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Contactgegevens COVID-19-teams per eerstelijnszone
Geachte mevrouw of heer,

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste om sterk in te zetten op lokale aansturing door
gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Deze lokale
aansturing en verschillende scenario’s met richtinggevende kaders voor het organiseren van de
dienstverlening en ondersteuning werd verduidelijkt in infonota INF 20/149 van 24 juli 2020. Om de evolutie
van het coronavirus lokaal te monitoren, wordt nog steeds gebruik gemaakt van de Sciensano-data.
U kunt de data gedeeltelijk raadplegen via volgende link:
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB.
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De weergegeven data komen niet meer overeen met de in infonota INF 20/149 gecommuniceerde
waarschuwingsdrempels, maar geven nog steeds een indicatie van de lokale situatie en evolutie. Bij signalen
over lokale uitbraken, regionale opflakkeringen van COVID-19 of overschrijding van drempelwaarden zal
onder andere het agentschap Zorg en Gezondheid de beschikbare gegevens analyseren en interpreteren en
de lokale overheden indien nodig alarmeren en adviseren. Dit analyseren en interpreteren is geen opdracht
voor de individuele dienst of zorgaanbieder.

Zorgraden van de eerstelijnszones spelen een centrale rol in deze lokale aansturing. De zorgraden installeren
een COVID-19-team en engageren zich om een zo uniform mogelijke aanpak in het beheersen van lokale
uitbraken van COVID-19 uit te werken voor hun volledige grondgebied. Deze COVID-19-teams fungeren ook
als lokaal aanspreekpunt voor de door de Vlaamse overheid erkende voorzieningen voor vragen over
uitbraken op hun grondgebied. Worden drempelwaarden overschreden in de stad of gemeente waar uw
voorziening zich bevindt, dan zal u als VAPH-zorgaanbieder door dit COVID-19-team gecontacteerd worden.

COVID-19-teams hebben ook een opdracht in de preventie van uitbraken. Als zorgaanbieder kunt u met hen
contact opnemen als u obstakels ervaart in de voorbereiding op een eventuele uitbraak. Zij buigen zich over
zowel bestuurlijke, medische, psychosociale als preventieve vragen. Als daar nood aan is, kunnen zij de
mobiele teams voor uitbraakpreventie en psychosociale ondersteuning inschakelen. COVID-19-teams hebben
daarnaast ook als opdracht het bestaande lokale zorgaanbod bekend te maken. Tot slot is het de taak van de
COVID-19-teams om in het kader van een succesvolle contactopsporing de populatie en de zorgaanbieders te
sensibiliseren over de te nemen maatregelen, zowel bij een uitbraak als preventief.

Wij raden u aan proactief contact op te nemen met het COVID-19-team van de eerstelijnszone(s) waar uw
voorziening zich in bevindt. Op die manier maakt u zich kenbaar en kunnen met hen de nodige procedures
afgesproken worden omtrent hoe en wanneer men elkaar verwittigt.

De richtinggevende kaders uit infonota INF 20/149 van 24 juli 2020 blijven de leidraad die de zorgaanbieder
of dienst kan gebruiken om binnen de lokale overlegstructuren het gespreks- en verwachtingskader vanuit
het VAPH te vertolken. Op die manier weten de lokale autoriteiten welke verwachtingen in een bepaalde
situatie gesteld worden vanuit de Vlaamse overheid.

Om de communicatie tussen VAPH-zorgaanbieders en de COVID-19-teams van de zorgraden te faciliteren,
vindt u in bijlage een overzicht met de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone.
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Gedetailleerde informatie over de opdrachten van de COVID-19-teams van de zorgraden vindt u op de
website van Zorg en Gezondheid op de volgende webpagina: https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19opdrachten-voor-de-zorgraden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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