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Overzicht initiatieven rond COVID-19  binnen de eerstelijnszone 
Schelde-Leie 

 

     Lokaal   

Voorbereidingen schakelzorgcentrum  
-In samenwerking met ELZ Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen- 

Binnen onze Eerstelijnszone zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de opstart van 
een schakelzorgcentrum in onze regio. Zoals het triagecentrum als doel heeft de instroom 
van patiënten naar het ziekenhuis te triëren en te minimaliseren heeft het 
schakelzorgcentrum als doel de uitstroom uit de ziekenhuizen te controleren en ervoor te 
zorgen dat dit op een verantwoorde manier kan gebeuren.  

De doelstellingen van het schakelzorgcentrum zijn dan ook: 
 Een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie 

mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit.  
 De ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren 

van niet-essentiële opnames. 

  Specifiek gaat dit om mensen die het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om 
sociale redenen nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat de continuïteit van zorg of 
een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is, door een beperkt of weggevallen 
netwerk,…  

Belangrijk om weten is dat een dergelijk centrum pas operationeel wordt vanaf het ogenblik 
dat de capaciteit in de ziekenhuizen in het gedrang komt als gevolg van de coronacrisis. Op 
dit moment zijn dit dus slapende centra die moeten klaarstaan om in een mum van tijd 
operationeel te zijn wanneer de overheid dit beslist.  

Vanuit de overheid werd beslist dat de schakelzorgcentra georganiseerd moeten worden op 
het niveau van de eerstelijnszones met potentieel één schakelzorgcentrum per twee of drie 
eerstelijnszones. De provinciegouverneurs kregen de opdracht om dit op hun grondgebied te 
organiseren. In Oost-Vlaanderen kunnen 6 schakelzorgcentra opgericht worden en in overleg 
besliste de gouverneur dat onze zone een samenwerking dient op te zetten met de 
Eerstelijnszones Panacea en de Vlaamse Ardennen. Momenteel zijn we dan ook druk bezig 
met de organisatie hiervan. Om ons hiermee op weg te helpen stelde de overheid een 
draaiboek op.  

De stuurgroep voor de organisatie van het schakelzorgcentrum is samengesteld uit diverse 
noodrampcoördinatoren, de voorzitters van de betrokken eerstelijnszones, de 
huisartsenkringen en de verantwoordelijk directieleden van de ziekenhuizen. Binnen onze 
regio staat dokter Matthijs, voorzitter van onze eerstelijnszone Schelde-Leie in voor de 
cluster zorg- en welzijn van de de 3 eerstelijnszones. Het plan richt zich in urgentie naar het 
Octopusgebouw op de campus Maria-Middelares, waar er plaats is voor  29 patiënten. 
Patiënten met COVID-19 besmetting krijgen hier absolute voorrang. Indien nodig wordt voor 
COVID-negatieve patiënten opvang gezocht op open plaatsen binnen dagverblijven en WZC’s 
binnen de regio. Momenteel zijn we nog bezig met de uitwerking hiervan. 

De huisartsenkringen zijn momenteel in urgentie op zoek naar 64 vrijwillige huisartsen om 
ter plaatse permanentie te bieden. De andere organisaties van de eerstelijnszones werken 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/gouverneurs-lokale-besturen-en-eerstelijnszones-krijgen-handleiding-om-schakelzorgcentra-voor-te
https://drive.google.com/file/d/1lw-9k3DxcjktLpvXyWBbUIbcjTyDcG1e/view?usp=sharing
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek%20schakelzorgcentrum%20-%20versie%201.3.pdf
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op een breder platform samen om andere zorgverstrekkers erbij te betrekken. Hierbij zijn 
prioritaire standpunten in te nemen met in de eerste plaats oplossingen voor de 
onmiddellijke zorg aan bed met name verpleegkundige/zorgkundige permanenties. 

Uiteraard is aan dit plan de hoogste prioriteit toegekend en wordt er pas groen licht gegeven 
door de gouverneur om dit schakelzorgcentrum te openen wanneer hier nood aan is. Wij 
houden u hier zeker verder van op de hoogte!  

