
Wat kost een bezoek van een nachtver-
pleegkundige voor jou als patiënt?

De verpleegkundige verzorgingen door het Wit-
Gele Kruis worden door alle ziekenfondsen geheel 
of gedeeltelijk terugbetaald volgens de regels van 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering (RIZIV).

Wegwijs
in nacht-

verpleging

INFO & VRAGEN?

Bel ons 7 dagen op 7, 24 uur op 24, voor 

meer informatie of voor een zorgaanvraag 

op het nummer 014-24 24 24. Je kan ook 

bijkomende informatie aanvragen via 

info@wgkantwerpen.be.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
T.  014-24 24 24
info@wgkantwerpen.be

www.witgelekruis.be
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We willen jou als patiënt van het Wit-Gele Kruis 
van Antwerpen steeds de beste verzorging bieden. 
Overdag kun je daarom steeds op je vaste thuis-
verpleegkundige rekenen. Om ook aan de noden te 
voldoen van onze patiënten die ’s nachts verpleeg-
kundige hulp nodig hebben, biedt het Wit-Gele 
Kruis van Antwerpen nachtverpleging aan.

Gespecialiseerde equipe

Als je tussen 21u ’s avonds en 7u ’s morgens ver-
pleegkundige verzorging nodig hebt, dan kun je als 
patiënt van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen een 
beroep op ons doen. Een gespecialiseerde equipe 
van nachtverpleegkundigen staat voor je klaar om 
je ’s nachts uit de nood te helpen.

Nachtverpleging is beschikbaar voor onze patiënten 
in de volledige provincie Antwerpen. Momenteel 
beschikken we over twee verpleegkundige nacht-
equipes. Eén equipe opereert vanuit het provinciaal 
secretariaat in Herentals. De andere heeft zijn 
standplaats in stadsagglomeratie Antwerpen.

Waarvoor kan je als patiënt ’s nachts een 
beroep doen op het Wit-Gele Kruis?

• Palliatieve situaties
• Onvoorziene en niet geplande zorgen: in geval 

van een valpartij, een lossend stomazakje, plotse 
ernstige diarree, een infuus- of pijnpomp in 
alarm …

• Tijdelijke of eenmalige geplande zorgen:
 - Bepaalde tijdstipgebonden inspuitingen (b.v. 

Pregnyl) die tussen 21u en 7u moeten uitge-
voerd worden.

 - Tijdelijke nachtelijke zorgen bij afwezig-
heid van de mantelzorger door b.v. ziekte of 
vakantie.

Waarvoor kun je ’s nachts niet bij het Wit-
Gele Kruis terecht?

De nachtverpleegkundigen nemen geen zorgen op 
die in normale omstandigheden ook gedurende 
de dag kunnen uitgevoerd worden (b.v. hulp bij 
wassen, in bed helpen, medicatie klaarzetten…). 

Voor deze verzorgingen kun je steeds bij je vaste 
thuisverpleegkundige terecht.

Hoe lang op voorhand moet je nacht-
verpleging aanvragen?

Van zodra je nood hebt aan nachtverpleging, 
neem je best zo snel mogelijk contact op met 
je vaste verpleegkundige of met de plaatselijke 
afdeling van het Wit-Gele Kruis. Je kan ons 7 
dagen op 7, 24 uur op 24 bereiken voor een 
zorgaanvraag op het nummer 014-24 24 24. 

Nacht- 
verpleging


