisen of dat op basis van de wettelijke 
mogelijkheden binnen de eigen gestructureerde zorgequipe verpleegkundige handelingen 
kunnen gedelegeerd worden aan zorgkundigen overeenkomstig de voorwaarden waaronder 
ze die mogen uitvoeren zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12.01.2006 en de 
aanvullende voorwaarden zoals bepaald in RIZIV en in het KB van 22/11/2013 tot wijziging 
van art. 8 van de bijlage bij het KB van 14/09/1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen. 
 
Cascade in de zorg – regulier principe 
We houden rekening met de cascade in de zorg of het basisprincipe van de subsidiariteit 
(zelfzorg – mantelzorg – substitutie van taken naar lager gekwalificeerden – in casu de 
gezinszorg) waarbij we de patiënt (en zijn mantelzorger), voor zover verantwoord, een meer 
empowerde rol geven in zijn eigen zorg met verhoogde aandacht voor ondersteuning door 
zijn omgeving. De praktijk/organisatie thuisverpleegkunde maakt hierover per casus concrete 
afspraken met naargelang de situatie de patiënt zelf, de ingeschakelde mantelzorger(s) en/of 
de ingeschakelde dienst gezinszorg. Voor deze laatste kunnen al dan niet reeds op een 
structureel niveau voorafgaande werkafspraken gemaakt zijn. 
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Er wordt steeds – ook in de reguliere zorg – gezorgd voor een passend zorgantwoord vanuit 
de vaste equipe van verpleegkundigen en/of zorgkundigen uit de eigen praktijk of organisatie 
voor thuisverpleegkunde, al dan niet ad hoc aangevuld met collega’s verpleegkundigen of 
zorgkundigen uit een andere praktijk voor thuisverpleegkunde waar vaste 
samenwerkingsafspraken mee werden gemaakt. 
 
Patiënten/cliënten die in deze fase worden doorverwezen naar andere professionele zorg- of 
hulpverleners zullen overeenkomstig de daarover gemaakte structurele afspraken en met 
instemming van de patiënt/cliënt zelf (garantie vrije keuze van de patiënt/cliënt) al dan niet 
definitief verder door die nadere professionele zorg- of hulpverlener verzorgd worden. 
 
Noodplan bij een capaciteitsprobleem door uitzonderlijke uitval van zorgpersoneel 
 
Intern 
 
Iedere praktijk/organisatie thuisverpleegkunde handelt in de eerste plaats vanuit een eigen 
interne noodplanning of een Business Continuity Plan.  
 
We verwijzen hierbij  - binnen de coronapandemie - naar de richtlijnen voor de thuiszorg van 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: 
Het is van belang dat de voorziening beschikt over een concrete , dynamische en flexibele 
planning, waarbij nagedacht wordt over: 
Hoe de zorg, ondersteuning, hulp- en dienstverlening zo veilig mogelijk kan worden verleend, 
rekening houdend met de nood en de kwetsbaarheid van de zorggebruiker en zijn context, de 
oorspronkelijke werking en de mogelijkheden van de voorziening, het personeel en de 
vrijwilligers, ventilatie, …; 
Welke zorg noodzakelijk of tijdelijk minder noodzakelijk is, hangt af van de zorgvraag/-nood in 
kwestie, van de mogelijkheden van de patiënt/cliënt en zijn directe omgeving, van de 
beschikbaarheid en draagkracht van de mantelzorgers en de beschikbaarheid van eventuele 
andere professionele zorg- en hulpverleners. 
 
In deze fase kan best reeds een voorbereiding voor aanpassing van het zorgaanbod opgestart 
worden voor eventuele wijziging van frequentie van bezoeken per dag en per week, 
aanbod/type zorg en toegelaten instroom/opstart van zorg. Het kan betekenen dat er reeds 
andere thuisverpleegkundigen of zorgkundigen (al dan niet behorend tot de eigen 
praktijk/organisatie) worden ingeschakeld, maar de frequentie en de aard/type van zorg 
blijven nog gehandhaafd. 
 
De vrije keuze van de patiënt/cliënt is in de context van de coronapandemie ondergeschikt 
aan het primair belang van het beheersen van de besmettingsrisico’s en de diverse aspecten 
van de crisis. Uiteraard is de patiënt/cliënt niet verplicht om in te gaan op het alternatieve 
zorgaanbod. We garanderen evenwel dat de patiënt/cliënt met zijn zorgvraag of -nood wel 
een aanvaardbaar zorgantwoord krijgt overeenkomstig de beperkte mogelijkheden. 
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Extern  
 
Bij aanhoudende capaciteitsproblemen door uitval van medewerkers kan door de 
praktijk/organisatie thuisverpleegkunde, na uitputting van de bovenvermelde algemene 
principes van cascade in de invulling van het zorgantwoord, hulp gezocht worden bij collega’s 
praktijken/organisaties thuisverpleegkunde 
 
Daarvoor kan de praktijk/organisatie thuisverpleegkunde een hulpvraag richten aan het 
provinciaal consortium cohortzorg thuisverpleging. Dit kan rechtstreeks of via de 0800-lijnen 
die voor de thuisverpleging en de gezinszorg in de coronapandemie beschikbaar zijn. 
 
De 0800-centrale en/of de provinciaal coördinator van het consortium cohortzorg 
thuisverpleging doen aan vraagverheldering. Naargelang de specifieke noodzaak en context 
én de beschikbare hulp bij andere praktijken/wordt de hulpvraag gericht aan de provinciaal 
coördinator Gezinszorg of de verantwoordelijken binnen de praktijken/organisaties 
thuisverpleegkunde waar nog mogelijkheid/bereidheid tot hulp aan de collega’s mogelijk is.  
 
