Beste partner in Eerstelijnszone Brugge,
Beste zorg- of hulpverlener,

Bij deze een update van de maatregelen-COVID-19:
Vanuit Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid/Vivel:
De COVID-19 Eerste Lijn Barometer is een monitoringsysteem om de belasting van zorgverleners in
de eerste lijn in kaart te brengen. Deze bevraging zal het mogelijk maken om knelpunten in de
eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen.
Hiervoor vullen huisartsenpraktijken, triageposten, CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen)
van de woonzorgcentra, apotheken, en vroedvrouwenpraktijken in onze eerstelijnszone nu reeds op
vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het
Elektronisch Medisch Dossier. Binnenkort zullen ook thuisverpleegkundigen en diensten voor
gezinszorg registreren en mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties.
Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België.
Behoor je tot één van deze zorgverleners? Doe dan zeker mee aan deze bevraging!
Meer informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.
Cohortzorg vanuit thuisverpleging en gezinszorg in de eerstelijnszones:
De voorbije weken werd er hard gewerkt door de diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging en
het agentschap Zorg en Gezondheid om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in
de thuissituatie. Er werden concrete werkingsafspraken gemaakt waarmee vanaf donderdag 16 april
2020 van start zal worden gegaan. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich
zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden
cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe
thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn
met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.
Ontwerpnota cohortzorg in de thuissituatie vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid.
Vanaf donderdag 16 april 2020 om 10u00 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve
patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal
0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en
voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens
doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een
uitgebreide intake en planning van de zorg.
Ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via dit nummer hulp vragen. De geïntegreerde
provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan
vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de
gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen. Het nummer voor de COVID-19 cohortzorglijn
in West-Vlaanderen is 0800 11 831
Schakelzorgcentrum:
Gezien het belangrijk is dat de ziekenhuizen over voldoende bedden blijven beschikken worden
schakelzorgcentra voorbereid. Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van
patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten
van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg,

en vrijwaren van niet-essentiële opnames. Ook de situatie in de woonzorgcentra wordt gemonitord.
Voor eerstelijnszone Brugge ligt het schakelzorgcentrum in Polderwind te Zuienkerke, evenals voor
de eerstelijnszones Houtland en Polder, Oostende-Bredene, Oostkust en WE40.
Er wordt druk geschreven aan een draaiboek zodoende snel opgestart kan worden mochten
ziekenhuizen dreigen vol te stromen. Momenteel is hier echter nog geen nood aan.
Nieuws van andere partners:
De recentste nieuwsbrief voor psychosociale hulpverleners vanuit FOD Volksgezondheid vindt u hier.
Contacten en werking van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen vindt u hier.
Platform voor vrijwilligers Help de Helpers
Platform www.dezorgsamen.be met tips omtrent ‘mentaal welbevinden’.

Wij wensen iedereen veel moed in deze moeilijke tijden! Bedankt voor de vele inspanningen!
Stuur deze mail gerust door aan uw collega's.
Met vriendelijke groeten,

Vzw Eerstelijnszone Brugge
info@bruggeop1lijn.be – www.bruggeop1lijn.be
Ondernemingsnummer 0739.662.315
RPR Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge
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