Gesloten/enkel opvolging voor gekende personen
Aangepaste werking
Normale werking

Type organisatie
Eerstelijn

Organisatie
CAW

Dienst
Onthaal

Deelwerkingen (slachtofferhulp, IFG,
financiële begeleiding, Relaties,
bezoekruimte,…)
Opvanghuizen
JAC

Psychiatrische Thuiszorg

De daklozencentra en opvangcentra blijven open. Face-to-face contacten enkel indien noodzakelijk. De
hulpverleners zetten maximaal in op telewerk.
Het JAC blijft bereikbaar via telefoon, chat en email. Chathulpverlening werd uitgebreid en is dagelijks ter
beschikking van 11u-20u. Face-to-Face contacten zijn terug mogelijk mits afspraak

Contact
0800 13 500
www.caw.be/contacteer-ons

0800 13 500
www.caw.be/contacteer-ons
0800 13 500
www.caw.be/contacteer-ons
0800 13 500 www.jac.be

Eerstelijnspsychologen

Voor volwassenen

De eerstelijnspsychologen zijn beschikbaar. Face-to-face contacten kunnen, afhankelijk van ELP, vervangen worden Lijst ELP te consulteren op:
door beeldbellen.
https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/eerstelijns
psychologen/volwassenen
0475/782556

Konekti

Voor kinderen en jongeren tot 25 jaar

Momenteel via online afspraken en telefonisch beluisterd waar verder ondersteuning kan geboden worden.

Vesta

aanspreekfunctie
coaching - advies
zorgcoördinatie

0497/407960
Blijft mogelijk
Blijft mogelijk
Momenteel enkel opvolging gekende personen, enkel beeldbellen. Vanaf 4 mei buitenshuis contacten. Intakes gaan
terug door

CGG Mandel en Leie

Psychologen / psychotherap.

Psychologenkring Kortrijk

Mobiele teams

Mobiel team acute zorg - Impact

www.konektizwvl.be
info@konektizwvl.be
+32 56 24 16 26

Momenteel enkel opvolging gekende personen, enkel beeldbellen. Vanaf 4 mei buitenshuis contacten. Intakes gaan
terug door

ANZOH

CGG

Heropstart/Huidige werking
Het CAW blijkt bereikbaar via telefoon, chat en email. Ook face-to-face is het onthaal terug bereikbaar met
aangepaste openingsuren. In Kortrijk ma&vrij van 9u-12u en in Menen di van 14u-17u en do van 9u-12u. Er wordt
gevraagd om zoveel mogelijk een afspraak te maken.
Vanaf 14 mei kunnen gesprekken op afspraak voor een beperkt aantal cliënten zowel in de CAW-gebouwen als in
open lucht. Langskomen kan enkel na afspraak en mits het volgen van de voorzorgsmaatregelen. Huisbezoeken zijn
enkel mogelijk wanneer het hoogstnoodzakelijk is. In die uitzonderlijke gevallen zal de CAW-hulpverlener
beschermingsmateriaal meenemen en vragen aan de cliënt om een mondmasker te dragen.

Reguliere werking (volwassenen)
Groepstherapie
Corona gerelateerde psychische problemen

aanmeldingen
behandeling - begeleiding

Mobiel team langdurige zorg - Amphora aanmeldingen

werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal

Contact-center: 056/23.00.23
056 23 00 23

lijst leden met mogelijke ondersteuning

www.psychologenkringkortrijk.be

Blijft mogelijk
Face-to-face contacten + beeldbellen + telefonische contacten

0471/12.40.56

Blijft mogelijk
0471/12.42.10

Algemene Ziekenhuizen

AZ Groeninge

behandeling - begeleiding

Face-to-face contacten + beeldbellen + telefonische contacten

PAAZ
EPSI
Dagtherapie

Normaal opnamebeleid maar aangepaste werking
Normale werking 24/7 via de algemene spoedopname
Aangepaste werking via beeldbellen

056/631930

Kolom1

OLV van Lourdes Waregem

Ambulante consultaties

Aangepaste werking via teleconsultaties, consultaties in het ziekenhuis onder strikte voorwaarden

PAAZ

De PAAZ werkt terug zoals voordien, alle therapieën gaan terug door weliswaar met de nodige afstand en
veiligheidsmaatregelen.
Ambulante consultaties gaan ook terug door zoals voordien.

Ambulante consultaties

Psychiatrische Ziekenhuizen

Psychiatrische Thuiszorg

PZT werkt verder door mits voorafgaand telefonisch contact of men geen ziektesymptomen of koorts heeft. Alle
afspraken gaan door.

