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Inleiding



Testing en 
contacttracing

• Waarom?
• Virus verder indammen na gradueel opheffen 

lockdown
• Breed patiënten testen
• Nauwe contacten opvolgen en evt. in isolatie 

brengen
• Lokale clusters detecteren

• Testcapaciteit?
• Verwachting progressieve opbouw naar 15000 ptn

per dag in België die getest moeten worden
• 1000 indexpatiënten
• 1 index heeft gemiddeld 10 contacten 

waarvan ongeveer 5 getest moeten 
worden: 5000 testen
• Spontaan 10000 testen van mensen die 

zich aanmelden met klachten
• Omgerekend 136 ptn per 100000 

inwoners per dag



Testing en 
contacttracing

• Best organisatie per ong. 50000-100000 inwoners
• Efficiëntie: minder plaatsen testen, minder gebruik PBM
• Kwaliteit testing: vaste persoon/equipe waardoor ervaring 

en minder vals neg
• FTC beste locatie voor organisatie
• Aantal kabinetten
• Drive-in

• Inter Ministeriële Conferentie 29/4/2020
• Testing

• via huisartspraktijk
• Via triagecentra die “testfunctie aanbieden” voor ptn doorverwezen via 

huisarts of via traceringssysteem
• Elke weekdag open en weekend (via wachtpost)

• Labo via Federaal platform of andere (eigen) laboratoria
• Inloopperiode 4-10 mei
• Vanaf 11 mei volledig operationeel



Patiënt contacteert huisarts. 
Vermoeden COVID-19 

• Staal nemen voor PCR
• Opsturen staal naar labo

Huisarts

Testresultaat 
beschikbaar

Sterke vermoedens van 
COVID-19. Besluit tot 

contactonderzoek. 
eFormulier 1 invullen

Patiënt kan of wil 
niet getest worden

Triagepost

Labo

COVID-
19 

Database

Huisarts deelt testresultaat met 
patiënt + aanbevelingen voor 

zelfisolatie en de opvolging van 
het protocol

Huisarts evalueert resultaten 
opnieuw ifv klinische 

inschatting. 
Vermoeden vals-negatief?

Huisarts deelt testresultaat met 
patiënt + opheffen zelf-isolatie

Huisarts overschrijft 
negatief/afwezig 

laboresultaat mbv
eFormulier 2

positiefnegatief

ja nee

ZiekenhuisHuisarts beschikt over 
beschermings- en 
testmaterialen? 

ja

Besluit tot PCR test
Toelichting protocol
Elektronisch formulier 1 invullen

Patiënt 
naar 

triagepost

Staal

Testresultaat

Overschrijven negatief/ontbrekend
labo-resultaat

Lokale afspraak om bij 
mogelijke COVID-19 via de 
triage-plaats te werken?

nee

nee

ja



TESTING
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Gevalsdefinitie 
mogelijk geval 
voor testing

• Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon 
met:

• minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, 
dyspnoe, thoracale pijn, acute anosmie of dysgeusie zonder 
duidelijke oorzaak;

OF 
• minstens twee (kinderen 1) van de volgende symptomen: 

koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; 
anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak ; acute 
verwardheid*; plotse val zonder duidelijke oorzaak*; 

OF
• verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, 

astma, chronische hoest…).

* vaker bij ouderen, atypische presentatie



Aanmelding in systeem via E-form

Ha vult e-
form “lab 
request” in 
via EMD

FTC linkt RR 
nr aan 
staalcode/kan 
ook “lab 
request” 
maken

Labo krijgt 
staal met 
code

Resultaat 
GMD 
arts/verwijzer

Resultaat 
health 
data

COVID-19-LAB-REQUEST
•NL: COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2

•FR: COVID-19 : Demande d’analyse de Laboratoire pour suspicion d ’infection au SARS-COV-2

COVID-19-OVERRULE-LAB-RESULT
•NL: COVID-19: Melding vermoeden van besmetting bij negatief labo-onderzoek
SARS-Co

