Van straat
naar zorg

Hoe kan een cliënt beroep doen
op de straatverpleegkundige?
• Door de straatverpleegkundige rechtstreeks aan te spreken.
• Door een hulpvraag te stellen in het sociaal huis of het CAW
(bv nachtopvang).
• Door te bellen naar 0800 13 500 , dispatchingcenter van het
CAW die dan verder afspreekt met de straatverpleegkundige

• straatverpleegkundige@wgkwvl.be
• 0800 13 500
De straatverpleegkundige kan tussenkomen bij acute
medische zorgnood. Ook mensen met een chronische
zorgnood kunnen tijdelijk worden begeleid in aanloop naar een
meer gestructureerde zorg. De straatverpleegkundige beschikt
over een kit met verzorgings- en hygiënemateriaal, maar heeft
geen medicatie bij zich.

Andere vragen en meldingen
i.v.m. het project?
Ruben.denys@cawzuidwestvlaanderen.be
0474 42 64 95
Carl.debrug@wvlzorgt.be
0477 80 22 87

Verantwoordelijke uitgever: De Brug, Carl Windels, Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk - Niet op de openbare weg gooien

Hoe kan je als professional
een cliënt verwijzen?

Een straatverpleegkundige komt
tegemoet aan wie geen onderdak heeft
Info: 0800
13 500
gratis nummer

Doelgroep
Dak- en thuislozen uit
Zuid-West-Vlaanderen
(ELZ regio’s Menen, Kortrijk,
Waregem) die een chronische
aandoening hebben of hoog
risico lopen in een chronische
noodsituatie terecht te
komen. Ze leven vaak in
kwetsbare buurten en hebben
geen of weinig netwerk.

Samen naar eenzelfde doel
Het project is een initiatief van de Brug. De Brug is een
tijdelijk pilootproject van het Riziv dat werkt aan een
verbetering van de zorg voor chronisch zieke patiënten.
De actie wordt gedragen door straatverpleegkundigen
van het Wit-Gele Kruis en door het CAW. Buurten straathoekwerkers zijn de evenknie van de
straatverpleegkundige, samen met hulpverleners van
het Sociaal Huis, de GGZ, …
De straatverpleegkundige wil net die ontbrekende schakel
invullen in het hulpverleningsnetwerk van de meest
kwetsbaren uit onze maatschappij.

Doel van de actie
De actie van Straat naar Zorg heeft tot doel dak- en
thuislozen te helpen bij hun medische zorgnood.
De actie is gericht op:
> Detecteren en opsporen van dak- en thuislozen
• Aanpak van aanklampende zorg
• Vertrouwen winnen
• Eerste hygiënische/ medische zorg toedienen
> Begeleiden bij de medische zorgnood
• Medische opvolging en verzorging
• Begeleiden naar arts, apotheker, …
• Multidisciplinair overleg waar nodig
• Toeleiden naar andere zorgverstrekkers
• Meerwaarde t.o.v. buurtzorg
> Terug toeleiden naar het regulier medisch
zorgsysteem
> In kaart brengen hoe de gezondheidszorg voor de
doelgroep beter kan worden georganiseerd.

Looptijd van het project
Proefproject wordt via De Brug tijdelijk gefinancierd
door middelen van het Riziv en loopt van maart tot
dec 2022 in Kortrijk. Vanaf half april kunnen de andere
gemeenten en steden van W13 ook inpikken. We hopen
dat het project daarna kan worden verankerd.

