
Voorgesteld Afsprakenkader vanuit Vlaanderen om te starten 
met scenario 3 

Met verdere aanvullingen vanuit de regio Zuid-West-
Vlaanderen (W13)  

Steden of gemeentebesturen die op een meer zelfstandige wijze de contactopsporing voor 
COVID19 willen organiseren (hierna ‘lokale contactopvolgingsinitiatieven’ genoemd) nemen 
een aantal verantwoordelijkheden op. Die moeten voldoende duurzaam zijn (lang 
volgehouden kunnen worden) en moeten bestand zijn tegen epidemische verheffingen, 
wanneer er veel meer mensen gebeld moeten worden dan vandaag. Om hiermee te kunnen 
starten, moeten we eerst samen en in overleg een aantal afspraken maken en die in een 
overeenkomst vastleggen. Dat zal onder andere deze afspraken moeten bevatten: 
1. De lokale contactopvolgingsinitiatieven vallen samen met een of meerdere 

eerstelijnszones. Het is anders onmogelijk om op een ordentelijke manier een 
afstemming te realiseren tussen zorgraden van eerstelijnszones en hun COVID19-team 
indien dit niet het geval zou zijn. Met andere woorden, indien het initiatief zou uitgaan 
van één enkel lokaal bestuur, dan is dat geen probleem indien dit overeenkomt met het 
werkingsgebied van minstens één eerstelijnszone. Is dat niet het geval, dan moet er 
overlegd worden met de buurgemeenten om gezamenlijk een aanvraag tot proefproject 
namens de lokale besturen van de eerstelijnszone (of meerdere eerstelijnszones) in te 
dienen. Spreek dat ook af met de zorgraad van de eerstelijnszone. 
De gemeenten van W13 omvatten 3 eerstelijnszones.  
Lendelede maakt bestuurlijk deel uit van W13 maar behoort tot de eerstelijnszone van 
Rits (regio Midwest). In kader van contactopsporing zullen zij mee instappen in de 
samenwerking met Midwest.  

2. De lokale contactopvolgingsinitiatieven gebruiken geen eigen data- of IT-systeem, maar 
maken gebruik van het gemeenschappelijke ICT-platform voor contactopsporing. De 
lokale contactopvolgingsinitiatieven staan zelf wel in voor de hardware, de telefoons, 
e.d. Ok  

3. De lokale contactopvolgingsinitiatieven stellen voldoende gekwalificeerde personen ter 
beschikking die optreden als vrijwilligers onder supervisie van het agentschap Zorg en 
Gezondheid van het Vlaamse contact center overeenkomstig “het koninklijk besluit nr. 
44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano 
en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen 
aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van 
een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 



besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano”. Zij zorgen dat alle nodige 
informatie in het gemeenschappelijk platform wordt ingegeven. 

Het verband met het Vlaamse contact center is hier juridisch belangrijk om aan de 
dataverwerking op een legaal onderbouwde wijze te kunnen uitvoeren, maar de term 
‘vrijwilligers onder supervisie van het agentschap’ werd hier gebruikt voor de lokale 
medewerkers om duidelijk te maken dat er geen arbeidsrelatie ontstaat met het 
Vlaamse contact center of met Zorg en Gezondheid. 

Ok  

De supervisie door het agentschap van de vrijwilligers zal zich in de feiten beperken tot 
een evaluatie van het rapport van de werkzaamheden van het lokaal 
contactopvolgingsinitiatief. 

4. De lokale contactopvolgingsinitiatieven contacteren prioritair de besmette personen uit 
de steden of gemeenten die wonen op het grondgebied van de steden of gemeenten die 
deel uitmaken van het lokale contactopsporingsinitiatief (script 1A) en de vaste 
collectiviteiten waarmee deze personen in contact zijn geweest (script 1B) volgens de 
gangbare scripts die terug te vinden zijn op de website ‘tracking against corona’. Zij 
ontvangen dagelijks de lijst van besmette personen voor hun werkingsgebied. De lokale 
medewerkers sluiten het gesprek met de besmette persoon af en voeren de 
noodzakelijke gegevens, zoals de te contacteren hoogrisico- en laagrisicopersonen in 
het gemeenschappelijk ICT-platform in volgens de gangbare procedures. De 
hoogrisico- en laagrisicopersonen worden gebeld door het centrale contactonderzoek. 
Zoals standaard voorzien probeert het centrale contactonderzoek deze personen 2 
dagen op rij te bereiken met elke dag 6 belpogingen. Indien na 48 uur deze telefonische 
pogingen geen resultaat heeft opgeleverd, dan wordt het dossier terug overgemaakt aan 
het lokaal contactopvolgingsinitiatief om te proberen deze personen alsnog te bereiken. 
 