Eform
overrule 
lab-result 2 

Eform 1 in EMD bij 
docu
Moet afgeprint 
worden…
Geen vak GMD arts…





Verzamelde 
gegevens via 
e-forms



Isolatie 

• Personen zijn het meest besmettelijk juist voor en na het verschijnen 
van de symptomen. 
• Het is daarom belangrijk dat patiënten zo snel mogelijk contact 

opnemen met hun huisarts zodat die indien nodig de patiënt en zijn 
huishouden kan isoleren. 
• De patiënt zelf is ziek, voor hem kan dus een getuigschrift van 

arbeidsongeschiktheid opgesteld worden. Voor de asymptomatische 
personen in hetzelfde huishouden wordt indien nodig een 
getuigschrift van quarantaine opgemaakt 



Arbeidsongeschiktheid
en quarantaine

(nog te beslissen door 
regering)

• Arbeidsongeschiktheid:

• Gewaarborgd loon (ziekenfonds)

• Quarantaine attest: 

• Indien thuiswerk mogelijk: loon

• Thuiswerk niet mogelijk: aparte
soort vergoeding RIZIV 
(werkgever geen gewaarborgd
loon)

• Probleem voor werkgever: techn. 
werkloos



Triage/Testcentrum



Equipe Fysiek 
Triage en 
Testing Centrum

• Pt inschrijven en in wachtzaal zetten/controle verwezen door huisarts
• Inloggen in MIPS/Cyberlab en INSZ nummer koppelen aan barcode staal
• Stockbeheer en logistieke organisatie

Onthaal/admin

• Doet testing met wissers
• Verslag naar huisarts (in mediris en care connect MP; zie volgende slides)
• Eform “lab request” indien nog niet gebeurd (wachtdienst)
• Best kleine equipe voor ervaring en daardoor minder vals negatieven

Staalafnemer (ha, labo, vpk,…)

• KO ter inschatting ernst ziekte patiënt
• Verslag naar huisarts met diagnose (in mediris en care connect MP; zie 

volgende slides)
• Indien geen verwijzing ZKH ook staalafname
• Eform “lab request” indien nog niet gebeurd (wachtdienst)

Triage arts

• Supervisie triage centrum

Med coördinator



PBM 

Chirurgisch masker (richtlijn Sciensano)

Overschort

Spatbril 

Handschoenen



Financiering testing/FTC

Staalafname:
Huisarts: via verzamelstaten 

prestaties (consulten)
VPK: via verzamelstaat coördinatie 
(opgetrokken naar 24 u/dag; 3x8 u)

Laborant via labo

Ondersteuning:
Administratie/onthaal: via 
verzamelstaat coördinatie

Med. Coördinatie: via 
verzamelstaat coördinatie

Infrastructuur:
Brief wordt verstuurd naar kabinet 
Somers, Jambon, Beke, De Block, 

Riziv, FOD met vraag dit op te 
lossen



Administratie staalafname federaal platform

• Via MIPS/Cyberlab (cfr testing in WZC’s)
• Niet gelinkt aan systeem e-healthboxen
• Artsen dus niet gekend en moet ieder individueel zich aanmelden!!

• Voorstel 3 administratieve medewerkers gegevens (naam, INSZ nummer) al melden 
zodat zij kunnen opladen in systeem

• Itsme

• Kunnen geen verslagen in e-healthbox sturen! (proberen oplossing te zoeken)







Mee te geven documenten

• Contactformulier oplijsting contacten
• Hygiëne maatregelen isolatie
• Folder Vlaamse overheid (in aanmaak)



Voorbeeld Formulier contacttracing

Pt moet contactenlijst maken van afgelopen 2-3 dagen
• > 15 min in zelfde ruimte
• < 1,5 meter
• Lichamelijk contact
• Contact zorgverlener

Indeling in High risk en low risk contact



Diagnoses Covid



Andere Flows
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Flow “ernstige” symptomen dat KO vereist
VERY PRELIMINARY NO POLICY RECOMMENDATION TO BE CHECKED ON GDPR COMPLIANCY BY LEGAL EXPERT POTENTIAL OPTIONS ONLY – ALTERNATIVE WITHOUT APP ALSO POSSIBLE

Patient belt 
HA

FTC doet test; legt protocol 
uit(1),  en geeft document 
voor contacten te
verzamelen (2) en doet
Klinisch onderzoek ter
beroordeling ernst

