
THUISVERPLEGING



Beste patiënt,

Na uw ontslag uit het ziekenhuis is het mogelijk dat u thuis 
nog nazorg nodig heeft.  U kan hiervoor beroep doen op een 
thuisverpleegkundige. U neemt best zelf zo snel mogelijk telefo-
nisch contact op met een thuisverpleegkundige van uw keuze. 
Op die manier kan u rechtstreeks afspraken maken omtrent het 
gewenste tijdstip van de zorgen, de toegankelijkheid van uw 
woning indien u zelf de deur niet kan openen, ... . 

Hou volgende gegevens bij de hand indien u een telefonische 
afspraak maakt:
· Rijkregisternummer
· Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
· Doktersvoorschrift voor uit te voeren zorg
· Naam van uw huisarts 

Indien u uitgebreide thuishulp nodig heeft, kan u steeds beroep 
doen op de Sociale Dienst van het AZ Jan Portaels.
De sociaal werker heeft heel wat informatie over verschillende 
aspecten of vormen van hulpverlening en ondersteuning. Aarzel 
niet om hulp te vragen. Zij helpen u graag verder.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan u aan de verpleeg-
kundige vragen om de sociaal werker van de afdeling langs te 
sturen. U kan hen ook nadien bereiken via 02/257 54 66.
In deze fl yer vindt u (in willekeurige volgorde)  gegevens van 
thuisverpleegkundigen  in onze regio. Deze lijst werd samen-
gesteld op basis van de betrokken diensten, en is dus niet vol-
ledig. 

Wij wensen u alvast een vlot herstel.
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Wit Gele Kruis Vilvoorde    02 257 27 00
vilvoorde@wgkvlb.be
Berg | Diegem | Elewijt | Eppegem |  Houtem | Kampenhout | Koningslo |  Machelen 
| Melsbroek | Nederokkerzeel | Perk | Peutie | Steenokkerzeel | Vilvoorde | Weerde | 
Zemst |Groot Zaventem

Wit Gele Kruis Wolvertem                  02 272 46 80
 wolvertem@wgkvlb.be 
Groot Grimbergen | Kapelle o/d Bos | Londerzeel | Meise | Nieuwenrode | Ramsdonk 
| Wolvertem |Wemmel |Strombeek
 

Wit-Gele Kruis Wezenbeek-Oppem  02 686 11 10 
wezenbeek-oppem@wgkvlb.be 
Kraainem | Sterrebeek | Wezenbeek-Oppem | Groot Zaventem

 
I-mens      02 251 53 23 
tvp_zellikvilvoorde@i-mens.be 
Grimbergen | Houtem| Machelen | Strombeek | Peutie | Vilvoorde 

Thuiszorg Brabant VZW                   078 15 60 30  
www.fsmb.be 
Brussel | Vlaams Brabant

Onafhankelijke thuiszorg Vlaanderen  03 828 23 13 
Thuisverpleging@korianhomecare.be

Thuisverpleging De Bron   0477 45 89 20
annedelpiero@telenet.be
Groot Merchtem
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Thuisverpleging De Parel    0484 74 28 65
pj-fonteyn@hotmail.com  
Eversem |  Impde | Groot Meise | Merchtem | Oppem | 
St-Brixius Rode | Westrode | Wolvertem 

Thuisverpleging Het Anker   0477 43 63 72  
lieve.de.smedt1@telenet.be
info@thuisverpleginghetanker.be
Vilvoorde 

Thuisverpleging Altracare   0468 18 35 09
altracare@outlook.be   0472 66 34 28
Elewijt | Groot Zemst | Hofstade | Steenokkerzeel|  Weerde 

Thuisverpleging Martiver    0475 83 48 49 
info@martiver.com 
Groot Grimbergen | Koningslo | Laken(kleine mate) |  
Neder-over-Heembeek | Strombeek

Thuisverpleging Rispetto    0471 68 13 59  
e.catsberg@scarlet.be 
Koningslo | Vilvoorde

Thuisverpleging Solange   0479 79 67 58  
info@thuisverplegingsolange.be 
Erps-Kwerps | Kampenhout | Kortenberg | Steenokkerzeel 

OCMW Zaventem thuisverpleging   0470 30 77 26 
thuisverpleging@zaventem.be  
Zaventem
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Orchis Paramedics    0475 41 35 83  
verlinden@hdk.telenet.be  
Groot Zemst (niet over de brug) | Vilvoorde 

Wij samen     0479 49 69 06  
kellyverbelen1@hotmail.com  
Beigem  |  Eversem | Grimbergen | Humbeek | Nieuwenrode | Zemst

Noëlle Belpaire (Franstalig)   0488 37 90 12  
belpairen@hotmail.com  
Kraainem | Wezenbeek | Woluwe

Els Broodtaerts     0476 26 54 99
Els.broodtaerts@proximus.be   
Asse

Heidi Coppesmette   0472 64 95 71
heidi.coppesmette@skynet.be
Steenokkerzeel | Zaventem

Koen de Bruyn     0470 26 76 15  
koen.debruyn@outlook.com  
Grimbergen | Koningslo | Meise-Wolvertem | Strombeek 

Griet De Clercq                     0476 27 86 49  
de.clercq.bvba@telenet.be 
Meise | Merchtem
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Carine De Keyzer    0475 27 83 15
Isabel Craenendonck, Karin Colemont
carinedk@mac.com
Laken (klein deel) | Neder-over-Heembeek | Koningslo | Strombeek 

Danielle Demuylder    0479 29 59 13  
danielledemuylder@gmail.com 
Merchtem | Opwijk

Els de Wit    0497 34 61 72  
el.de.wit@telenet.be 
Groot Londerzeel | Kapelle o/d Bos | Meise | Wolvertem

     
Nathalie De Wit                    0486 88 88 77  
natalie_de_wit@hotmail.com  
Kapelle o/d Bos | Londerzeel | Meise | Nieuwenrode | Ramsdonk  | Wolvertem 
  

Els Michiels     0485 74 44 08  
emichiels@hotmail.com 
Houtem | Machelen | Peutie | Vilvoorde  

Peter Meys     015 64 44 46  
info@meyscare.be 
Groot Vilvoorde 

Luc Samson     0472 82 51 25  
Thuisverpleging.samson@hotmail.com 
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Colette Van Bijnen    0476 31 47 99  
colette.van.bijnen@telenet.be  
Machelen | Steenokkerzeel | Vilvoorde

Els Van Gijzeghem    0475 39 20 11  
gcvvangijzeghemels@gmail.com  
Asse | Merchtem 

Steven Van Malderen    0478 54 93 46  
steven.van.malderen@telenet.be 
Groot Meise | Wemmel 

Kelly Verbelen     0479 49 69 06 
kellyverbelen1@hotmail.com  
Beigem | Eversem | Grimbergen | Humbeek | Zemst 

Els Vertonghen                     0475 39 75 81 
els.vertonghen@telenet.be 
Groot Londerzeel | Rossem

Thuisverpleging | 7



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

Onthaal  02 254 64 00

Sociale Dienst 02 254 54 66

Thuisverpleegkundigen kunnen zich wenden tot de 

coördinator Dienst Patiëntenbegeleiding ( via het 

Onthaal) voor eventuele aanpassingen of aanvullin-

gen van hun gegevens in deze informatiefl yer.


