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Memo

Zorgvervoer coronapatiënten door Trevvel

Voor wie is dit vervoer bedoeld?
Dit vervoer is ervoor bedoeld om coronapatiënten te verplaatsen naar ziekenhuizen, 
zorghotels, cohort locaties e.d. Wij verzorgen ook het vervoer van zorglocaties terug 
naar huis. 

Wie mogen dit vervoer aanvragen?
Overkoepelende zorginstellingen, zoals VVT, meldkamer ambulances, HAP.

Waar is Trevvel inzetbaar voor ‘coronavervoer’?
Vooralsnog binnen regio Rotterdam-Rijnmond. 

Hoeveel capaciteit heeft Trevvel
Momenteel hebben wij voertuigen speciaal geprepareerd voor coronavervoer. We 
zijn op dit moment bezig om nog meer voertuigen om te laten bouwen. De 
chauffeurs die hiervoor worden ingezet zijn door specialisten getraind voor het 
vervoer van coronapatiënten. 

N.B. Op dit moment kunnen wij alleen nog coronapatiënten vervoeren die in staat 
zijn om zelfstandig in en uit te stappen en patiënten in een rolstoel. De chauffeurs 
mogen niet helpen bij het in- en uitstappen. 



Beschermingsmaatregelen
De chauffeurs dragen de nodige beschermingsmiddelen. De chauffeurs zijn opgeleid 
om de bussen te reinigen en desïnfecteren volgens de geldende instructies.

Vanaf wanneer is Trevvel inzetbaar?
Vanaf 27 maart 13:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. Vanaf 15:00 uur gaan wij 
rijden!

Deze dienst is zeven dagen per week beschikbaar, tussen 09:00 en 21:00 uur.

Waar kan men naartoe bellen?
Het nummer voor coronavervoer is: 088 - 130 30 30

Houd u bij uw aanvraag rekening met het volgende:
- Graag aangeven dat het om coronavervoer gaat en of het om rolstoelvervoer gaat.
- U wordt gevraagd naar de volgende gegevens: de ophaaltijd, ophaallocatie, 
bestemming, naam patiënt, naam en organisatie van de aanvrager en de 
contactgegevens voor de chauffeur (om eventueel naartoe te bellen).
-  Meerdere coronapatiënten kunnen in één voertuig. Geeft u alsublieft bij uw 
aanvraag aan om hoeveel patiënten het gaat.
- Ritten kunnen twee uur van tevoren worden aangevraagd en geboekt.

We hopen dat we met deze dienst de ambulancediensten en andere 
zorgvervoerders kunnen ontlasten en zo een bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van het coronavirus. 

Met vriendelijke groet,

Arno van Haasterecht
Algemeen Directeur/CEO