De hulp die via de consortia cohortzorg thuisverpleging wordt geboden is tijdelijk van aard. 
De zorgvragen van patiënten/cliënten zullen van zodra mogelijk terug verder door de 
oorspronkelijke hulpvragende praktijk/organisatie thuisverpleging beantwoord of opgenomen 
worden. 
 
Aangepast zorgaanbod 
 
Bij aanhoudende problemen qua zorgcapaciteit – en moeilijke of onmogelijke hulp vanuit de 
collega’s in de praktijken/organisaties thuisverpleging zal ook naar patiënten/cliënten toe 
effectief het zorgaanbod tijdelijk aangepast worden door een bijsturing (vermindering) in de 
frequentie van bezoeken per dag en/of per week, aanbod/zorgtype – maar de patiënt/cliënt 
blijft bezocht worden. 
 
Wij zien inmiddels ook lokale afspraken tussen een ziekenhuis(netwerk) en een provinciaal 
consortium thuisverpleging dat bij aanhoudende problemen om een patiënt/cliënt (al dan 
niet met Covid 19 gerelateerde problematiek) voldoende snel te kunnen ontslaan uit het 
ziekenhuis en te laten terugkeren naar huis, mits de aangepaste professionele zorg- en 
hulpverlening thuis, waarbij het ziekenhuis de concrete zorgaanvraag kan doorsturen naar 
het provinciaal consortium cohortzorg via de 0800-lijnen gerelateerd aan de cohortzorg 
thuisverpleging en gezinszorg. Daar gebeurt een eerste vraagverheldering en wordt 
naargelang de situatie/context o.b.v. subsidiariteit bepaald of de zorgvraag alsnog verder 
doorverwezen wordt naar de provinciale coördinator gezinszorg of de provinciale coördinator 
cohortzorg thuisverpleging. 
 
De capaciteitsproblemen in de thuiszorg/woonzorg kunnen echter ook dermate groot zijn dat 
zelfs op niveau van het Crisisteam in de Eerstelijnszone deze aangemeld worden.  Dergelijke 
hulpvragen kunnen wat betreft vraag naar hulp uit de thuisverpleging ook best ingeleid 
worden bij de daarvoor actieve 0800-lijnen. 
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We verwijzen in het algemeen ook naar de gemaakte afspraken in het Cascadedocument naar 
aanleiding van de aankondiging van de 4° fase in de coronapandemie met mogelijkheden tot 
oplossingen bij gebrek aan personeel in de zorg in het algemeen in Vlaanderen.  Voor de 
thuisverpleging is het belangrijk te benadrukken dat we uitgaan van volgende prioriteiten: 
1. beantwoorden van de reguliere zorgvragen, cohortzorg covid 19 (zo mogelijk) en hulp 
aan collega’s binnen de reguliere structurele afspraken en mits het benutten van de cascade 
in het zorgantwoord– cf. supra – én beantwoorden van hulpvragen van collega’s 
thuisverpleegkundigen via het  provinciaal consortium cohortzorg thuisverpleging 
Opgelet, Palliatieve patiënten en patiënten met zeer specifieke en complexe zorgnoden en 
nood aan verpleegkundige zorgen (oncologische zorg, complexe wondzorg, antibiotica 
therapie thuis, dialysezorg thuis, …) worden prioritair door de thuisverpleegkundigen zelf 
verder verzorgd. 
2. beantwoorden van hulpvragen vanuit Test-en Triagecentra Covid 19 en vanuit 
Vaccinatiecentra – via het provinciaal consortium cohortzorg thuisverpleging  - opgelet, sinds 
1/01/2022 kunnen nu ook zorgkundigen uitzonderlijk (en mits voldoen aan de voorwaarden) 
ingezet worden in de Test- en Triagecentra voor het afnemen van stalen voor de Covid 19-
testen. (vanuit de provinciale consortia cohortzorg thuisverpleging zetten we bij absolute 
voorkeur enkel thuisverpleegkundigen in voor het toedienen van vaccinaties in de 
vaccinatiecentra). Cf. Wijziging van 31/12/2021 van wet van 4 november 2020 – BS 
31/12/2021. 
3. beantwoorden van vanuit diverse zorgvoorzieningen in Vlaanderen met vraag naar 
dringende hulp door een thuisverpleegkundige of zorgkundige uit de praktijken/organisaties 
thuisverpleegkunde via de daarvoor actieve specifieke 0800-lijnen (voorkeur i.f.v. 
vraagverheldering) of rechtstreeks bij de provinciale consortia cohortzorg thuisverpleging. 
 
Bijkomende en noodzakelijk informatie 
 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg 
 
Nota cohortzorg COVID-19 in de thuiszorg (november 2021) (254 kB) 
 
Cascadedocument: mogelijkheden tot oplossingen bij gebrek aan personeel in de zorg (12 
november 2021) (154 kB) 
 
0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn: 
 
• West-Vlaanderen: 0800 11 831 
• Oost-Vlaanderen: 0800 11 832 
• Antwerpen: 0800 11 833 
• Limburg: 0800 11 834 
• Vlaams-Brabant: 0800 11 835 
 
Informatie en contactgegevens van de verschillende coördinatoren:  
 
Cohort Zorg DTV en GZ COVID-19 gerelateerde zorg coördinatoren (november 2021) (151 kB) 
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Voor NPTV 
 

Steven Vancraesbeek Hendrik Van Gansbeke Christine Van Cante 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 


