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COVID-19 Eerste Lijn Monitoring 

Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona 

HANDLEIDING VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJKEN, TRIAGEPOSTEN EN CRA’S 

Vragenlijsten 

Wie vult de vragenlijst in? 

Een huisarts van de huisartsenpraktijk, van de triagepost en de CRA van het WZC  

Best vult steeds dezelfde huisarts de vragenlijst in.  

De Vlaamse huisartsen worden via een nieuwsbrief, vanuit de EMD platformen of vanuit Domus 
Medica, geïnformeerd over ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’. Er wordt een reminder gestuurd naar 
de huisarts die al eens de vragenlijst heeft ingevuld. 

Wanneer vult de huisarts de vragenlijst in? 

Minstens 2 keer per week, op maandag en woensdag, tussen 15u en 22u 

en liefst dagelijks aangezien dit relevant is voor het opvolgen van de ingeschatte en bewezen (via 
testing) incidentie van COVID-19 in de eerste lijn 

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten 

Hier vind je een link naar de tijdslijn. 

Waar vult de huisarts de vragenlijst in? 

Huisartsen met een EMD kunnen de vragenlijst invullen via een eForm.  

Huisartsen van huisartsenpraktijken met EMD zonder eForms of zonder EMD, van triageposten en 
CRA’s vullen de vragenlijst in via het healthdata.be platform. De link naar de vragenlijst vind je hier 

Indien de vragenlijst wordt ingevuld via het EMD, dient de huisarts minstens 20 minuten te wachten 
alvorens de PC af te sluiten omdat anders de data niet voldoende tijd heeft om doorgestuurd te 
worden. Dit geldt niet voor het healthdata.be platform. 

Waar kan de huisarts terecht voor inhoudelijke vragen over de vragenlijst? 

Hiervoor kan de huisarts contact opnemen met bert.vaes@kuleuven.be.  

Waar kan de huisarts terecht voor technische vragen over de vragenlijsten? 

Hiervoor kan de huisarts contact opnemen met support.healthdata@sciensano.be.  

Hoeveel huisartsen nemen deel? 

Hier de link naar het overzicht van het aantal deelnemende huisartsenpraktijken, triageposten en 

CRA’s gecombineerd met het aantal COVID-19 besmette personen in België (bron: Sciensano).  

https://www.vivel.be/wp-content/uploads/2020/04/Eerstelijnbarometer_multicolor_notiming.JPEG.jpg
https://covid19.healthdata.be/
mailto:bert.vaes@kuleuven.be
mailto:support.healthdata@sciensano.be
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Rapporten 

Wie zal mijn ingevulde resultaten zien en opvolgen? 

De volgende ochtend verstuurt Domus Medica de resultaten van de huisartsenpraktijken, 
triageposten en CRA’s naar de kringbestuurders. Deze analyseert het rapport en onderneemt, indien 
nodig, acties binnen zijn/haar huisartsenkring. 

Indien dit niet lukt, kan de kringbestuurder de ELZ coördinator, waarbinnen de praktijk of instantie 
gelegen is, als hulpbron aanspreken. Samen zoeken ze naar lokale oplossingen, eventueel over de 
sectoren heen, binnen de eerstelijnszone. 

Blijkt dit onvoldoende, dan kan de eerstelijnszonecoördinator dit signaleren aan VIVEL via 
info@vivel.be 

VIVEL staat in nauw contact met Domus Medica.  

Hoe leest de kringbestuurder de rapporten? 

De kringbestuurder kan hierover een instructiefilmpje bekijken en/of een handleiding downloaden. 

Waar kan de kringbestuurder terecht voor inhoudelijke vragen over de 
rapporten? 

Hiervoor kan de kringbestuurder in eerste instantie de FAQ van Domus Medica raadplegen. Indien 
nog onduidelijkheden, kan deze contact opnemen met Domus Medica. 

Waar kan de kringbestuurder terecht voor technische vragen over de 
rapporten? 

Hiervoor kan de kringbestuurder contact opnemen via dit feedback formulier.  
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