Psychiatrisch Centrum Menen

Opname
Bezoek
Dagtherapie
Ambulante consultaties

Er wordt verder opgenomen in het PCM.
werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal

PZ H. Familie Kortrijk

Opname
Bezoek
Dagtherapie
Ambulante consultaties

werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal

PVT

PVT Valckeburg

Geen externen toegelaten

Beschut Wonen

De Bolster

Er wordt zoveel mogelijk via beeldbellen/telefonisch ondersteund zowel naar gekende cliënten als nieuwe
aanmeldingen (ind. gesprekken en overleg). F2F contacten zijn mogelijk bij gekende cliënten in de buitenlucht met
inachtname van alle veiligheidsvoorschriften (social distancing, handhygiëne, mondmasker). Bezoek in de
woningen is beperkt toegelaten. In crisissituaties wordt er aan huis gegaan.

Eigen Woonst

Beschut Wonen begeleiding lopen quasi als voorheen (nog wat voorzorgsmaatregelen rond mondmaskers,
handhygiene en afstand, bij voorkeur in open lucht). Ook de bezoekregeling is zoals iedere burger ook weer met
een aantal voorzorgsmaatregelen (te vinden op onze website).

De Rank

Blijft zijn werking behouden zoals voor de corona-crisis, mits inachtname van de richtlijnen uiteraard. De
begeleiding legt nog steeds huisbezoeken af. Bewonersvergaderingen of activiteiten in het kader van activering
kunnen jammer genoeg niet doorgaan. Zij die verkozen om tijdelijk bij familie te wonen, worden regelmatig (indien
nodig dagelijks) telefonisch gecontacteerd. Misschien goed om weten dat we open staan voor nieuwe kandidaten
omdat er een kamer vrij is. Wij begeleiden ook 2 à 3 zorggebruikers in hun eigen woonst. Gesprekken met hen
gebeuren in hoofdzaak nog aan huis (vaak al wandelend in de buitenlucht) of telefonisch. De begeleiding wordt via
het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem voorzien van het nodige beschermingsmateriaal.

Revalidatiecentra

De MaRe

Groepsprogramma

Arbeidscoaching GGZ

Open met een lagere bezetting met aandacht voor alle veiligheidsvoorschriften. Intakegesprekken kunnen opnieuw
standaard in vivo doorgaan, mits gebruik van een plexischerm in de gespreksruimte. Mits de nodige
voorzorgsmaatregelen in acht kunnen genomen worden kan extern overleg (zoals een gesprek op locatie bij
werkgever, vrijwilligerswerk of stageverlener) gepland worden.
Beeldbellen blijft de voorkeur genieten, indien nodig gaan afspraken terug op locatie door, ook op de
antennepunten te Menen en Waregem. Na elk gesprek wordt de ruimte ook ontsmet om het veilig te maken voor
de volgende cliënt.
Voor het antennepunt in Menen dienen cliënten aan te bellen bij ‘De Brug-Wachtzaal’. Voor het antennepunt te
Waregem dienen cliënten aan te bellen bij ‘CGG’.

aanmeldingen via formulier op website
www.azgroeninge.be of via e-mail naar
psychiatrie@azgroeninge.be

Activiteitencentra

TrACee

Arbeidszorgcentra

Drughulpverlening

’t Ac-oord is herstart met een beperkt aantal buitenactiviteiten met een beperkte groep. Volgende week starten
ook de binnenactiviteiten, ook met beperkt aantal deelnemers en een beperkt aantal momenten in de week; Dit
houden we zo de volledige verlofperiode.

t AC-oord

Werking
Aanmeldingen

Open met kleinere bezetting.
Kennismakingsgesprekken gaan door en nieuwe mensen kunnen terug opstarten.

Domino

Sinds 11 mei zijn we terug open met een lagere bezetting met aandacht voor alle veiligheidsvoorschriften.
Kennismakingsgesprekken gaan door en nieuwe mensen kunnen terug opstarten

Travo

Travo is herstart, doch nog niet met volledige doelgroepmedewerkers-bezetting, omwille van afstandsmaatregel.
We bouwen stelselmatig het aantal toegelaten doelgroepmedewerks op.

Kompas - Ambulant

Drugsexpertiseteam regio zuid
werking verloopt terug normaal
Ambulante drugzorg Kortrijk
werking verloopt terug normaal
Ambulante drugzorg Waregem
werking verloopt terug normaal
Ambulante drugzorg Menen
werking verloopt terug normaal
MSOC Kortrijk Kompas
werking verloopt terug normaal
Kompas Crisishulp aan Huis
werking verloopt terug normaal
DoDo Roeselare
werking verloopt terug normaal
ODET (WINGG)
werking verloopt terug normaal

Kompas - Residentiëel

Crisisprogramma
KTP De Kier

werking verloopt terug normaal
werking verloopt terug normaal

t.

