
Het Rode Kruis is als noodhulporganisatie in heel Nederland actief tijdens de COVID-19-crisis. Onze getrainde 
vrijwilligers, medewerkers en het Rode Kruis Ready2Help-netwerk stellen ons in staat om op grote schaal hulp te 
bieden. Onderstaand vindt u ons huidige hulpaanbod. Ons hulpaanbod is uiteraard continu in ontwikkeling. Heeft u 
behoefte aan hulp die hier nog niet tussen staat? Laat het weten aan uw contactpersoon bij het Rode Kruis.

HET RODE KRUIS-HULPAANBOD
IN TIJDEN VAN COVID-19

Begeleid vervoer van (mogelijk) 
besmette hulpvragers
Zittend en liggend vervoer van (mogelijk) met 
COVID-19 besmette hulpvragers van en naar 
zorginstellingen of andere locaties.

Hulp aan de zorg
Ondersteuning bij algemene, logistieke en facilitaire 
taken in o.a. zorginstellingen en huisartsenposten. 
Begeleiden van patiënten, bieden van een 
luisterend oor en eventueel meten van bloeddruk, 
saturatie en temperatuur volgens de verlengde arm 
constructie. Daarnaast bieden we ondersteuning bij 
callcenters.

Hulp bij Bron- en contactonderzoek
Het Rode Kruis ondersteunt GGD Nederland bij 
het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. 
Opgeleide Rode Kruis-vrijwilligers voeren tele-
fonisch de monitoring van contacten uit. 

Hulp bij testlocaties GGD’en
Uitvoeren van diverse  taken  bij  COVID-19 test-
locaties,  zoals  vervoeren van personen naar de 
testlocatie, begeleiding  van personen, het uit- 
voeren van testen en het ondersteunen bij testen. 
Op verzoek van de GGD kan het Rode Kruis testen 
bij mensen thuis afnemen. Ook kan het Rode Kruis 
helpen met het inrichten van testlocaties. 

Hulp bij noodopvang 
Het Rode Kruis heeft (getrainde) vrijwilligers paraat 
staan om te ondersteunen bij het organiseren 
van dag- en nachtopvang, bijvoorbeeld door het 
inrichten van een locatie, het ondersteunen bij 
facilitaire- en logistieke zaken, het leveren van 
materialen (zoals ligeenheden) en het ondersteunen 
van hulpvragers. 

Hulp met voedsel voor de meest 
kwetsbaren
Het verzorgen van voedselhulp, via lokale orga-
nisaties, aan mensen die niet in aanmerking 
komen voor andere vormen van voedselhulp. 
Daarnaast biedt het Rode Kruis ondersteuning 
aan de voedselbanken bij het samenstellen, 
sorteren, inpakken, uitgeven en leveren van 
de voedselpakketten door de inzet van (extra) 
vrijwilligers.

Hulp aan ouderen en kwetsbaren
Koppelen van vrijwilligers aan ouderen en 
kwetsbaren om zo te monitoren of alles goed gaat 
en of er hulp gewenst is. Bijvoorbeeld het doen van 
boodschappen of het bieden van een luisterend oor.

Hulp bij publieksvoorlichting en 
informatievoorziening
De Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888) is open voor 
een luisterend oor, advies of extra hulp.

rodekruis.nl

Graag gaan we in gesprek over wat we voor 
u kunnen betekenen en welke voorwaarden 
er aan de hulp verbonden zijn.

Contactpersoon

Telefoon

E-mail 
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06 - 20 948 754 

Annabel Buzink, Coordinator Noodhulp Hollands - Midden / Haaglanden

abuzink@redcross.nl


