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PERSBERICHT: Thuisverpleging helpt bij COVID 19-testing
Samenwerking is het kernwoord in deze coronacrisis. Dat weten we ondertussen allemaal. De
sector thuisverpleging heeft in deze crisis steeds zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
opgenomen. Ook voor het najaar zijn onze verpleegkundigen klaar, onder meer voor
staalafnames bij huisartsen of in triagecentra.
Naast onze hulp aan woonzorgcentra, schakelzorgcentra en instellingen, kunnen ook de
triagecentra en huisartsen op ons rekenen. Onze verpleegkundigen kunnen helpen bij het
afnemen van COVID 19-tests. Zij worden speciaal opgeleid om deze tests af te nemen en zijn
ook vertrouwd met het nemen van de gepaste beschermingsmaatregelen om zorg op een
veilige manier uit te voeren. Deze staalafnames kunnen zowel bij de patiënten thuis gebeuren
of in triagecentra, steeds op vraag van een huisarts.
Vermoedelijk zal het aantal tests in het najaar nog oplopen en moet er rekening worden
gehouden met een griepepidemie, vandaar het belang van deze ondersteuning door
thuisverpleegkundigen.
Om alles ook in het najaar in goede banen te leiden werkt de sector thuisverpleging voor de
staalafnames nauw samen over de organisatiegrenzen heen. We openen per provincie een
gratis nummer dat 24/7 bemand is en waar huisartsen en triagecentra terecht kunnen met
hun vragen voor ondersteuning bij testing.
In de afgelopen maanden hebben we bovendien het principe van de gezamenlijke cohortzorg,
rondes over de organisatiegrenzen heen om besmette van niet-besmette patiënten te
scheiden, verder uitgebouwd. In alle provincies in Vlaanderen en straks ook in Brussel werden
daarvoor consortia voor deze samenwerking opgestart. Ook wanneer het nodig is om
cohortzorg opnieuw in te voeren, staat de thuisverpleging klaar.
Lucien SPEECKAERT, voorzitter van het Nederlandstalig Platform
voor
Thuisverpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel: “De thuisverpleging staat klaar voor het
najaar. Onze sector toont opnieuw dat we snel kunnen schakelen. We hebben geleerd om
ons anders te organiseren en werken over de organisatiegrenzen heen. Alle zorgverleners
trekken vandaag aan hetzelfde zeel. Samenwerking in deze tijden is belangrijk en daarom
nemen we onze verantwoordelijkheid op. De gedeelde ambitie is groot.
Thuisverpleegkundigen hebben zich georganiseerd op het niveau van de provincies. Zowel
zelfstandig thuisverpleegkundigen als verpleegkundigen in loonverband maken deel uit van
deze consortia die instaan voor een efficiënte organisatie van de zorg en de testen tijdens
deze coronacrisis. “
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