
Sa menwerkingsprotocol i nformatie-uitwisseling COVID-l9

1". lnleiding

De aanpak van de pandemie COVID-19 die kan leiden tot een hoog oversterftecijfer staat hoog op de

lokale, regionale, federale en internationale agenda. De Vlaamse en federale overheid werken daarom

aan een preventief en curatief beleid onder meer met als doelstelling personen díe een besmetting
met COVID-19 oplopen zo snel mogelijk te detecteren en hen te isoleren teneinde verdere

besmettingen te voorkomen. Dit vereist een integrale aanpak waarin lokale besturen een cruciale rol

spelen. Recente cases hebben aangetoond dat bovendien een snelle en efficiënte aanpak van heel

groot belang is en informatiedeling daarbij essentieel is. .

2. Doelstelling

De algemene doelstelling beoogt vanuit een veiligheidsobjectief de informatiehuishouding, het nemen

van maatregelen en de gecoórdineerde samenwerkÍng tussen de diensten regelen en dit met het oog

om de openbare veiligheid tegen de potentiële dreiging van een lokale COVID-19 uitbraak.

De finaliteit van deze informatiedeling is dubbel:
r Vroegdetectie (signaleringsfunctie) :

o een generiek kader creëren waarmee men lokaal, op het niveau van de

eerstelijnszone, aan de slag kan om veilig informatie over besmette patiënten uit te
wisselen en een complementair systeem met de centrale contacttracing kan opzetten

o systeem om sluitende informatie door te geven aan elkaar zonder de privacy te
schenden en toch snel en accuraat te kunnen ageren

o casusgericht berichten de deelnemende partners omtrent bevestigde COVID-l9
positieve personen. Eender welke partner kan casussen aanleveren.

Een snelle respons:
o lndien er een signaal is, zal een snelle opvolging starten.
o Er zou worden gefocust op het contacteren van besmette patiënten en het in kaart

brengen van lokale clusters.

o Zo kunnen we sneller clusters identificeren en snel gepaste maatregelen kunnen

nemen
o Met lokale inbreng proberen we de accuraatheid van de huidige tracing te verhogen

door kwetsbare en moeilijk bereikbare patiënten lokaal op te sporen en van nodige

begeleiding te voorzien
o Met de lokale terreinkennis die de lokale besturen hebben, kan daarna snel

ingegrepen worden en kunnen we de besmette patiënten ondersteunen.
o De verkregen informatie wordt opnieuw ter beschikking gesteld van de Vlaamse

Overheid.

O

3. Gebiedsafbakening

Voor de gebíedsafbakening baseren we ons op de afbakening van de ELZ Vlaamse Ardennen.
Volgende gemeenten behoren tot het werkingsgebied: Oudenaarde, Zwalm, Gavere, Maarkedal,

Kluisbergen, Horebeke, Wortegem-Petegem, Kruisem, Ronse



4. Covid-19 team:

Volgend model willen we graag hanteren om de doelstellingen vlot haalbaar te maken. We kiezen
hier voor een pragmatische aanpak die de minste belasting geeft aan iedereen en een duidelijk
omschreven kader weer geeft waarin er veilig en gestructureerd aan gegevensuitwisseling kan
gedaan worden.

Kernteam:
We bouwen hier verder op het geen reeds bestaat in de regio en tot op heden reeds voldoende zijn
daadkracht heeft bewezen. Dit kernteam vormt het centrale aanspreekpunt en vandaar vertrekt en
komt de informatie toe.
lnformatie kan bestaan uit:

o Aantal besmettingen in een regio of gemeente
. Vraag en aanbod vanuit de achterban
r Relevante info over aanpak
o Afspraken in twee richtingen
o Nieuws en regelgeving

Netwerk:
Hiervoor kiezen we voor een groep die dagdagelijks informatie nodig heeft en ook kan aanleveren.
We gaan hiervoor een tweerichtingsverkeer. Tweerichtingsverkeer betekent dan dat de SPOC:

- Dat de SPOC zich moet kunnen voorbereiden op het moment waarop een tussenkomst nodig
is. Het is goed de verwachtingen daarrond vooraf af te stemmen.

- Dat laat de SPOC ook toe om te beslissen hoe hij/zij de eigen achterban kan betrekken in
deze voorbereiding.

- De SPOC kan ook zelf signalen doorgeven die voor het kernteam belangrijk kunnen zijn en/of
taken rond sensibilisering kunnen opnemen die ook voor hen een meerwaarde zijn.

- ln tweede lijn kunne we op die manier ook al proactief werk maken van het up-to-date
brengen van de lijsten in functie van materiaalverdeling, communicatie en andere.

