
Contactopsporing : regionale werkwijze, stavaza oktober 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 (Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen)  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, 

gepensioneerde huisartsen, gepensioneerde met zorgprofiel …) die: 
• Bij opstart project 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, …)  

 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.   

Contactpersonen W13  

liesbet.mullie@welzijn13.be ; 0499/77.90.83 en stijn.tanghe@welzijn13.be  ; 0471/040 505 

Concrete taken voor de contacttracer bellers :  

• Liefst 1 dag per week van permanentie om vanaf 11u vrij te houden (per dag streven we naar 

3 contacttracer-bellers)  

• Bij de lijsten eerst contact op te nemen met betrokken huisarts en dan met patient om 

script/leidraad van het gesprek te doorlopen.  

• Doorheen de dag beknopte verslaggeving te doen naar feedbacttracing@azgroeninge.be 

• U krijgt een telefoon ter beschikking van AZ Groeninge om te bellen.  

 

EERSTVOLGEND INFOMOMENT VOOR KANDIDAAT VRIJWILLIGERS : donderdag 8/10 
om 14u in Leiedal, President Kennedypark 10 in Kortrijk  
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