Zieke daklozen/gezin die zich bvb. melden via nachtopvang, straathoekwerk of zichzelf aanmelden bij een huisarts
Of zieke persoon/gezin dat verblijft op de Reno of het SOI
OF een hoogrisicoprofiel (70+, chronisch long- en hart patiënten, …) inwonend bij familie waar een effectieve besmetting is vastgesteld.
OF persoon die verblijft in een kamerwoning met enkel gedeelde voorzieningen
OF daklozen met hoogrisicocontact

Stap 1 - Telefonische inschatting door
arts

JA

NEE

Vaste
huisarts?

Men belt naar WGC in de wijk waar
de PT verblijft OF huisarts van
wacht

Men belt naar vaste huisarts

Klinische inschatting door
HA/WGC nodig

NEE

JA

PT wordt telefonisch doorverwezen
naar Testcentrum AZ Sint-Lucas,
getest en opgevolgd

PT komt naar HA/WGC en wordt
getest & opgevolgd door HA

Ernstige klachten die
gespecialiseerde klinische
inschatting vereisen?
JA

NEE

PT wordt doorverwezen naar
spoed

NEE

Opname noodzakelijk o.b.v.
klinische indicatie?

JA

Stap 2 - Opvang regelen

Opname

Is patiënt COVID-positief?

NEE

Patiënt maakt gebruik van de reguliere
daklozenvoorzieningen via reguliere kanalen
(inbellen voor nachtopvang op 0800 62227)
JA

Is het maandag-zaterdag tussen
9u en 19u

NEE

JA

Meld patiënt reeds telefonisch aan
bij Onthaal Zorgdorpen op
050/95.01.19 Dit kan
ma-za 7u-21u
zo 8u-16u
Na deze uren via:
09/381.58.85

Opvang via ziekenhuizen tot
opname kan (maandag - zaterdag
9u-19u)

Opvang via Onthaal Zorgdorpen op
0499/90.90.17 of 09/381.58.85
(Opvanglocatie:
Prinsenhof,Kruisstraat 24-28,
ingang via Langehaag 27, Ronse)
Opnamecriteria: enkel COVID+ met
laag zorgprofiel, die niet zelfstandig
kunnen instaan voor goed
geregelde zorg, PBM & quarantaine
+ vermoedelijke COVID-patiënten
die wachten op resultaat testing
(24u)
OPNAME ENKEL MOGELIJK
Maandag- Zaterdag 9u-20u.
DE AANMELDING DIENT
GEREALISEERD TE ZIJN VOOR 20u!
Geef een duidelijk medicatiefiche
mee + ev. medicatie om dag 1 te
overbruggen.
Indien vervoer nodig: Taxi Hendriks
(de wachttijd kan oplopen tot 2u)Om een rit aan te vragen, neem je
contact op 09/216 80 20
of 0475/25 42 12)

Contact & medische overdracht
Dr. Parmentier Filip:
09/ 380 89 69

Indien nodig, overdracht op
0476/92 18 42 (Geert Beeckmans
of collega – teambegeleider
nachtopvang - tijdens
kantooruren);
GDPR-proof medische overdracht
& PBM afspreken
Attestering "gegarandeerd COVID
negatief" = niet mogelijk!