 

 
 
 
 
 

Voorbereiding Cohortzorg   
Het triagecentrum staat in voor de instroom naar de ziekenhuizen, het schakelzorgcentrum 
voor de uitstroom van mensen die het ziekenhuis mogen verlaten maar nog niet 
onmiddellijk naar de thuissituatie kunnen terugkeren (veelal om sociale redenen) en de 
cohortzorg wordt ingezet voor personen met (vermoeden van) COVID-19 die terug keren 
naar de thuissituatie (rechtstreeks vanuit het ziekenhuis of vanuit het schakelzorgcentrum).    

De thuiszorg van besmette personen wordt opgenomen door de thuisverpleegkundige en 
thuiszorgdiensten. Wanneer er veel besmette personen thuiszorg nodig hebben, zal 
overgeschakeld worden op de cohortzorg. Dit impliceert dat een vaste equipe van 
verzorgenden en verpleegkundigen onder de medische supervisie van een huisarts exclusief 
zal instaan voor de zorg en ondersteuning aan (vermoedelijk) besmette personen. De andere 
verzorgenden/verpleegkundigen die géén deel uitmaken van de equipes voor (mogelijke) 
covid-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet (mogelijk) besmet zijn. 

De doelstellingen hiervan zijn;  
 Voorkomen van uitval van grote groepen van zorgmedewerkers door de 

afgescheiden werking van de cohortteams. Op deze manier loopt immers niet elke 
afzonderlijke hulp- en zorgverlener potentieel gevaar op besmetting. 

 De prioritaire beschikbaarheid van het beschermingsmateriaal voor deze 
cohortteams. 
  Wanneer bijvoorbeeld 5 besmette patiënten terug keren naar de thuissituatie met 
5 verschillende verzorgenden, 5 verschillende thuisverpleegkundigen en 5 
verschillende huisartsen lopen 15 hulp- en zorgverleners potentieel gevaar op 
besmetting en moet voor 15 personen optimaal beschermingsmateriaal voorzien 
worden. Door te werken met een vaste equipe wordt dit aantal gereduceerd tot 3. 
Enkel deze 3 hulp- en zorgverleners uit de vaste equipe gaan bij de 5 besmette 
patiënten.   

 Schaarse beschermingsmaterialen maximaal ter beschikking stellen voor zorg bij 
(vermoedelijk) COVID-19 besmette patiënten. 

 Voorkomen dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen personen die 
thuiszorg/verpleging nodig hebben besmet worden door toedoen van 
zorgmedewerkers die in contact geweest zijn met (vermoedelijke) COVID-19 
patiënten. 
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 Zorg- en ondersteuning in de thuiscontext aanbieden van personen die 
(vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19. 

De cohort zorg moet per eerstelijnszone vorm krijgen. 
Ook in onze zone wordt dit momenteel bekeken. Meer 
informatie rond de organisatie van de cohort zorg vindt 
u hier terug.  

 
Projectaanvraag Koning Boudewijnstichting 
Vanuit de koning Boudewijnstichting worden middelen ter beschikking gesteld van 
eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden waar ze vandaag mee geconfronteerd 
worden mee op te vangen. Er kan een forfaitaire steun van 10.000 euro aangevraagd 
worden.  

Vanuit onze Eerstelijnszone werd een aanvraag ingediend voor de aankoop van 
beschermend materiaal. Concreet willen we er voor zorgen dat de zorg voor alle zorgvragers 
gecontinueerd en gegarandeerd kan blijven maar dit wel met een optimale bescherming van 
de hulp- en zorgverleners. Dit zowel voor: 

 De hulp- en zorgverleners die hun uiterste best doen om ook in deze moeilijke tijden 
de zorg voor hun patiënten/cliënten te waarborgen en continueren.  

 Alle hulp- en zorgverleners die zich zullen inzetten in het schakelzorgcentrum. Deze 
mensen zullen in direct contact komen met het COVID-19 virus een optimale 
bescherming voor hen vinden wij dus van cruciaal belang.  