Netwerk Eerstelijnszone:
Andere partners die niet in de bovenstaande groepen zitten hebben natuurlijk ook belang bij
informatiedeling. We willen echter de groep werkbaar houden. De regeling voor het netwerk is hier
evenzeer van toepassing maar wordt ad-hoc opgestart.

Pa rtner volgens Agentschap sPoc Plaats

Voorzitter van de zorgraad Ruth Raes Netwerk

Lokaal bestuur (met beleidsbevoegdheid:
burgemeester, schepen of
noodplancoórdinator)

Oudenaarde Tom De Bleeckere
Zwalm Christine Labyn

Gavere Denis Dierick
Maarkedal Klara De Koker
Kluisbergen Anne-Marie Devos

Horebeke
Wortegem-Petegem WardDevos
Kruisem Peter Martens
Ronse Jasmien De Cock

Kernteam

Huisarts namens de kring Dimitri Gaethofs (projectleider)
Dr. Peter Blondeel liasonarts

Kernteam



NetwerkVertegenwoordiger lokaa I

ziekenhuisnetwerk
Veronique Fabré

NetwerkVertegenwoordiger verpleegkund ige

discipline
Lien Stockman

Vertegenwoordiger a pothekers Greet Cardon Netwerk

Ann Devoldere - DMW NetwerkVertegenwoordiger cl uster welzijn
Karen Godfrin NetwerkVertegenwoordiger GGZ

Johan Rotsaert (voorlopig, nog te
bespreken met collega-WZC)

KernteamVe rtege nwoo rd ige r woo nzo rgce ntra

ELZ,

bestuurder
Vertegenwoordiger personen met zorg- en

ondersteuningsvraag
ELZ, op
uitnodiging,
zÍjn nu
geen lid

Vertegenwoordiger LOGO

NetwerkVAPH toegevoegd vanuit eigen focus Mieke Van Den Haute

a

Dr. Farah Van Steenbrugge - medisch

expert

5. Rollen uitgebreid covid-l9 team

H uisa rtsenkringen:
Er zijn twee huisartsenkringen op het niveau van de ELZ, nl. OVO met 84 leden en HAKRO met
28 leden. Beide huisartsenkringen bemannen het triagecentrum in Oudenaarde. Er is

eventueel een mogelijkheid om een satelliet te openen Ín Ronse. De beide huisartsenkrÍngen

worden vertegenwoordigd Ín de zorgraad.

a Administratieve SPOC

De administratieve SPOC is de liaisonfunctie tussen de HAK, de medische SPOC , de Zorgraad

en de lokale besturen. Deze zal de schakelaar zijn om de informatie door te geven en te
ontvangen van alle partijen.
De gegevens die worden verzameld:

r De gegevens van de controle toren
r De posltieve testen uit de ziekenhuizen
o De positieve gevallen of uitbraken in de lnstellingen
r De positieve testen uit de triagepost
r De positieve testen van de individuele huisartsen
r Eventuele extra informatie over de situatie

Dimitri Gaethofs: ovo@hakovo.be

Medische SPOC

De medische SPOC zal de medische expertise aanleveren samen met de liaison arts. De

medische SPOC heeft toegang tot de controletoren op patiëntniveau en tot de gegevens van

de triagepost in Oudenaarde. lndien de satelliet in Ronse terug wordt opgestart zullen daar

ook afspraken mee gemaakt worden. Deze gegevens worden opgelijst en doorgegeven aan de

administratieve SPOC. De medische SPOC bepaalt, samen met de liasonarts, het medische

a
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a

a
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beleid inzake de uitbraak. Specifieke acties kunnen ook opgezet worden (testing in clusters) in
samenspraak met de medische SPOC en de liaisonarts.

Dr. Fa ra h Va nstee n brr"rgge : fa ra h.va nsteenbrugge @tele net. be

Liaison arts
De liaisonarts voor neemt deel aan de veiligheidscel vergaderingen en zal daar het medische
beleid mee bewaken. De Medische SPOC de administratieve SPOC en de Liaisonarts werken
nauw samen en voeren een eenduidig beleid.

lntergemeentelijke veiligheidscel Vlaamse Ardennen: Dr. Peter Blondeel
lntergemeentelijke veÍligheidscel Bra kel, Maarkeda l, Horebeke, Zwalm :

Veiligheidscel Gavere:
Veiligheidscel Ronse: Pierre Yves Delghust

Covid-team Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen
Het Covid-team van de ELZ werkt aanvullend op de structuren van de lokale besturen en de
HAK. De bijkomende expertise en communicatiekanalen die we hier in opnemen zijn de
vertegenwoordigers van de WZC, de VAPH, de thuisverpleging, de ziekenhuizen, de GGZ, de
apothekers, ...

