
 COVID-19 Eerste Lijn Barometer 
 

FOD ‘Shortages’ 

Doelgroep Gezondheidsbeoefenaars in eerste lijn:  

● Huisartsen in huisartsenpraktijken, 
triageposten en CRA’s van WZC 

● Apothekers 
● Vroedvrouwen 

● Diensten voor thuisverpleging en 
zelfstandige thuisverpleegkundigen 

● Diensten voor gezinszorg 

● Eerstelijnszones 

● Alle 
gezondheidsbeoefenaars in 
eerste en tweede lijn 

● Breder dan zorgsector vb. 
openbaar vervoer en 
andere openbare diensten 

● Bedrijven 
 

Doel Het doel van de ‘COVID-19 Eerste Lijn 
Barometer’ is: 

● Meten van de COVID-19 incidentie in 
de eerste lijn 

● Meten van de capaciteit aan 
personeel in de eerste lijn 

● Meten van de hoeveelheid 
beschermend materiaal in de eerste 

lijn 

Om tot gerichte acties te kunnen komen op 
basis van de resultaten: 

● Ondersteuning van praktijken of 
diensten met personeelsuitval 
omwille van ziekte 

● Organisatie van het ontslagbeleid na 
hospitalisatie van COVID-19 
besmette patiënten naar de eerste 
lijn, zoals het beslissen van het al 
dan niet opstarten van 
schakelzorgcentrum afhankelijk van 

beschikbare capaciteit aan 
personeel in thuisverpleging en 
diensten gezinszorg 

● Organisatie van het opzetten van 
triageposten 

● Zo goed als mogelijk aanbieden van 
lokale, snelle en efficiënte 
oplossingen vanuit de kringen, 
beroepsorganisaties, diensten en/of 
eerstelijnszone voor het 
beschermend materiaal of 
personeelstekort  

● Organisatie van efficiënt gebruik van 
materiaal, zoals het opzetten van 
cohortzorg 

● Beleid voeren op Vlaams en federaal 
niveau rekening houdend met de 
resultaten uit de eerste lijn 

● Meten van behoefte aan 
materiaal 

● De verzoeken worden 
behandeld op basis van de 
prioriteiten en 
beschikbaarheid van de 
overheid 

Wat wordt er 
bevraagd?  

● Standaardvragen over capaciteit van 
personeel en materiaal 

● Beroepsgroep specifieke vragen 

● De link naar de vragenlijsten van de 
beroepsgroepen vind je hier 

● Huidige voorraad 

● Benodigd materiaal 

Welk materiaal? Persoonlijke beschermingsmiddelen:  

● Handgels 

● Chirurgische mondmaskers 

● Infectie mondmaskers 
● Beschermende handschoenen 

● Beschermingsschorten 

● Beschermingsbrillen 

● Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

● Intubatiemateriaal 

● Beademingstoestellen 
● Onderdelen 

● COVID-detectietests 

● Geneesmiddelen  
● Andere 

 

https://www.vivel.be/wp-content/uploads/2020/04/Vragen-in-de-vragenlijsten.pdf
https://www.vivel.be/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_Barometer_vragen-en-data_access_20200408_website.xlsx