De inhoudelijke aanvraag vindt u hier terug!  
 

     Vanuit de overheid    

Richtlijnen voor zorgprofessionals  
De website van het Agentschap Zorg en gezondheid biedt een overzicht van de informatie en 
richtlijnen voor de zorgprofessionals in het kader van de bestrijding van het Coronavirus 
Covid-19. Je vindt er de richtlijnen terug voor de:  

 ziekenhuizen, huisartsen en (eerstelijns)zorgverleners 
 ouderenzorg 
 thuiszorg 
 geestelijke gezondheidszorg 
 revalidatie 
 andere welzijnssectoren 
 bedrijfsgeneeskundige diensten 
 regelgeving 

 Deze maatregelen worden frequent bijgewerkt naar gelang de evolutie van het virus. Hou 
deze website dus zeker in de gaten voor de meest recente info!  
 

Meertalige info rond Corona 
In de strijd tegen corona is het ontzettend belangrijk dat elke burger optimaal geïnformeerd 
wordt. Maar niet iedereen heeft dezelfde toegang tot informatie. Denk maar aan 
anderstaligen. Om die reden werd door het agentschap integratie en inburgering de 

https://drive.google.com/file/d/1baKfBXGpVB53reN15HRkv_PP7fcXcWGG/view?usp=sharing
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20190227PP
https://drive.google.com/file/d/1zepGUueNO-QP2taMljB5R1goi2l9KJY9/view?usp=sharing
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#welzijn
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#eerstelijn
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#ouderenzorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#thuiszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#GGZ
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#revalidatie
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#welzijn
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#arbeidsgeneeskunde
https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26257#56d807e3-6ac5-4bb8-aabf-58d033cf55d0
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maatregelen tegen het coronavirus beschikbaar gesteld in meerdere talen en in eenvoudig 
Nederlands. Het gaat om maatregelen en veel gestelde vragen voor burgers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 Eerste Lijn Barometer 
Vanuit het VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerstelijn) werd in samenwerking met heel wat 
andere partners de “COVID-19 Eerste Lijn Barometer” ontwikkeld. Dit is een 
monitoringsysteem om de druk op de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Zo wordt sneller 
duidelijk waar er problemen en knelpunten opduiken en kan hier ook sneller op ingespeeld 
worden.  

Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging 
hebben vaak zelf al een monitoringsysteem opgezet. Maar het is ook belangrijk de noden en 
knelpunten van andere zorgverleners in kaart te brengen. Deze krijgen via de ‘COVID-19 
Barometer’ op vaste momenten een korte vragenlijst toegestuurd waarin gevraagd wordt 
naar:  

 Werkbelasting (Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er 
voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren?) 

 Incidentie mogelijke COVID 19-patiënten (en wat men ermee gedaan heeft: thuis 
blijven, triagepunt, spoed) 

 Nood aan beschermend materiaal  

Voorlopig kunnen volgende instanties en beroepsgroepen deelnemen aan het 
monitoringssysteem ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’: 

 Huisartsenpraktijken 
 Coördinerend en Raadgevend Artsen (CRA’s) van de Woonzorgcentra (WZC) 
 Apotheken 
 Vroedvrouwenpraktijken 
 Triageposten 
 Eerstelijnszones 

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.vivel.be/covid19monitoring/project/
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub1
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub2
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub3
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub5
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub6
https://www.vivel.be/covid19monitoring/beroepsgroep#sub7
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  Binnenkort wordt dit ook nog uitgebreid met de Thuisverpleegkundigen. 

Op basis van de antwoorden wordt er 
dan een overzicht gemaakt van de 
situatie in het hele land. In Vlaanderen 
zal per beroepsgroep en 
per eerstelijnszone een statusrapport 
opgemaakt worden dat zowel lokaal als 
op Vlaams niveau gebruikt kan worden.  

Blijf je ook graag op de hoogte van de 
activiteit van VIVEL? Schrijf je 
dan hier in voor hun nieuwsbrief! 
 