Deze expertise moet het mogelijk maken om snel in te grijpen.

(lnter)gemeentelÍjke veiligheidscel
Dit is de structuur die door het KB Noodplanning is opgericht om lokale crisissituaties
multidÍsciplinair te beheren. De veiligheidscel is samengesteld met de burgemeester, de
noodplanningscoórdinator (NPC), de Hulpverleningszone, de medische discipline (huisartsen,
ziekenhuis, ...), de lokale politie, de communicatiedienst en kan aangevuld worden met
experten. Deze structuur vormt de basis in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. De

andere structuren sluiten hierbij aan en leveren extra expertise en logistieke ondersteuning.

Contacttracing
Dit zijn de operatoren van de Vlaamse regering die de patiënten opbellen en trachten te
achterhalen of er een cluster kan ontstaan. Ze zullen ook proberen te achterhalen of andere
patiënten met hoog risico dienen getest te worden.

H uisbezoekers Vlaanderen
Deze zullen lokaal kunnen ingezet worden om huisbezoeken te doen bij patiënten die extra
aandacht nodig hebben of bijkomend dienen ondersteund te worden.

Huisbezoekers lokaal
Zelfde als hierboven maar vanuit de lokale expertise die ze bezitten

Triagecentrum
Patiënten worden hier getest en kunnen ook indien nodig een klinisch onderzoek bekomen
De gegevens van de positieve patiënten worden via de administratieve SPOC verzameld.

o

o

o

a
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6. Verzamelen van informatie

Flow
Patiënten worden getest in het triagecentrum, bij de huisarts of in het ziekenhuis.

Dit kunnen zijn:
. symptomatischepatiënten
r verplichte of vrijwillige testen nadat men uit buitenland terugkeert
o herhaaltesten
. hoog risico contacten
a

De administratieve SPOC verzamelt alle gegevens zo gedetailleerd mogelijke in een meta-lijst.

De gegevens van de controle toren lopen (op dit moment) bijna gelijk met die van de verschillende

bronnen.

Patiënt test positief:
. Op de triagepost: wordt dagelijks opgezocht door de medische SPOC en vergeleken met de

controle toren gegevens. Nieuwe ontbrekende gegevens worden aangevuld in de meta-lijst
. Bij de huisarts: wordt doorgegeven aan de administratieve SPOC en in de lijst geplaatst

indien nog niet aanwezig in de controle toren.
o De gegevens van de controle toren worden dagelijks nagekeken en in de lijst geplaatst

o De ziekenhuisgegevens (die relevant zijn en beschikbaar) worden doorgegeven aan de

administratieve SPOC en in de lijst geplaatst indien nog niet in de controle toren

Deze gegevens van deze lijst kunnen gericht gedeeld worden met:
o Noodplanningscoórdinatoren
o De sociaal assistenten van de gemeenten lokale huisbezoekers
o De ziekenhuizen
r COVID-19 team van de HAK

Zo trachten we een up tot date beeld te bekomen van de besmettingen in de regio

De gegevens worden in de metalijst bewaard in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden

aangevuld door de administratieve spoc en zijn zichtbaar voor de liasonartsen, de NPC Oudenaarde

en Kruisem, de medische expert. Deze kunnen op hun beurt info delen en deze gericht doorgeven.

Strateqisch niveau
De administratieve SPOC zal de informatie gericht en in functie van mogelijke clusters delen met de

NPC Oudenaarde en Kruisem. Deze houden permanent contact met de SPOC, dat ieder lokaal

bestuur aanduidt.

Overzicht SPOC:

o Oudenaarde
o Zwalm
o Gavere
o Maarkedal
o Kluisbergen
r Horebeke

Tom De Bleeckere

Christine Labyn

Denis Dierick

Klara De Koker

Anne-Marie Devos



. Wortegem-Petegem Ward Devos
o Kruisem Peter Martens
o Ronse Jasmien De Cock
7. Vertrouwelijkheid informatie=uitwisseling

De SPOC's van ieder lokaal bestuur beschikken over een mandaat om namens hun eigen organisatie
een constructieve bijdrage te leveren bij de aanpak van COVID-79.Zij kunnen in het kader van dit
project informatie delen.

Om het doorgeven van persoonsgebonden informatie in overeenstemming te brengen met de
wettelijke en deontologische regels, wordt er rekening gehouden met de volgend e voorwoorden

) De informatie-uitwisseling is in het belang van de betrokkene: dat wil zeggen, van belang om
gevallen van (dreigende) besmettingen te voorkomen of te verhelpen, om betrokkene(n) en
hun familie ondersteuning en begeleiding te bieden.