HA vermoedt
mogelijks Covid
gerelateerde
klachten

HA maakt afspraak in 
FTC voor KO en 

testing en vult e-form 
in

1. Self-isolation for him and his household until tests results are available + recommendation to inform collectivities in case of positive test create 
2. a list of close contacts, including first and last name, phone number, and address

FTC arts verwijst pt 
terug naar huis en geeft
in verslaggeving aan of 
hij het mogelijk covid
vindt of niet

positive

HA belt patiënt voor
resultaat en zegt dat
call-center hem gaat
contacteren

HA “overrules” test 
omdat anamnestisch
heel verdacht covid
en/of FTC arts in verslag
zet dat mogelijk covid is
(eform 2)

negative

HA belt patiënt voor
overruling en zegt dat
call-center hem gaat
contacteren

Centralized COVID-
19 Database for 
follow up

yes

HA belt patient voor
resultaat en zegt dat hij

uit zelf-isolatie mag 
gaan en ook zijn

gezinsledenNo

FTC-arts verwijst pt naar
spoedgevallen/test 
gebeurt in ziekenhuis en 
verdere diagnostiek

HA onderneemt geen
verdere acties maar 
volgt pt klinisch op en 
maakt daar afspraken
over

HA onderneemt geen
verdere acties maar 
volgt pt klinisch op en 
maakt daar afspraken
over

Lab resultaat



Patiënt contacteert huisarts. 
Vermoeden COVID-19 

• Staal nemen voor PCR
• Opsturen staal naar labo

Huisarts

Testresultaat 
beschikbaar

Sterke vermoedens van 
COVID-19. Besluit tot 

contactonderzoek. 
eFormulier 1 invullen

Patiënt kan of wil 
niet getest worden

Triagepost

Labo

COVID-19 
Database

Huisarts deelt testresultaat met 
patiënt + aanbevelingen voor 

zelfisolatie en de opvolging van 
het protocol

Huisarts evalueert resultaten 
opnieuw ifv klinische 

inschatting. 
Vermoeden vals-negatief?

Huisarts deelt testresultaat met 
patiënt + opheffen zelf-isolatie

Huisarts overschrijft 
negatief/afwezig 

laboresultaat mbv
eFormulier 2

positiefnegatief

ja nee

ZiekenhuisHuisarts beschikt over 
beschermings- en 
testmaterialen? 

ja

Besluit tot PCR test
Toelichting protocol
Elektronisch formulier 1 invullen

Patiënt 
naar 

triagepost

Staal

Testresultaat

Overschrijven negatief/ontbrekend
labo-resultaat

Lokale afspraak om bij 
mogelijke COVID-19 via de 
triage-plaats te werken?

nee

nee

ja
§ eFormulier “Labo-aanvraag bij vermoeden

besmetting SARS-CoV-2” in te vullen en
daar aan te duiden dat geen staal werd
afgenomen

§ het afwezig laboresultaat in de centrale
database te overschrijven en contact
onderzoek te starten door eFormulier 2
“Melding vermoeden van besmetting bij
negatief labo-onderzoek SARS-CoV-2” in te
vullen

Niet-Mobiele patiënten:
Mogelijkheden:
• mobiel covid-team?
• Cohorte covidzorgteam?
• Apart thuistest 

systeem?
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Flow “milde” symptomen wachtdienst
VERY PRELIMINARY NO POLICY RECOMMENDATION TO BE CHECKED ON GDPR COMPLIANCY BY LEGAL EXPERT POTENTIAL OPTIONS ONLY – ALTERNATIVE WITHOUT APP ALSO POSSIBLE

Patient belt 
wachtpost(

dienst)

FTC doet test (ftc-arts 
ontertekent aanvraag en 
result naar verwijzende
HA);legt protocol uit(1),  , vult
e-form in en geeft document 
voor contacten te verzamelen
(2)

Tel triage-arts 
vermoedt
mogelijks Covid
gerelateerde
klachten

Tel triage arts maakt
afspraak in FTC voor

testing

1. Self-isolation for him and his household until tests results are available + recommendation to inform collectivities in case of positive test create 
2. a list of close contacts, including first and last name, phone number, and address

