
2. Wat is COV Collect? 
Coöperatieve Vereniging Collectief: 

● een non-hiërarchisch initiatief

● creatie wat neergezet is waarbij iedereen uitgenodigd wordt om mee te 

werken om het realiseren

● COV Collect faciliteert en verbindt tussen zorgvraag en 
zorgaanbiedende instanties

COV Collect is een collectief dat faciliteert in het opschalen van de 

zorgcapaciteit, door ondersteuning te bieden aan ziekenhuizen, zorginstellingen 

en zorgverleners. De covidzorg is voor iedereen die covidpatiënt genoemd wordt 

of covid-achtige klachten heeft. 

Voordelen:

● Patiënten met covid-achtige klachten zijn zorgsysteem niet meer tot last

● COV Collect ondersteunt in covidzorg (wat kabinet niet doet)

● Uitgestelde zorg kan snel en effectief hervat worden

● Hierdoor kunnen maatregelen opgeheven worden en de samenleving kan 

weer open 

● Zuivere data voor onafhankelijke, betrouwbare statistische analyses 



COV Collect - Stappenplan
Eerstelijns: zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing
Tweedelijns: zorg waarvoor je een verwijzing nodig hebt

1. Covid: eerstelijns zorg - preventie of milde ‘covid’-klachten
Voor wie: iedereen 

Wat nodig:  zorgverleners (wijkzorg)

2. Covid: tweedelijns zorg - opnames 
Voor wie: iedereen

Wat nodig: zorgverleners en locaties als herstelcentra

3. Indien QR-code doorgaat in de zorg: alle zorg (1e en 2e lijns)
Voor wie: iedereen die geen QR-code heeft 

Wat nodig: zorgverleners, locaties, apparatuur 

4. Door het collectief op te zetten alternatief voor een zorgverzekering met ook 
vergoeding voor holistische zorg
Voor wie: iedereen die deelneemt aan deze zorgverzekering

Wat nodig: aanmeldingen en zorgverleners  



3. Deelname aan COV Collect 
Bedankt voor alle vragen over het lidmaatschap. Dankzij jullie input pakken we 

dit anders aan, vanuit vertrouwen. 

COV Collect en de zorg die verleend gaat worden is voor iedereen! 

Wij zijn er voor 17.580.000 Nederlanders. Deelname is voor iedereen.

Als deelnemer kan je gebruik maken van het zorgnetwerk van COV Collect.

Deelname is vanuit Agape. Je geeft wat je het waard vindt. Het geld wordt 

transparant beheerd. Vanuit de creatie uit de zorg zelf, kunnen er projecten 

ingediend worden voor investering. Denk daarbij aan bedden en apparatuur. 

Alles wordt besloten in het collectief.

Je kunt je dus zonder kosten aanmelden op de website, dan ben je deelnemer.

Iedereen die afgelopen dagen lid is geworden en hier geld voor heeft gedoneerd, 

via bank of GoFundMe, allereerst dank! Je kunt bij ons aangeven wat je wilt met 

het gestorte geld. Je kan dit terugkrijgen of zien als een donatie vanuit Agape. 

Bel COV collect of stuur een mail naar info@covcollect.nl. 

We nemen ook nog met iedereen die lid is geworden contact op via de mail. 

mailto:info@covcollect.nl


5. Meest gestelde vragen 
Welke zorg wordt verleend en aan wie? 
Zie eerdere sheets met stappenplan. 

Door wie wordt zorg verleend?
Er zijn heel veel zorgverleners die (weer) vanuit hun hart zorg willen verlenen. 

Afgelopen jaren is er veel verloop geweest.  Als zelfstandige zorgverlener of  

verenigd in een collectief staan zij klaar om te helpen. 

Hoe werkt het? 
Het plan voor de telefoonlijn wordt uitgewerkt. Waar de zorglocaties zijn, is 

afhankelijk van iedereen die locaties beschikbaar heeft. Een team is al volop 

bezig met locaties.

Wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar?
De zorgverzekeraar vergoed eerste en tweedelijns zorg conform de 

voorwaarden in jouw zorgverzekering. Als een zorgverlener zorg heeft verleend, 

dien je deze declaratie in bij jouw zorgverzekering. Door de wet over vrije 

artsenkeuze is dit mogelijk.



5. Meest gestelde vragen 
Waarom is er geld nodig om deze zorg te faciliteren? 
Gezien de snelle ontwikkelingen vanuit de overheid is het belangrijk dat we 

direct door kunnen schakelen in andere vormen van zorg. Voor eerstelijnszorg 

voor ondersteuning en het verbinden van zorgverleners. Om de tweedelijnszorg 

te ontlasten  zijn er locaties, apparatuur en materialen nodig. Alle uitgaven 

houden we transparant bij, met een onafhankelijk toezichtsorgaan.

Welke medicijnen, werkwijzen, protocollen worden er gebruikt?
Dit is ter invulling aan de zorgverlener zelf. De zorgverleners stellen de zorg aan 

de patiënt te allen tijde centraal. 

Wat is de samenwerking met Beter in de Buurt? 
COV Collect en Beter in de Buurt zijn twee aparte instanties.  Beter in de Buurt 

faciliteert en verbindt de creaties die in de samenleving ontstaan. COV Collect is 

één van die creaties. Vervolgens rollen we dit uit als een stamcel organisatie. 

Non-hiërarchisch, waarbij een ieder vanuit zijn eigen passie en talenten bij kan 

dragen om het doel van de creatie te realiseren.  En alle creaties van Beter in de 

Buurt kunnen elkaar inschakelen om samen te werken. 



6. Hoe kan je bijdragen?
Zorgverleners 
Om alle genoemde zorg te kunnen verlenen, doen we een oproep aan: 

● Apothekers

● Verplegers

● Artsen

● Complementair geneeskundigen

Je kunt je aanmelden bij diverse zorgcollectieven. Bijvoorbeeld bij de zorgtak 

van Beter in de Buurt:  Vitaliteit in de Buurt (www.vitaliteitindebuurt.nl) 

Locaties
Heb je of weet je een locatie die kan dienen als zorglocatie, ziekenhuis, 

herstelcentrum? Je kunt contact met ons opnemen.

Financiële middelen 
Wil je bijdragen in de vorm van financiële middelen? Bepaal vanuit Agape wat jij 

het waard vindt om hieraan bij te dragen. Je kunt contact met ons opnemen.

Wil je meedoen of bijdragen op een andere manier? Laat het ons weten.

http://www.vitaliteitindebuurt.nl


7. Ontwikkelingen volgen

Via de volgende kanalen kan je jezelf op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen van COV Collect: 

● nieuwsbrief (na vrijblijvende aanmelding op www.covcollect.nl) 

● website: www.covcollect.nl - hernieuwde versie dankzij jullie input

● social media kanalen

● abonneren op youtube kanaal 

Contactgegevens: www.covcollect.nl/contact 

http://www.covcollect.nl
http://www.covcollect.nl
http://www.covcollect.nl/contact

