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Procesflow cijfermonitoring en contactopsporing Zuid-West-
Vlaanderen, stavaza 31/07/2020 

 

1. Cijfermonitoring 

a. In afwachting van structurele oplossing via Sciensano 

 
 

1. Dagelijks, voor 9u :  
• Ziekenhuislabo AZ Groeninge  
• Ziekenhuislabo AZ Delta  
• Ziekenhuislabo OLV Waregem  
• Medisch labo Bruyland (Kortrijk)  
• Labo Van Poucke (Kortrijk)  
• Labo Maenhout (Waregem)  
• Klinisch laboratorium Declerck (Ardooie)  
• Labo Medina  

 
Bezorgen testresultaten aan HZW met volgende info  
• Naam 
• Voornaam 
• Postcode - indien mogelijk met vermelding (deel)gemeente 
• Positieve test 
• Naam behandelend huisarts 

 
2. Dagelijks, voor 11u : 

HZW verwerkt gegevens en verstuurt ze zonder persoonlijke gegevens in een ruwe tabel naar 
contactopsporing@welzijn13.be 

 
3. Dagelijks, voor 12u : 

 
W13 verwerkt de gegevens in format en verstuurt het regionale overzicht naar alle 
burgemeesters en algemeen directeurs van de lokale besturen en naar de voorzitters van de 
eerstelijnszones.  Extra bestemmelingen kunnen doorgegeven worden via 
contactopsporing@welzijn13.be.  

Labo's HZW W13
Lokale 

besturen 
en ELZ's
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b. Structurele oplossing via Sciensano 

 

 

1. Binnen het uur na testresultaat : 
• Ziekenhuislabo AZ Groeninge  
• Ziekenhuislabo AZ Delta  
• Ziekenhuislabo OLV Waregem  
• Medisch labo Bruyland (Kortrijk)  
• Labo Van Poucke (Kortrijk)  
• Labo Maenhout (Waregem)  
• Klinisch laboratorium Declerck (Ardooie)  
• Labo Medina 

 
Bezorgen testresultaten aan Sciensano. 
 

2. Dagelijks, om 11u : 
 

W13 verwerkt de gegevens in format en verstuurt het regionale overzicht naar alle 
burgemeesters en algemeen directeurs van de lokale besturen, naar HZW en naar de 
voorzitters van de eerstelijnszones.  Extra bestemmelingen kunnen doorgegeven worden via 
contactopsporing@welzijn13.be.   

 

  

Labo's Sciensano W13

Lokale 
besturen, 
HZW en 

ELZ's
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2. Contactopsporing 

 

Opstart regionale werkwijze stavaza 31/07/2020 
 

1. De huisarts vraagt bij afname van een wisser een goedkeuring aan zijn patiënt om de 
contactgegevens te mogen delen met een lokale contactopspoorder indien het resultaat 
positief is (informed consent). Hij noteert het antwoord in het dossier van de patiënt. Nog 
sterker is een ondertekend informed consent op papier. 
 

2. HZW lijst ’s morgens de positieve patiënten op vanuit de verschillende labo’s voor de regio 
Zuid-West Vlaanderen.  

 
3. HZW plaatst deze lijst op een beveiligd dataplatform van AZ Groeninge waar coordinerend 

arts van AZ Groeninge, medewerkers van W13 en 3 MSPOCs (Medisch aanspreekpunt/dokter 
per eerstelijnszone) en het regionaal aanspreekpunt van de 3 eerstelijnszones toegang tot 
hebben.   

 

4. W13 heeft toegang tot de gegevens van het Vlaams contactonderzoek en vult de regionale 
lijst aan met info van Vlaanderen : (1) reeds gecontacteerd door Vlaanderen en (2) 
telefoongegevens van patient. W13 maakt dagelijkse verdeling op van artsen die van 
permanentie zijn.   

 
5.  W13 beschikt over lijst van lokale contactopspoorders (gepensioneerde artsen-specialisten, 

maatschappelijk werkers van gemeente, …) die: 
• Bij opstart project (ev. Naar toekomst dit proces vereenvoudigen) huisarts 

contacteert van positieve patiënt  :  
• Is patiënt op de hoogte van positieve resultaat 
• Is patiënt akkoord om contactgegevens te delen met regionale 

contactopsporing  
• Nuttige achtergrondinformatie (bijv. Tolk nodig, …)  

• Patiënt opbelt en werkt volgens vereenvoudig script van Vlaanderen:  
 Situering context : Initiatief van regionale contacttracing én Vlaamse 

contacttracing. Duiden van urgentie/zeer kort op de bal kunnen spelen ifv 
tegengaan verdere verspreiding van virus.  

• Reeds contact met Vlaams callcenter ?  OK, vraag tot bereidheid om 
nog enkele vragen te beantwoorden  

• Nog geen contact met Vlaams callcenter ? Oproep om zeker mee te 
werken en al te verwijzen naar contactenlijst die moet opgemaakt 
worden ifv high risk/low risk. In afwachting vraag naar bereidheid 
om enkele vragen te beantwoorden.  