Test result naar
HA 

positive

HA belt patiënt voor
resultaat en zegt dat
call-center hem gaat
contacteren

HA “overrules” test 
omdat hij in verslag
wachtarts ziet dat als
diagnose 
“vermoedelijk covid-
geval” is aangeduid

negative

HA belt patiënt voor
resultaat en zegt dat
call-center hem gaat
contacteren

Centralized COVID-
19 Database for 
follow up

yes

HA belt patient voor
resultaat en zegt dat hij

uit zelf-isolatie mag 
gaan en ook zijn

gezinsledenNo

HA onderneemt geen
verdere acties maar 
volgt pt klinisch op en 
maakt daar afspraken
over

HA onderneemt geen
verdere acties maar 
volgt pt klinisch op en 
maakt daar afspraken
overE-form “lab request” 

door telef triage-arts of 
test/fysieke triage arts

Wat met verlengd 
weekend?
Taak tel triage-artsen? 
Resultaat test moet dan 
wel gekend zijn in FTC
Taak verwijzer?



CONTACTTRACING
START PAS OP 11 MEI!!!



High risk en low risk contact

• Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 
geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde 
van de besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin 
van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden). 

• Voor een asymptomatische persoon met een positieve PCR-test wordt een 
contactpersoon gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met deze persoon 
binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen, tot 7 dagen erna. 

• Een contact wordt ingedeeld als (high risk of low risk), afhankelijk van de graad van 
blootstelling

• https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


High en low risk contacts



COVID-19 
Database

COVID-19 
Call Center

Regionale
gezondheids-

inspectieOnderzoek

Eerste telefonisch
contact / bezoek

van contact

Loopt het contact 
hoog risico?

Contact vertoont
symptomen?

Zelfisolatie voor
14 dagen

ja
Patiënt moet contact 

opnemen met huisarts
en wordt zonodig

getest (code)nee

Is het contact een
zorgprofessional?

ja

nee

Zelfisolatie voor
14 dagen + 

PCR test op dag 12 
(code)

ja

Social 
distancing

nee
Huisarts

Start na resultaat 
labo of overruling
Actieve follow-up 

Hoog-risico contacten van een bevestigd COVID-19 geval die beroepshalve in aanraking komen met risicogroepen voor een ernstig verloop van COVID-196 moeten een PCR-test ondergaan
aan het einde van de isolatie, voor ze het werk kunnen hervatten (bij voorkeur op dag 12, tenzij de test/triagepost dan niet open is

Contactpersoon test positief; 
wordt indexpt (vb gezin) 



Wat met ons?

• Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen zoals 
zorgverleners is werken uitzonderlijk toegestaan indien dit 
noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen, mits: 
• het dragen van adequate beschermingsmiddelen (PPE voor zorgverleners, of 

stoffen mondmasker)
• het naleven van een strikte handhygiëne
• een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen 

van COVID-19
• het behoud van een afstand van minstens 1,5m van collega’s
• het vermijden van sociale contacten buiten het werk
• het niet reizen
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Lokale afspraak om bij 
mogelijke COVID-19 via de 
triage-plaats te werken?

nee

nee

ja



TO DO



Acties voor komende tijd

• Laten weten welk labo men verder mee gaat werken:
• Afspraken lokaal labo (ziekenhuis, privé) maken voor materiaal en testing
• Geen capaciteit genoeg in lokale labo: melden en materiaal vragen via federaal consortium

• Organisatie Triage/testcentrum? 
• Na 11 mei toevoegen of annuleren triage/testcentrum?

• Min. 1 week gegevens bezorgen federale overheid
• Alle gemeenten in gebied moeten wel bediend blijven

• Best beperkte equipe voor ervaring te hebben 
• huisartsen, labo, verpleegkundige,…? (combinatie?)
• Openingsuren aanpassen naargelang toenemende drukte
• Drive-in?
• Systeem voor thuistesting? (niet mobiele ptn)

• Systeem quarantainepatiënten die geen huisarts hebben:
• Huisarts(en) per gemeente die nieuwe ptn willen aannemen (1 per 10000 inwoners)
• Telnr HAK die huisarts kan zoeken/verwijzing website
• Afspraken met de Eerstelijnszone?



VRAGEN??