0473 53 57 98 (permanentie elke voormiddag
maandag tem vrijdag)
adk.algmeeen@kompasvzw.be
056 22 35 39 adk.algemeen@kompasvzw.be
056 60 86 60 adk.algemeen@kompasvzw.be
056 51 44 13 adk.algemeen@kompasvzw.be
0473 52 93 02 adk.algemeen@kompasvzw.be
0474 26 09 74
kompasaanhuis@kompasvzw.be
0472 20 04 10 adk.algemeen@kompasvzw.be
051 43 29 93 (permanentie regio zuid elke
donderdag tss 13-16 uur)

Diensten voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg (DGAT)

Familiehulp
Familiezorg
West-Vlaanderen
Onafhankelijke thuiszorg vereniging
I-Mens
Gezinszorg
Heilig Hart
Partena
Zorg.be vzw
Cura
gezinszorg

1) Gezinszorg (inclusief kraamzorg):
Persoonsverzorging (hulp bij wassen en
aankleden, hulp bij eten en drinken, hulp bij
het gebruik van bepaalde medicatie…)
Huishoudelijke hulp (zorg voor
maaltijden, zorg voor kledij..)
Opvoedingsondersteuning
Ondersteuning bij administratie en
gezinsbudget
Psychosociale ondersteuning
Tijdelijk of langdurige zorgverlening

Blijven zorg en ondersteuning bieden mits inachtneming van de preventiemaatregelen.
De
diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich 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 beschouwd worden.
,
Nietessentiële huisbezoeken (sociale onderzoeken en indicatiestellingen) zijn wel tijdelijk opgeschort. Essentiële
huisbezoeken kunnen doorgaan mits het naleven van hygiënevoorschriften en indien nodig het gebruik van
persoonlijk beschermingsmateriaal

2) Poetshulp
Onderhoud van de woning
Psychosociale ondersteuning
Tijdelijke of langdurige zorgverlening

Thuisverpleging

Mederi
Moyson
Cura
I-Mens
Gele Kruis

Bond Verpleging (wondzorg, medicatietoediening,
Integra
stomazorg, sondevoeding, infusie,
hygiënische verzorging,…)
Wit-

Thuisverpleging blijft zorgen. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich 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 beschouwd
worden.

Diensten maatschappelijk werk
van de ziekenfondsen (DMW’s)

CM Brugge, Oostende, Roeselare-Tielt,
Zuid-West-Vlaanderen,
Bond Moyson
LMPlus
Neutraal
Ziekenfonds
Vlaams
& Neutraal Ziekenfonds
OZ
Partena

Sociale dienst - Vraagverheldering (aanvragen
rond financiële tegemoetkomingen,
personenalarmsysteem, vragen rond inzet en
gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen
woning, afstemming thuiszorg,…)

De maatschappelijk werkers bellen mensen proactief op, waar er een vermoeden van extra kwetsbaarheid of
eenzaamheid is.
De
huisbezoeken indicatiestellingen gaan terug door. Er zijn terug afspraken op kantoor mogelijk bij DMW, en ook
essentiële huisbezoeken door een maatschappelijk werker of ergotherapeut voor woonadvies of ergobegeleiding
kunnen terug.

Kind & Gezin

Huizen van het Kind

Consultatiebureaus (bv. vaccinaties) en
kinderopvang

De dienstverlening van Kind en Gezin (en bijgevolg huizen van het Kind) en de opvanginitiatieven werken op dit
moment op een andere manier.

Nieuwe aanmeldingen van (vermoedelijk)
COVID-19 positieve patiënten via provinciaal
nummer 0800 11 831 (zie cohortlijn)
https://www.familiehulp.be/
http://www.familiezorg.be/index1.html
http://www.otvhomecare.be/
https://www.i-mens.be/
http://www.h-hart.be/

Nieuwe aanmeldingen van (vermoedelijk)
COVID-19 positieve patiënten via provinciaal
nummer 0800 11 831 (zie cohortlijn)
https://www.mederi.be/nl/home
https://www.bondmoyson.be/wvl/Pages/defa
ult.aspx
https://www.woonzorgweb.be/thuiszorg/westvlaanderen/kortrijk/thuisverpleging-integrakortrijk
https://www.i-mens.be/
https://www.witgelekruis.be/