Daarnaast staat het lokale contactopvolgingsinitiatief prioritair in voor 
clusteranalyse  en verder onderzoek naar risicocontacten in de tijdelijke collectiviteiten 
binnen hun territoriaal bevoegdheidsgebied. 
OK. Vanuit de regio zijn we vragende partij om wederzijds terug te koppelen.  Binnen de 
regionale contactopsporing is de inhoudelijke samenwerking met de huisartsen cruciaal 
en dit gekoppeld aan ondersteuning door maatschappelijk werkers waar nodig.  
Anderzijds is de terugkoppeling van de high risk contacten ook cruciaal als bijkomende 
info om eventuele lokale virushaarden te detecteren naast onze lokale info.  
  

5. De lokale contactopvolgingsinitiatieven staan in voor de opvolging van de thuisisolatie 
of quarantaine (telefonische opvolgingsgesprekken volgens de gangbare procedures). 



Vanuit de regionale contactopsporing zijn we extra alert voor extra duiding 
en/ondersteuning bij de opvolging van de isolatie, daar waar nodig.  De opvolging van 
elke besmette persoon in thuisisolatie is niet haalbaar en ook niet aangewezen.  
Vanuit de lokale besturen wordt de vraag gesteld naar een duidelijke procedure waarbij 
de verwachtingen rond opvolging thuisisolatie wat geformaliseerd worden.  
  

6. De lokale contactopvolgingsinitiatieven ontvangen informatie van de federale overheid 
over de mate waarin de labo’s binnen hun werkingsgebied de vastgestelde termijnen en 
kwaliteitsvereisten voor mededeling van testresultaten aan Sciensano respecteren en 
dragen ertoe bij om de betrokken labo’s aan te zetten tot het naleven van deze 
termijnen en kwaliteitsvereisten. 
OK  
  

7. De lokale contactopvolgingsinitiatieven werken samen met het Vlaamse contact center 
gedurende een proefperiode van één maand. Daarna zal een evaluatie gebeuren op 
basis van een rapportage van indicatoren die uit de centrale databank worden gehaald. 
Bij positieve evaluatie door het lokale contactopvolgingsinitiatief en door het 
agentschap Zorg en Gezondheid kan de werkwijze verdergezet worden voor een 
onderling te bepalen termijn. 
Ok  
  

8. De juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het lokaal 
contactopvolgingsinitiatief moet lokaal afgedekt zijn. Alle lokale medewerkers van het 
lokaal contactopvolgingsinitiatief zullen een vertrouwelijkheidsclausule moeten 
ondertekenen. 
Wat wordt bedoeld met 'lokaal afgedekt'?  

 Als het lokaal initiatief (i) alle regels nauwkeurig volgt en (ii) alle informatie volledig, 
 tijdig en correct invoert, blijft Vlaanderen aansprakelijk/eindverantwoordelijk. Weliswaar 
 met controle van Vlaanderen op uitvoering. 
  
 OK voor vertrouwelijkheidsclausule. 

 
9. De personele en ICT-kosten vallen gedurende deze proefperiode ten laste van de lokale 

contactopvolgingsinitiatieven. Voor het gebruik van het gemeenschappelijke ICT-
platform voor contactopsporing en -opvolgings worden geen kosten aangerekend. De 
Vlaamse overheid onderzoekt de mogelijkheden tot ondersteuning. 
Er worden lokaal kosten gemaakt op 2 niveau's: 
- kosten door W13 voor een algemene coördinatie en supervisie die de verschillende 
schakels en partners met elkaar verbindt. 



- kosten door de verschillende partners van het initiatief, te weten de lokale besturen, 
de Zorgraden van de ELZ's, de deelnemende ziekenhuizen, de huisartsenkring. 
 
We stellen een billijke financiering voor deze taken voor op basis van een zeer 
transparante en aanwijsbare inzet en willen hierbij graag verder in dialoog gaan met de 
Vlaamse overheid.  
  

10. Qua opleiding zullen de lokale besturen gebruik maken van bestaande e-learning 
modules die te vinden zijn o.a. op de website “tracing against corona”. 
OK  
  

11. De Vlaamse overheid zal via de zorgraden en de huisartsenkringen dezelfde 
ondersteuning voorzien als in steden en gemeenten waar de contactopvolging louter 
centraal georganiseerd blijft. 

Een aantal technische randvoorwaarden om het bovenstaande te kunnen realiseren moeten 
door de federale diensten van Smals en het centrale dataplatform mogelijk worden gemaakt. 

  
 

https://www.corona-tracking.info/
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