
Het Veer , CAR 
Continuïteit van zorg tijdens de corona – crisis 2.0 
Geldig van 30/3/20 tot en met de paasvakantie 

 
Tijdens onze gezamenlijke strijd tegen het corona-virus annuleren wij , om 
veiligheidsredenen, onze gewone werking in de Kazernestraat 35A tot en met 19 april 2020.   
Wij blijven  open en beschikbaar voor onze zorggebruikers en verwijzers .  Wij bekijken 
samen met u wat wij voor jullie kunnen betekenen in de komende weken.  
De meeste therapeuten werken ondertussen van thuis. Zij contacteren de ouders, jongeren 
en volwassenen  en bespreken hoe wij ondersteuning van op afstand opstarten of verder 
zetten.  
Voor onze verwijzers blijven wij beschikbaar voor overleg en informatie. Nieuwe 
onderzoeken starten wij uit veiligheid  voorlopig nog niet op. 
Wij zorgen voor telefoonpermanentie.  Ons nummer 03/776.63.19  is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 8:30u en 12:30u en tussen 13:00u en 17:00u . U kan hier 
terecht voor dringende vragen.  Voor andere zaken nemen jullie  via mail contact op met uw 
therapeuten of de therapeuten van jullie kind. 
Hoorexpert  - audiologische dienst en het Multidisciplinair team (Hulpmiddelen - VAPH en 
Agentschap Opgroeien) zijn  via dezelfde  weg bereikbaar voor informatie of zeer dringende 
herstellingen van hoortoestellen – hoorhulpmiddelen.  
Wij vragen zorggebruikers om vooraf telefonisch te informeren/te verwittigen  wanneer zijn 
naar het Centrum willen komen.   Enkel zeer dringende afspraken gaan door in de 
Kazernestraat 35A. 
In deze uitzonderlijke situaties respecteren wij maximaal de veiligheidsmaatregelen die het 
Agentschap Zorg en Gezondheid ons bezorgde en vragen aan jullie om hetzelfde te doen. 
 
Op een creatieve manier, zo goed mogelijk ,  met de beschikbare middelen en stap voor stap  
zorgen wij voor continuïteit van zorg en willen op die manier  bijdragen tot een goede 
gezondheid van jullie  en van onze medewerkers ! 
In de hoop dat deze crisis snel een positieve wending neemt  groeten wij u en danken u voor 
uw begrip en geduld !  
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