) Enkel de gegevens die noodzakelijk en relevant zijn, worden uitgewisseld ("need to know"
versus "nice to know").

) Er kan in geen geval afbreuk gedaan worden aan het medisch geheim.
) Alle partijen beslissen steeds zelf of en welke informatie zij delen; zij volgen hierbij hun eigen

wettelijke en deontologische regels; zij delen minstens mee of betrokkene bij hun diensten
bekend is.

) ledereen die kennis krijgen van informatie binnen de context en doelstellingen van deze
COVID-pandemie, is gehouden door het beroepsgeheim.

) lnformed consent:
De huisartsenkringen, huisartsen en ziekenhuizen vallen onder medisch beroepsgeheim en
kunnen in dit kader (zie nota van de orde) in het belang van de volksgezondheid deze
gegevens onderling delen. De gemeenten ondertekenen dit document om de nodige
vrijwaring te geven over het bijhouden en vernietigen van de gegevens en het gebruik in het
exclusieve kader van de covid-19 crisis.

8. Meta-lijst

Het opvolgingsteam verzamelt de informatie via een meto-liist. Deze lijst omvat

) de naam;

) adres;

) geboortedatum;

Richtlijnen huisartsen

De patiëntgegevens mogen gericht gedeeld worden met andere zorgprofessionals met een medisch
beroepsgeheim, zoals de psycholoog, de maatschappelijk werker, medische profielen vanuit het
lokale bestuur.

Deze gegevens mogen, vanuit het medisch geheim, in principe niet structureel delen met de
burgemeester. Het lokaal bestuur kan wel gericht gegevens krijgen, bv. om hulp te bieden aan een
patiënt, bv. bij het sociaal begeleiden van een isolatie. Er is een verschil tussen het systematisch
aanleveren van volledige lijsten van patiênten, en het sporadisch doorgeven van een patiënt, als er
een aanleidíng is, bv om hulp te gaan bieden.



) ticketnummer;
) beschrijving van de situatie en/of mogelijke causale verbanden;
) alle relevante en noodzakelijke info.

Items die ouder dan 28 dagen zijh] worden verwijderd uit de opvolgingsfiche..

Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en gericht gedeeld.

De personen die toegàng hebben tot deze omgeving springen discreet om met deze gegevens.

9. Andere acties

Patiënten die zich niet aan de quarantaine houden of kwetsbaar zijn en dienen bijgestaan te worden
r Deze kunnen doorgegeven worden aan de noodplanningsambtenaren
o Bijkomende informatie is hier welkom
o Hiervoor kan een bijkomende E-form gebruikt worden of dit kan per mail of mondeling

worden doorgegeven aan de medische en administratieve SPOC

r Hier kunnen aangepaste maatregelen getroffen worden
o Politie kan langsgaan

o Lokale Huisbezoekers van de gemeenten kan dit opnemen
o Extra aandacht aan de situatie kan gegeven worden
o (rol van de ELZ om hier eventueel ook de mobiele teams in te schakelen of verdere

thuiszorg op te starten)

Oudenaarde, L/LO/2O2O

Voor goedkeuring,

Voor de stad Oudenaarde

Luc Vanquickenborne
Algemeen Directeur

Kris Nachtergaele
Algemeen Directeur

Voor de gemeente Kruisem

Marnic De Meulemeester
Burgemeester

Joop Verzele
Burgemeester



An ert
Algemeen Directeur

Lotje Demedts
Algemeen Directeur

Linda Vandekerkhove
Algemeen Directeur

Serge Ronsse

Algemeen Directeur

Lesley Jourquin
Algemeen Directeur

Voor de gemeente Wortegem-P

Luc Vander
Burgemee

Voor de gemeente Kluisbergen

n

Voor de stad Ronse

Philippe Willequet
Burgemeester

Luc Dupont
Burgemeester

Voor de gemeente Gavere

Voor de gemeente Maarkedal

Denis Dierick
Burgemeester

Joris Nachtergaele
Burgemeester



Katrien Blommaert
Algemeen Directeur

Philip Lefever
Algemeen Directeur

Dr. Farah Vansteenbrugge
Medisch Expert

Dr. Klaas Vercruysse
Voorzitter Huisartsenkring OVO

Dr. Veronique Fabrén

Hoofdgeneesheer AZ Oudenaarde

Dr. Bjorn Ghillemijn
Hoofdgeneesheer AZ Glorieux

Voor de gemeente Horebeke

Cynthia Browaeys
Burgemeester

Voor de gemeente Zwalm

Eric De Vriendt
Burgemeester

DimitriGaethofs
Administratieve SPOC

dr. Eric ïack
Voorzitter Huisa rtsenkring HAKRO

Ruth Raes

voorzitter Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen


