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COVID19 – eMonitoring First Line
Een hulpmiddel om op afstand patiënten
op te volgen die mogelijk besmet zijn
met het coronavirus COVID-19.

Deze handleiding
behandelt
de belangrijkste
functionaliteiten
van het platform.

01 -Triagecentra en spoedafdelingen
van ziekenhuizen
02 -Beheerder van een centrum
03 -Gebruiker van een centrum
04 -Doorverwijzing naar een centrum
05 -Toelating tot een centrum
06 -Beheer van de patiënt in een
centrum
07 -Verlaten van het centrum
08 -Toelating tot de spoedafdeling
09 -Beheer van de patiënt op de
spoedafdeling
10 -Verlaten van de spoedafdeling
11 -Bijlagen
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Triagecentra en spoedafdelingen van
ziekenhuizen (1/2)
✓ Er worden twee soorten centra vermeld:
• De triagecentra, georganiseerd als eerstelijnszorg voor de
ziekenhuizen
• De spoedafdelingen van ziekenhuizen
✓ De centra zijn gecreëerd door de administratie van RSW
info@rsw.be. Elk centrum is gekoppeld aan een
centrumbeheerder.
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Triagecentra en spoedafdelingen van
ziekenhuizen (2/2)
De beheerder van het centrum kan de openingsstatus van zijn
centrum beheren. Deze status is zichtbaar in de lijsten van de
centra.
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Beheerder van een centrum
De beheerder van een centrum kan het volgende beheren:
• De openingsstatus van zijn centrum
• De gebruikers van zijn centrum
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze handleiding
voor beheerders.
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Gebruiker van een centrum (1/3)
Een arts kan door de beheerder van een centrum aan één of
meerdere centra worden gekoppeld. Hij wordt dan een gebruiker
van het centrum.
De beheerder van een centrum kan ook andere gebruikers
aanmaken, zoals verpleegkundigen of administratieve
medewerkers. Zij beschikken over dezelfde functies als de arts
van het centrum.
De centrumspecifieke functies (opname, ontslag uit het centrum,
...) zijn enkel toegankelijk als de gebruiker een centrum heeft
geselecteerd in de applicatie (zie hieronder).
Volgende pagina

03

Gebruiker van een centrum (2/3)
Als gebruiker van een centrum is het mogelijk dat u in één of meerdere
triagecentra werkt. U kunt de patiënten in deze triagecentra via de
applicatie beheren met één enkele account.
Om toegang te krijgen tot de patiënten van een triagecentrum, moet de
beheerder van het centrum u aan het betreffende centrum toewijzen.
Vraag dit aan indien nodig.
Log in op https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin met behulp
van:
- ofwel uw logingegevens als arts
- ofwel de logingegevens die u per sms heeft ontvangen bij de
creatie van uw account door een centrumbeheerder.
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Gebruiker van een centrum (3/3)
- Klik op het tabblad « mijn patiënten »
- In het gedeelte « kies een centrum » kiest u de context waarin u
werkt. Selecteer:
- « mijn patiënten » voor uw activiteit als referentiehuisarts.
- Het betreffende triagecentrum als u als actieve arts in een
triagecentrum werkt.
1

2
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Doorverwijzing naar een centrum (1/3)
Als de huisarts vindt dat de situatie van de patiënt dit
rechtvaardigt, kan hij ‘de patiënt overplaatsen naar een
triagecentra’. In dit geval kiest hij één van de beschikbare centra.
Spoedafdelingen van ziekenhuizen worden niet voorgesteld.
De status van de patiënt is dan:
’ De patiënt is uitgenodigd naar het centrum XXX ‘
De patiënt ontvangt een sms die hij zal kunnen gebruiken om het
triagecentrum binnen te gaan.
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Doorverwijzing naar een centrum (2/3)

2

1
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Doorverwijzing naar een centrum (3/3)
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Toelating tot een centrum (1/4)
De lijst van de patiënten van het centrum wordt vooraf ingevuld door
de patiënten die door hun referentiehuisarts werden doorverwezen.
Het centrum kan de eigenlijke aankomst van de patiënt invoeren door
te klikken op “opnemen”.

De status van de patiënt is dan: ‘De patiënt bevindt zich in de centra
XXX ‘ Zijn referentiehuisarts wordt per sms op de hoogte gebracht.
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Toelating tot een centrum (2/4)
De patiënt staat niet in de lijst als hij spontaan naar het centrum
komt, of als hij beslist om naar een ander centrum te gaan.
Het centrum kan de patiënt toelaten door te klikken op “ nieuwe
patiënt”. Het rijksregisternummer van de patiënt moet worden
ingevoerd. Als de patiënt al wordt opgevolgd in SafeLink, zal het
systeem voorstellen om zijn gegevens op te halen. De fiche van de
patiënt moet dan worden aangepast. Het triagecentrum wordt
automatisch toegevoegd. Vervolgens klikt u onderaan het formulier
op “Aanmaken”.
De status van de patiënt is dan: ‘De patiënt bevindt zich in de centra
XXX ‘
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Toelating tot een centrum (3/4)

Volgende pagina

05

Toelating tot een centrum (4/4)
Als de patiënt zich in het centrum aandient maar nog niet gekend is
door SafeLink, kan de gebruiker deze patiënt aanmaken in het
systeem door op de knop “nieuwe patiënt” te klikken. De gebruiker
moet dan het rijksregisternummer van de patiënt invoeren. Als de
patiënt bij het RSW/RSB gekend is, worden de administratieve
gegevens opgehaald. Zo niet, dan moeten deze worden ingegeven.
Het is belangrijk om de referentiehuisarts aan te wijzen als wordt
overwogen om de patiënt terug naar huis te sturen. Enkel de artsen
die SafeLink gebruiken staan in de lijst. Vervolgens moet de rest van
het Q1-formulier ingevuld worden.
De status van de patiënt is dan: ‘De patiënt bevindt zich in de
centra XXX ‘
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Beheer van de patiënt in een centrum (1/4)
Als de patiënt wordt doorverwezen door een referentiehuisarts,
zijn de comorbiditeitsgegevens al beschikbaar.
Om de comorbiditeitsgegevens van de patiënt bij te werken,
activeert u zijn fiche, klikt u op “wijzigen” en vult u de gegevens
van het Q1-formulier in.
Daarna kunt u achtereenvolgens op “een vragenlijst aanmaken”
en « het formulier invullen » klikken om de klinische gegevens
en de parameters in het Q2-formulier in te vullen. Na de invoer
van deze gegevens wordt het risiconiveau van de patiënt
aangepast.
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Beheer van de patiënt in een centrum (2/4)
Op basis van de antwoorden op de vragenlijsten Q1 en Q2 bepaalt
een algoritme de gezondheidstoestand van de patiënt in de vorm
van een status en een kleurcode: « kritiek », « risico » « stabiel ».
Stabiel

Risico
Kritiek
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Beheer van de patiënt in een centrum (3/4)
De arts zal de gegevens bekijken en beslissen welke stappen
moeten worden ondernomen.
De gebruikers kunnen ook aantekeningen ingeven voor de
andere betrokkenen.
Een samenvatting van het dossier kan worden afgedrukt als de
patiënt wordt doorverwezen naar een partner die geen SafeLink
gebruikt.
Zo niet, dan zal de informatie beschikbaar zijn voor de
referentiehuisarts en de spoedafdelingen van ziekenhuizen via
SafeLink en RSB.
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Beheer van de patiënt in een centrum (4/4)
Afdrukken van het rapport indien geen SafeLink:
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Verlaten van het centrum (1/4)

Het triagecentrum kan beslissen om de patiënt terug naar huis te
sturen en de verdere opvolging aan zijn referentiehuisarts over
te dragen. Als deze arts SafeLink gebruikt, krijgt hij via de
applicatie toegang tot de opvolging van het centrum.

Als de huisarts geen SafeLink gebruikt, moet het centrum het
rapport voor hem afdrukken.
De terugkeer naar huis gebeurt via de knop ‘terug naar huis”.
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Verlaten van het centrum (2/4)
Klik op « terug naar huis ».

Keer vervolgens terug naar de lijst « mijn patiënten ».

De status van de patiënt keert terug naar: ‘patiënt volgde thuis’ De
referentiehuisarts staat weer in voor de opvolging.
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Verlaten van het centrum (3/4)
Het centrum kan beslissen om de patiënt naar de spoedafdeling
van een ziekenhuis te sturen. In dat geval moet het centrum deze
dienst invoeren in de fiche van de patiënt.
Zo zal de patiënt in de lijst verschijnen van de patiënten die op
de spoedafdeling worden verwacht.
Als de spoedafdeling geen SafeLink gebruikt, moet het centrum
het rapport afdrukken. De patiënt krijgt een sms waarmee hij
toegang tot de spoedafdeling krijgt.
De status van de patiënt wordt: ’ De patiënt is uitgenodigd naar
het spoedafdeling XXX ‘
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Verlaten van het centrum (4/4)
Overdracht naar de spoedafdeling

Selectie van de spoedafdeling
waarheen de patiënt
wordt gestuurd

08 Admission
Toelatingaux
toturgences
een spoedafdeling
(1/4)
(1/4)
De lijst van de patiënten op de spoedafdeling wordt op voorhand
ingevuld door de patiënten die erheen worden gestuurd door
een triagecentrum. Het ziekenhuis kan de eigenlijke aankomst
van de patiënt invoeren door te klikken op “opnemen”

De status van de patiënt is dan: “De patiënt bevindt zich op de
spoedafdeling XXX”
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Toelating tot een spoedafdeling (2/4)
De patiënt staat niet in de lijst als hij rechtstreeks op de
spoedafdeling wordt toegelaten zonder dat hij via een
triagecentrum is gepasseerd.
Het ziekenhuis kan de patiënt toelaten door te klikken op “ nieuwe
patiënt”. Het rijksregisternummer van de patiënt moet worden
ingevoerd. Als de patiënt al wordt opgevolgd in SafeLink, zal het
systeem voorstellen om zijn gegevens op te halen. De fiche van de
patiënt moet dan worden aangepast. Vervolgens klikt u onderaan
het formulier op “Bevestigen”.
De status van de patiënt is dan: “De patiënt bevindt zich op de
spoedafdeling XXX”
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Toelating tot een spoedafdeling (3/4)
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Toelating tot een spoedafdeling (4/4)
Als de patiënt zich bij de spoedafdeling aandient maar nog niet gekend
is door SafeLink, kan de gebruiker deze patiënt aanmaken in het
systeem door op de knop “niewe patiënt” te klikken. De gebruiker
moet dan het rijksregisternummer van de patiënt invoeren. Als de
patiënt gekend is bij het RSW/RSB, worden de administratieve
gegevens opgehaald. Zo niet, dan moeten deze worden ingegeven. Het
is belangrijk om de referentiehuisarts aan te wijzen als een terugkeer
naar huis wordt overwogen. Enkel de artsen die SafeLink gebruiken
staan in de lijst. Vervolgens vult u de rest van het Q1-formulier in.
De status van de patiënt is dan: De patiënt bevindt zich op de
spoedafdeling XXX”

09 Beheer van de patiënt op de spoedafdeling
Als de patiënt is aangesloten bij het RSW/RSB, is het rapport voor
de opvolging thuis en in het triagecentrum toegankelijk via de
DPI van het ziekenhuis. Zo niet, dan kunnen de spoedartsen het
dossier inkijken op SafeLink.
Als de vragenlijsten Q1 en Q2 zijn ingevuld, kunnen ze gebruik
maken van de risicoberekening van SafeLink.
De gebruikers kunnen ook aantekeningen ingeven voor de
andere betrokkenen als wordt overwogen om de patiënt terug
naar huis te sturen.
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Verlaten van de spoedafdeling (1/4)
Het ziekenhuis kan beslissen om de patiënt terug naar huis te
sturen en de verdere opvolging aan zijn referentiehuisarts over
te dragen. Als de huisarts SafeLink gebruikt, zal het centrum hem
aanwijzen in de fiche van de patiënt. De patiënt verschijnt dan in
de lijst van de patiënten die thuis door de referentiehuisarts
moeten worden opgevolgd.
Als de referentiehuisarts geen SafeLink gebruikt, maakt het
ziekenhuis zijn gebruikelijke rapport op (papier/ehbox/rsw/rsb).

Door te klikken op “terug naar huis”, wordt de status van de
patiënt opnieuw: ‘patiënt volgde thuis’.
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Verlaten van de spoedafdeling (2/4)
Als de patiënt terugkeert naar huis, geeft u dit als volgt aan:

Keer vervolgens terug naar de lijst « mijn patiënten ».
De status van de patiënt wordt opnieuw: ‘patiënt volgde thuis’
De referentiehuisarts moet nu opnieuw de patiënt opvolgen.
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Verlaten van de spoedafdeling (3/4)

In de andere gevallen moet het ziekenhuis de opvolging van de
patiënt deactiveren door, na het openen van de fiche van de
patiënt, te klikken op “Deactiveren” . Het ziekenhuis licht toe wat
de reden is. De referentiehuisarts wordt met een sms op de
hoogte gebracht.

Afhankelijk van de reden wordt de status van de patiënt:
• ‘De patiënt is overleden + datum’
• ‘De patiënt is in het ziekenhuis opgenomen + datum’
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Verlaten van de spoedafdeling (4/4)
In geval van deactivering moet de gebruiker de reden en de
datum invoeren:

De opvolging thuis gebeurt niet langer via SafeLink zolang de
patiënt niet is geactiveerd via “Activeren”.

Bijlagen
Vragenlijst Q1
Vragenlijst Q2

Questionnaire Q1
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Questionnaire Q1
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Questionnaire Q1

Questionnaire Q2
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Questionnaire Q2
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Questionnaire Q2

Dank u en sterkte!

Merci et courage.
Opgelet: deze IT-tool is een diagnostisch
hulpmiddel dat met spoed werd ontwikkeld
en in gebruik genomen om de huidige
gezondheidscrisis het hoofd te bieden.
Hoewel dit instrument in nauwe
samenwerking met artsen werd ontwikkeld,
kan het de diagnose door een
zorgprofessional niet vervangen.

De ontwikkelaars van deze IT-tool, net als
het Réseau Santé Wallon en het Brussels
Gezondheidsnetwerk die de tool hosten,
geven
geen
garanties
voor
de
betrouwbaarheid,
zekerheidsgraad
of
beschikbaarheid ervan. Ze wijzen elke
aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het
gebruik of de eventuele onbeschikbaarheid
van de tool.

Covid19 e-Monitoring First Line
Appversie – V1.0
FRATEM asbl
Boulevard Patience et Beaujonc 9
4000 LIEGE

Contact:
support-covid19eMFL@rsw.be

Voor het Brusselse Gezondheidsnetwerk
Abrumet asbl
Bergstraat 11
1000 Brussel

Toegang tot het platform:
https://brusselsgezondheidsnetwerk.be/voor-dezorgverstrekkers/

