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Voorstelling en inleiding  

Dag mevrouw/meneer…  u spreekt hier met dokter/mevrouw/meneer 
………………………………………….   Samen met een aantal vrijwilligers engageren wij ons om 
‘personen die besmet zijn met COVID in de regio Zuid-West-Vlaanderen (14 
gemeenten)wonen , op te bellen en dit om te horen of u mogelijks zicht hebt waar u de 
besmetting kan opgedaan hebben en of u nood hebt aan verdere ondersteuning aan huis in 
uw situatie. Ik kreeg uw persoonlijke gegevens door van uw huisarts dokter……………… Zou ik 
u in dit kader enkele korte vragen mogen stellen ?  

Respect voor de privacy  

• De informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te controleren of je de maatregelen 
van de overheid naleeft. De informatie wordt evenmin doorgegeven aan de politie, aan 
justitie  of aan andere controlediensten. 

• De enige uitzondering is als je in instelling bent geweest waar veel mensen verblijven, 
zoals een school of woonzorgcentrum. Dan bespreken we vertrouwelijk met de 
verantwoordelijke (arts) wat er moet gebeuren om daar een uitbraak te vermijden. 

• Als wij zien vanuit gesprekken dat er bepaalde risicoplaatsen zijn van  virushaarden zijn 
binnen de gemeente, lichten wij de betrokken burgemeester in maar dit zonder uw 
persoonlijke gegevens mee te delen.  

• Mocht u vragen hebben naar verdere ondersteuning in uw nieuwe thuissituatie (isolatie) 
bijv. voor boodschappen, … kunnen wij uw contactgegevens wel doorgeven zodat een 
maatschappelijk werker van de gemeente kan langskomen bij u om te bekijken wat nodig 
is. Ook indien verdere verduidelijking nodig is mbt isolatiemaatregelen kan het zijn dat 
we uw adres vragen zodat iemand kan langskomen om dit met u te bekijken.   
 

1. Persoon is bereid om gesprek te hebben :  
o JA  
o NEE  
o Ander tijdstip : afspraak : …………………… 
o Geen medewerking  :  

 Reden ………………………………………… 
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2. Ik  wou even polsen of u reeds gecontacteerd werd door het Vlaams contactonderzoek 
(telefoonnummer 02/214 19 19  of via sm 8811)  
OF ik weet dat u reeds gecontacteerd bent door het Vlaams contactonderzoek.  

o JA  
o NEE   

 
3. Mag ik vragen wat de aanleiding was van afname test (symptomen, hoog risico contact, 

test voor operatie, test na vakantie, …)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Omdat we in de regio zeer kort op de bal willen spelen om te zien waar eventuele 
virushaarden zijn, willen we even aftoetsen of u in de 2 dagen voor afname test of 2 
dagen voor start symptomen in contact geweest met andere personen of groepen van 
personen? We denken hierbij zowel aan zaken binnen familieverband, vriendenkring 
(feesten, uitstap, etentje), als buiten familieverband (evenement, horecabezoek, 
museum, … ). Kunt u aangeven waar dit doorging (gemeente, naam binnen locatie, … ) 
Graag ook polsen naar de werksituatie (waar werkt persoon , verwittigd, contacten op 
het werk)    

o In familie of vriendenkring : feest, uitstap, etentje, .. 
o Buiten familieverband : evenement, horecabezoek, …  
o Werksituatie :  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Hebt u een vermoeden waar u de besmetting zou hebben opgelopen?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Heeft u een idee waar de bron van de besmetting zou kunnen zijn? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Kunt u preciseren: gemeente, locatie, bijeenkomst, gezelschap, datum? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Bent u kort voordien naar een voorziening of georganiseerde activiteit geweest ? graag 
met datum. Kunt u naam/locatie geven ?  
Enkele voorbeelden : rusthuis, kinderdagverblijf, school, sportclub, jeugdkamp, …  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Hebt u al weet van mensen in uw omgeving die ook positief getest zijn en daar aanwezig 
waren met u ?  

o Ja , om hoeveel gaat dit ?  
o Nee  

 
 

10. Denkt u zelf dat bepaalde mensen best verwittigd worden die hoog risico lopen ?  

Hoog risico = op minder dan 1,5 meter bij elkaar geweest, langer dan 15 minuten, elkaar 
aangeraakt  

In dit geval raden wij u aan om zeker het contactformulier al in te vullen dat u vindt op 
de website van zorg en gezondheid, dit ter voorbereiding van het gesprek die zal volgen 
vanuit het Vlaams contactonderzoek.  https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-
contactenlijst-ikv-contactonderzoek-bij-covid-19 

o Ja  
o Nee  

 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-contactenlijst-ikv-contactonderzoek-bij-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-contactenlijst-ikv-contactonderzoek-bij-covid-19
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11. Hebt u al zelf contact opgenomen met mensen uit uw omgeving /lokaties waar u 
geweest bent ? Zo ja, kunt u contactgegevens doorgeven ? Dan bellen wij eventueel ook 
nog eens op om te vragen of alles duidelijk is mbt te nemen maatregelen :  

 Al  Verwittigd ?  
 

Al doorgegeven aan Vlaanderen ?  

Werksituatie  
Zorgberoep ?  

  

Familiekring   
Bezoek locatie (horeca/…)   
Vrijetijdsactiviteit ?  
 

  

Collectiviteit ?  
Rusthuis/kinderdagverblijf/… 

  

Andere ?    
   
    

 

 

12. Bent u voldoende op de hoogte van de nodige beschermingsmaatregelen waar u zich 
moet aan houden ? bijv. isolatie (7 dagen niet naar buiten, ook niet voor boodschappen)   
Wie doet de boodschappen voor u ? Hebt u hierrond nog vragen ?  
 
 Mag ik uw adres mevrouw/meneer, dan komt er iemand langs om dit met u te 

bekijken (uitleg rond isolatie en/of boodschappen)  
 Als een gezinslid momenteel de boodschappen doet, en ook zal getest worden is 

het belangrijk om al te bekijken wie de boodschappen kan doen mocht dit 
gezinslid ook in isolatie moeten.  
 
 

13. Hoe is uw gezinssituatie ? Is alles duidelijk voor uw gezinsleden ? (aandacht ook voor 
schoolgaande kinderen) . Hebt u hierbij nog vragen ?  
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14. Naast het oplijsten van de contacten, vinden we het belangrijk om ook even bij na te 
vragen of u nog nood hebt aan verdere ondersteuning in deze nieuwe thuissituatie 
(isolatie) voor u ? Wenst u dat een maatschappelijk werker van de gemeente hiervoor bij 
u langskomt ?  bijv. in functie van boodschappen, …  
Mocht u later nog hulp nodig hebben kan u zeker contact opnemen met het sociaal huis 
van uw gemeente (of nummer W13)  

o Ja, ik wil dat maatschappelijk werker contact opneemt  
o Nee, ik heb geen vragen  

 

15. Telefoonnummer en adres van de patient (indien mogelijk )  
 
 

16. Vanuit het gesprek met patient of met huisarts vind ik het als beller nodig dat iemand 
langs gaat aan huis (ook al geeft patient het zelf niet aan) + reden  
 
 
 
 
Bij deze danken wij u voor het vertrouwen.  
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