     Geestelijke Gezondheidszorg    

Overzicht werking GGZ partners -Volwassenen-  
Vanuit het PAKT wordt een overzicht aangeboden van de werking van een aantal GGZ 
partners. Gezien de huidige maatregelen is het immers niet evident voor hulp- en 
zorgverleners en voor cliënten om de nodige ondersteuningen te vinden en te krijgen. Op de 
website van het PAKT vind je een link met welke hulpverlening momenteel nog aangeboden 
wordt.  
 

Overzicht werking GGZ partners -Kinden en jongeren-   
Vanuit RADAR werd een gelijkaardig overzicht opgesteld rond het aanbod rond geestelijke 
gezondheid voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen. Via deze link kan u het overzicht 
raadplegen dat op regelmatige basis geüpdatet wordt.  
 

Psychische ondersteuning voor iedereen in de zorg 
 

In samenwerking met zorgnet-Icuro en heel 
wat andere partners werd een 
onlineplatform ‘de zorgSamen’ opgericht. De 
Covid-19-pandemie heeft een enorme impact 
op artsen, zorgpersoneel en iedereen die 
achter de schermen bijdraagt om het 
systeem draaiende te houden. De ZorgSamen 
wil dan ook iedereen die in de zorg werkt 
psychische ondersteuning bieden en helpen 
om voldoende veerkracht te behouden. 

Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende 
Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en 
gebalanceerd aanbod.  
Het platform is opgedeeld in 4 verschillende rubrieken:  

 Zorg voor jezelf 
 Zorg voor elkaar 
 Leidinggevenden  
 Professionele hulp  

http://www.eerstelijnszone.be/
https://seltom.us14.list-manage.com/track/click?u=a525b5efd6f4b22fb8996b57b&id=33664a5734&e=d5f4017c02
http://www.pakt.be/nieuws/beschikbaar-aanbod-ggz-van-de-netwerken-ggz-oost-vlaanderen-tijdens-coronamaatregelen
https://radar.be/nieuws/actueel-gg-aanbod-kinderen-en-jongeren-oost-vlaanderen/
https://www.dezorgsamen.be/
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/
https://www.dezorgsamen.be/leidinggevenden/
https://www.dezorgsamen.be/professionele-hulp/


Nieuwsbrief ELZ Schelde-Leie rond COVID-19 – 7 april 2020 

 

6 

     Personen met een verstandelijke beperking  

Filmpjes + websites  
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap lanceerde 2 filmpjes om het 
Corona-virus eenvoudig uit te leggen: een trage versie en een snellere versie. Op hun 
website bieden ze ook een overzicht aan van websites en filmpjes die kunnen helpen om het 
coronavirus en de maatregelen die gelden op een makkelijke manier uit te leggen. 

Brochures  

Special Olympics nam initiatief om een online brochure te maken waarin het coronavirus op 
een aangepaste manier wordt uitgelegd voor personen met een verstandelijke beperking. In 
samenwerking met Healthy Athletes, de Arteveldehogeschool en leden van de Sig-
intervisiewerkgroep werd deze brochure vertaald en werden er pictogrammen aan 
toegevoegd. De bedoeling is dat deze brochure enige houvast kan bieden voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Verder werd ook een tekst opgesteld met tips voor het omgaan met de psychologische 
effecten bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme rond de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. 

 

     Andere initiatieven en nuttige info    

Aangepast aanbod van het CAW Oost-Vlaanderen 
Naar aanleiding van de impact van het coronavirus paste het CAW Oost-Vlaanderen tijdelijk 
hun dienstverlening, werking en aanpak aan. Hiermee proberen ze een evenwicht te vinden 
tussen het verzekeren van hun dienst- en hulpverlening en anderzijds het respecteren van 
de nodige (overheids)maatregelen voor hun cliënten en medewerkers.  
 

