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COVID-19 Eerste Lijn Barometer 

Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona 

HANDLEIDING VOOR DE VROEDVROUWENPRAKTIJKEN 

Vragenlijsten 

Wie vult de vragenlijst in? 

Eén vroedvrouw van de vroedvrouwenpraktijk vult de vragenlijst in 

Best vult steeds dezelfde vroedvrouw de vragenlijst in.  

De Vlaamse vroedvrouwen worden via de nieuwsbrief van de Vlaamse Beroepsorganisatie (VBOV) en 
via sociale media geïnformeerd over ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’. Er wordt een reminder 
gestuurd naar de vroedvrouw die al eens de vragenlijst heeft ingevuld. 

Wanneer vult de vroedvrouw de vragenlijst in? 

Twee keer per week: 

• op maandag tussen 15u en 22u  

• op woensdag tussen 15u en 22u 

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten 

Hier vind je een link naar de tijdslijn. 

Waar vult de vroedvrouw de vragenlijst in? 

De link naar de vragenlijst op het healthdata.be platform vindt de vroedvrouw hier. 

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

Hiervoor kan de vroedvrouw contact opnemen met eline.tommelein@vub.be.  

Waar kan de vroedvrouw terecht voor technische vragen over de vragenlijst? 

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

Wie zal mijn ingevulde resultaten zien en opvolgen? 
 
Dinsdag- en donderdagochtend worden de rapporten met de resultaten van de 
vroedvrouwpraktijken naar de desbetreffende voorzitters van de VBOV kringen verstuurd. Deze 
analyseert het rapport en onderneemt, indien nodig, acties binnen zijn/haar VBOV kring. 

Indien dit niet lukt, kan de VBOV kringvoorzitter de ELZ coördinator van de eerstelijnszone, 
waarbinnen de praktijk 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 de VBOV. 

Hoe leest de voorzitter van de VBOV kring de rapporten? 

De voorzitter van de VBOV kring kan hierover een instructiefilmpje bekijken en/of een handleiding 
downloaden. 

Waar kan de voorzitter van de VBOV kring terecht voor inhoudelijke vragen 
over de rapporten? 

Hiervoor kan de kringvoorzitter in eerste instantie de FAQ van de VBOV raadplegen. Indien nog 
onduidelijkheden, kan deze contact opnemen met de VBOV. 

Waar kan de voorzitter van de VBOV kring terecht voor technische vragen over 
de rapporten? 

Hiervoor kan de kringvoorzitter contact opnemen via dit feedback formulier.  
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