 Bent u in de week voor bevestiging positieve test naar activiteit/evenement 
geweest is binnen familieverband /vriendenkring  of buiten familieverband.  
Kunt u aangeven waar dit doorging ? (gemeente, naam locatie, …)  
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 Bent u in contact gekomen met voorziening /georganiseerde activiteit in 
week voor symptomen (bijv. Rusthuis, kinderdagverblijf, sportclub, 
jeugdkamp, …)  

 Hebt u al weet van mensen in uw omgeving die ook positief getest zijn en 
daar aanwezig zijn met u ?  
(hierbij ook verwijzing naar Vlaamse contactenlijst)  

 

 Bent u voldoende op de hoogte van de nodige beschermingsmaatregelen 
(oa. quarantaine maatregelen) waar u zich moet aan houden of hebt u nog 
vragen ?  

• Hierbij doet arts ook inschatting van het gesprek en vraagt pro-actief 
of het ok is dat een maatschappelijk werker langs komt om verdere 
info te geven  

• Arts geeft dit door aan W13 die betrokken contactpersoon van de 
gemeente op hoogte brengt (contactgegevens)  

 Hebt u vragen of nood aan verdere ondersteuning in uw nieuwe thuissituatie 
(isolatie) voor u  (bijv. bij boodschappen, …) ?  Wenst u dat een 
maatschappelijk werker van de gemeente hiervoor bij u langskomt ?  

• Zo ja, geeft arts contactgegevens door aan W13 die contactpersoon 
van de gemeente op de hoogte brengt.   
 

6. W13 overlegt dagelijks met de field agents van de Vlaamse overheid, de 3 MSPOCS en het 
regionaal aanspreekpunt mbt  opvallende bevindingen en detecteren hotspots.  

-  De geanonimiseerde informatie (gezinssituatie, leeftijd, deelgemeente, eventuele 
hotspots, extra ondersteuning, .. ) wordt dagelijks doorgegeven aan (1) 
burgemeester en andere lokale contactpersonen en waar nodig 

- Afspraak waar de field agents extra langs gaan ifv extra duiding 
beschermingsmaatregelen  

- Eventueel (medisch) advies aan actoren  

 
7. W13 geeft contactgegevens door ifv ondersteuning of toelichting aan huis aan 

contactpersoon in gemeente.   
 

8. Communicatie en terugkoppeling naar Vlaams systeem. Contactpersoon : 
liesbet.mullie@welzijn13.be ; 0499/77.90.83 

 

Voorstel structurele samenwerking met Federaal platform (verder te verfijnen met 
betrokken partners)  en koppeling met regionaal voorstel van contactopsporing   

 

1. De huisarts vraagt bij afname van een wisser een goedkeuring aan zijn patiënt om de 
contactgegevens te mogen delen met een lokale contactopspoorder indien het resultaat 
positief is (informed consent). Hij noteert het antwoord in het dossier van de patiënt. Nog 
sterker is een ondertekend informed consent op papier. 
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2. HZW lijst ’s morgens de positieve patiënten op vanuit de verschillende labo’s voor de regio 

Zuid-West Vlaanderen.  
 

3. HZW stuurt deze lijst integraal door naar contacttracing@welzijn13.be die erkend is als 
regionaal callcenter. 

  
4. W13 beschikt over lijst van lokale contactopspoorders (gepensioneerde artsen-specialisten, 

maatschappelijk werkers van gemeente, …) die:  
• Bij opstart project (ev. Naar toekomst dit proces vereenvoudigen) contact opneemt 

met huisarts van positieve patiënt  :  
• Is patiënt op de hoogte van positieve resultaat 
• Is patiënt akkoord om contactgegevens te delen met regionale 

contactopsporing W13 
• Nuttige achtergrondinformatie (bijv. Tolk nodig, …)  

• Patiënt opbelt en werkt volgens gelijkaardig script Vlaanderen aangevuld met  
  specificaties van locaties/evenementen in gemeente mbt herkennen 

‘hotspots’ 
 Vraag of men verdere ondersteuning wenst aan huis in nieuwe situatie van 

quarantaine (bijv. Boodschappen, eenzaamheid,…).  
 Dezelfde lokale contactopspoorder belt besmette patiënt én de contacten 

gelinkt aan de patiënt (high risk)  
• Persoonsgegevens doorgeeft aan contactpersoon in gemeente (maatschappelijk 

werker, verpleegkundige) die iemand kan langs sturen voor verdere 
vraagverheldering en ondersteuning (indien besmette persoon dit vraagt)  
 

5. W13 communiceert dagelijks met de contactopspoorders mbt opvallende bevindingen en 
detecteren hotspots.  Zij filtert de informatie en communiceert gericht naar de betrokken 
burgemeesters in de regio (lokale burgemeester of indien relevant naar regio)  
 

6. Dit alles zit mee in Vlaams systeem  
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