Meer info
https://www.kindengezin.be/gezondheid-envaccineren/ziek/coronavirus/

VAPH

Zonnebloem vzw
vzw Oranjehuis
DMW-MDT's Personen met een
Beperking Bond Moyson
Nursingtehuis Pamele
Groep Ubuntu x8K
Dominiek Savio Instituut vzw
Thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor
De Hoge Kouter
Bemok
Vondels
Waak
DOP West-Vlaanderen
ten Anker
Start West-Vlaanderen
vzw Victor
de Kade
De Pelikaan

Ondersteuning en advies voor minderjarige & Het VAPH zet zijn dienstverlening maximaal verder. Vanaf 4 mei is bezoek bij sommige zorgaanbieders mogelijk,
meerderjarige personen met een handicap,
andere zorgaanbieders zullen er zich stapsgewijze op organiseren.
hun familie en de mantelzorgers/begeleiders.
Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor
hulpmiddelen en aanpassingen. Ook kan er
hulp worden geboden m.b.t.
verplaatsingstechnieken,
incontinentiemateriaal en pedagogische hulp
bij hogere studies.

Meer info: https://www.vaph.be/maatregelencoronavirus/algemeen

0490/44.34.04
info@dop-wvl.be

DOP West-Vlaanderen

Vanaf maandag 18 mei de normale werking: • Waar mogelijk en gewenst werken we voor D.O.P.-processen verder
Ondersteuning in de vorm van een voortraject
via videoconferentie of telefoon. • Face-to-face gesprekken zullen enkel gepland worden met de cliënt en zijn
voor personen met een (vermoeden van)
kerngezin (de eigen bubbel). Dit zijn personen die onder hetzelfde dak wonen. De plaats van het gesprek zal in
beperking: vraagverheldering,
onderling overleg met de D.O.P.-medewerker afgesproken worden. Dit kan thuis zijn of op een contactpunt. •
ondersteuningsplanning en linking
Personen van buiten de eigen bubbel kunnen deelnemen aan het gesprek via videochat of telefoon.

Jeugdhulp

Zelfstandige podologen

Meer info op: https://www.dopwvl.be/nl/nieuws/364/dop-west-vlaanderenklaar-voor-geleidelijke-comeback
Bereikbaar:
Maandag: 13u00 - 16u30
Dinsdag en donderdag: 09u00 - 12u00 en
13u00 - 16u30
Woensdag en vrijdag: 09u00 - 12u00

Meer info: https://www.welzijn13.be/konekti
Federatie van Belgische Podologen

Zorg aan diabetes -, reuma-, kankerpatiënten De podoloog kan en mag blijvend geconsulteerd worden voor essentiële zorgen bij risicopatiënten tijdens de
& patiënten met ernstig ingegroeide
coronacrisis
teennagels.

Zie www.socialekaart.be

Diëtisten

Vlaams beroepsvereniging van diëtisten Alle dringende, onmisbare en essentiële zorg: Essentiële zorg mag doorgaan indien dit op een veilige manier kan, mits naleving van correcte hygiënemaatregelen.
Zie www.socialekaart.be
https://vbvd.be/nieuws/heropstarten-alsAlle dringende, onmisbare en essentiële zorg die nu mag doorgaan:
zelfstandige-dietist-update-0205

Kinesitherapeuten

Axxon
Gaverstreekkinesitherapeuten
Kinesitherapeutenvereniging
arrondisement Kortrijk
Gilde
der Kinesitherapeuten Ieper (Wervik)

Ambulante, niet-dringende zorg

De kinesitherapeuten mogen weer ambulante, niet-dringende zorg opnemen vanaf 4 mei. Dit op voorwaarde dat er
een exitstrategie is die voldoet aan alle normen en vereisten.
Zie www.socialekaart.be

Tandartsen

Verbond der Vlaamse Tandartsen
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen

Vroedvrouwen

Vroedvrouwenkring Zuid-WestVlaanderen

Ergotherapeuten

Ergotherapeuten kring (EDiTh) WestVlaanderen

Noodzakelijke en urgente behandelingen

Vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de noodzakelijke en urgente behandelingen uit te voeren

Ambulante zorg

Vanaf maandag 4 mei de ambulante zorg kan opgestart worden volgens bepaalde richtlijnen

Eerstelijnsvroedvrouwen

Er wordt gewerkt in een aangepast regime, wat betekent dat “niet – noodzakelijke” zorg niet kan gebeuren door
een huisbezoek/consultatie op de praktijk, maar via een teleconsult (ik denk dan bvb concreet bij bij vragen/advies
liesbet@praktijkdeooievaar.be
rond afbouw borstvoeding bij terug starten met werken, etc.). Ook groepGVO (prenatale info in groep) /
moedergroepen / babymassages, etc. gaan niet door, maar kan vervangen worden op afstand. Sinds deze week
gaat wel terug de individuele GVO door.