Coponcho biedt een overzicht van de richtlijnen voor mantelzorgers  
Mantelzorgers krijgen tijdens de coronacrisis te maken met een stroom aan richtlijnen die 
aangepast worden naargelang de evolutie van het virus. Coponcho (nieuwe naam van de 
mantelzorgvereniging S-Plus) probeert deze op hun website zo goed mogelijk te vertalen en 
te verduidelijken. Hieronder vindt u een overzicht van alle updates. Deze informatie wordt 
geregeld bijgewerkt volgens de communicatie van de overheid.   

 Persbericht – Mantelzorgers in de kou door onduidelijkheid attesten 

 Maatregelen coronavirus voor serviceflats en assistentiewoningen 

 Corona? Richtlijnen van de overheid voor mantelzorgers 

 Waar kan ik als mantelzorger nog terecht? 

 Mantelzorger? Lees de voorzorgsmaatregelen over coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=W5tHz_APUJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oci7-4Gx-GM&feature=youtu.be
https://www.vaph.be/nieuws/het-coronavirus-makkelijk-uitgelegd
https://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/coronavirus_info_door_en_voor_personen_met_een_verstandelijke_beperking.pdf
https://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/tips_voor_het_omgaan_met_de_psychologische_effecten_bij_mensen_met_een_verstandelijke_beperking_of_autisme_van_de_maatregelen_tegen_de_verspreiding_van_het_coronavirus.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_E7ZVwoDzwav0KIkDmLtvfDFucUyZKx7/view?usp=sharing
http://www.coponcho.be/
https://www.coponcho.be/blog/persbericht-mantelzorgers-in-de-kou-door-onduidelijkheid-attesten/
https://www.coponcho.be/blog/maatregelen-coronavirus-voor-serviceflats-en-assistentiewoningen/
https://www.coponcho.be/blog/corona-richtlijnen-van-de-overheid-voor-mantelzorgers/
https://www.coponcho.be/blog/verschillende-diensten-nemen-voorzorgen-omwille-van-het-coronavirus-waar-kan-ik-als-mantelzorger-terecht/
https://www.coponcho.be/blog/nieuws/mantelzorger-lees-de-voorzorgsmaatregelen-over-coronavirus/
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Bij vragen of nood aan een luisterend oor kunnen mantelzorgers terecht via 
info@coponcho.be of 02 515 02 63. 
 

Bewegen (op Verwijzing) in coronatijden 
Tijdens deze crisis zijn menselijk contact en beweging extra 
belangrijk! Blijven bewegen is dus zeker nu de boodschap! Maar 
dat is niet voor iedereen zo evident. Schakel de hulp in van een 
Bewegen op Verwijzing-coach, die helpt met een beweegplan op 
maat via telefoon of virtual call. Een verwijsbrief van de huisarts is 
tijdelijk niet nodig. Mensen kunnen rechtstreeks contact opnemen 
met de 'Bewegen op verwijzing-coach'. De coach zorgt ervoor dat de huisarts op de hoogte 
blijft. Vind de dichtstbijzijnde coach hier!  
 

Beslissingsboom voor tandartsen 

Vanuit de Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen werd een beslissingsboom opgesteld 
voor de telefonische triage van de binnenkomende urgenties. Hier vindt u de triage flow 
chart. 
 

Heeft u zelf ook een initiatief of weet van een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met 
de eerstelijnszone? Geef dit dan zeker door op info@elzscheldeleie.be! Dan nemen wij dit 

mee op! 

 

Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven?  
Schrijf u dan in via deze link! 

 

En aan al onze hulp- en zorgverleners en iedereen die zich inzet…  

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor nieuwsbrief 1! 

https://www.selgent.be/sites/default/files/BOV.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-tijdens-corona
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-tijdens-corona
http://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches/
https://www.vbt.be/file?fle=74526&ssn=
https://www.vbt.be/file?fle=74526&ssn=
mailto:info@elzscheldeleie.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-F2S1jVunnPrCvkttWKdRlrqAMZj_OLGfpP4M1hjyd-lRqg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/110_Wf8JCNKDw5bwCNG93FVJaqp4KNyD_/view?usp=sharing

