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1 INLEIDING 

De ziekenhuizen zullen de komende weken veel COVID-19-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk 
dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Daarom moeten er schakelzorgcentra 
opgericht worden. 
 
Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen 
verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld voor wie 
de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is. 
 
Tegelijk willen we de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben. 
Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met 
COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis 
al kunnen verlaten. 
 
Momenteel streven we naar één schakelzorgcentrum per (ongeveer) twee of drie eerstelijnszones. Deze 
centra worden pas operationeel als de ziekenhuizen EN hun netwerk dreigen vol te stromen. 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan. 
 
Goede schakelzorg heeft bijzondere aandacht voor de psychosociale dimensie: 

• snelle transfer naar de thuissituatie, ondersteund door een equipe maatschappelijk werk; 
• psychosociale ondersteuning van zowel de zorgaanbieders (personeel en vrijwilligers) als de 

persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. 
 
Een schakelzorgcentrum is dus geen veldhospitaal of noodhospitaal. Een noodhospitaal zal enkel in 
extreme omstandigheden worden opgesteld onder strikte regie van de federale overheid. De federale 
overheid zal daarvoor een bevraging uitsturen om mogelijke locaties te inventariseren.  
 
Om een schakelzorgcentrum succesvol te kunnen uitbouwen, is het ondersteunen van de reeds 
bestaande formele en informele zorg een zeer belangrijke randvoorwaarde. 
 
Dit document geeft een aanzet over hoe een schakelzorgcentrum kan opgestart worden. Niet elk aspect 
van deze uitwerking kan in deze nota besproken worden. Veel hangt ook af van de mogelijkheden die 
voorhanden zijn in de specifieke regio. In elke regio moet een inschatting gemaakt worden door het hele 
team hoe het schakelzorgcentrum het beste kan voldoen aan de behoeften in die specifieke regio. 
 
De planning en voorbereiding van de schakelzorgcentra vraagt een zeer groot engagement van alle 
betrokken partijen. In deze fase is het nog niet de bedoeling dat schakelzorgcentra effectief van start 
gaan om mensen op te vangen. 
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We begrijpen dat dit een enorme uitdaging is om te realiseren, waarbij – wanneer zou blijken dat die 
schakelzorgcentra uiteindelijk overbodig zijn – dat het grootste succes zou zijn 
 

2 STERKE THUISZORG VOOR GOEDE SCHAKELZORG 

De focus van dit document ligt op het zo snel mogelijk operationeel krijgen van het schakelzorgcentrum 
om de ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Een succesvol schakelzorgcentrum leunt op een 
performante eerstelijnszorg. Een tweesporenbeleid is noodzakelijk: 

1. Het ondersteunen en waar nodig versterken van de formele en informele zorg rond de patiënt in 
de thuissituatie. Dit door het versterken van de diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging, 
buurtzorg, de huisarts en verschillende logistieke diensten (zoals bijvoorbeeld maaltijdverdeling).  
Dienst- en disciplineoverschrijdende cohortzorg (zie bijlage) is een van de sleutels tot succes om 
tijdens de COVID-19-epidemie rationeel en efficiënt met mensen en (beschermings)middelen om te 
springen en bovenstaande te realiseren. 
Dit profiel gaat over mensen die naar huis kunnen terugkeren als de formele en informele zorg 
rond de patiënt kan opgedreven worden. 

2. Het oprichten en installeren van een schakelzorgcentrum. 
 

3 STAPPENPLAN 

3.1 FASE 1 (10 DAGEN) 

Deze fase start bij het uitsturen van dit draaiboek. Tijdens deze fase wordt via de gouverneurs aan de 
lokale besturen en alle actoren in de eerstelijnszones gevraagd om: 

1. De beheersstructuren op te zetten en een coördinator met kennis inzake crisismanagement te 
kiezen. 

2. In overleg tussen de betrokken partners (thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, logistieke 
diensten,…) worden alle voorbereidende stappen gezet om een personeelsequipe ter beschikking 
te hebben voor het schakelzorgcentrum. 

3. Dit houdt ook in dat de prioritering in de thuiszorg binnen dit kader wordt voorbereid. Een 
sterke thuiszorg is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om een schakelzorgcentrum te 
kunnen laten werken (zie punt 2). 

4. Geschikte infrastructuur te zoeken, inventariseren en beschikbaar te maken voor het 
schakelzorgcentrum. 

5. Alle nodige administratieve en logistieke afspraken te maken om het schakelcentrum zeer snel op 
te starten. 
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6. 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, deze aantallen geven onderstaande 
verdeling per provincie.  

• provincie Antwerpen: 8 schakelzorgcentra; 
• provincie Limburg: 4 schakelzorgcentra; 
• provincie Oost-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra; 
• provincie Vlaams-Brabant: 6 schakelzorgcentra; 
• provincie West-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra. 

7. Het schakelzorgcentrum aan te melden bij de Vlaamse overheid via een webformulier, nadat 
contact is opgenomen met de gouverneur.  Daarbij moet ook aangegeven worden wie de 
penhoudende organisatie voor het schakelzorgcentrum is, aan wie de financiering toegekend zal 
worden, en die de middelen zal verdelen tussen alle betrokken partijen (bij voorkeur een lokaal 
bestuur of een ziekenhuis). 

 

3.2 FASE 2 (4 DAGEN) 

Wanneer de ziekenhuiscapaciteit in een bepaalde regio dreigt te verzadigen, zal de Vlaamse overheid 
een duidelijk signaal geven om de ‘slapende’ schakelzorgcentra in een bepaalde regio te activeren. In het 
meest gunstige scenario zal dat nooit gebeuren.  Een goede voorbereiding in de eerste fase is dus 
belangrijk! 
 

3.3 FASE 3 (1 À 2 MAANDEN) 

Fase 3 is de operationele fase van het schakelzorgcentrum. Patiënten worden effectief verzorgd in het 
schakelzorgcentrum. Vanuit het schakelzorgcentrum is het de bedoeling om zo snel mogelijk de zorg in 
de thuiscontext verder zetten.  Het schakelzorgcentrum stemt hiervoor af met de thuiszorgactoren. Er is 
voldoende aandacht voor het psychosociaal welbevinden van zowel zorgaanbieders als patiënten in het 
schakelzorgcentrum. 
  
De capaciteit (bedden en eventueel personeel) wordt continu gerapporteerd aan de verschillende 
overheden via een online instrument, de omliggende schakelzorgcentra en de ziekenhuizen. De Vlaamse 
overheid ontwikkeld daarvoor nog een instrument. 
 

3.4 FASE 4 

Tijdens fase 4 wordt het schakelzorgcentrum afgesloten. Er is een debriefing: ervaringen en goede 
praktijkvoorbeelden worden gedeeld met de verschillende actoren, de eerstelijnszones, de provincie, het 
Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL), de ziekenhuizen en de Vlaamse overheid. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb_51-7rcHMi1I1BUlTbQmn71pEeKUsAPa4uaqvX4h2rNTQQ/viewform?usp=sf_link
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4 WAT IS EEN SCHAKELZORGCENTRUM? 

4.1 DOELSTELLINGEN 

Een schakelzorgcentrum heeft twee grote doelstellingen: 
• een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk 

maken, met de nodige flexibiliteit; 
• de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-

essentiële opnames. 
 

4.2 DOELGROEPEN 

In een eerste fase richt het schakelzorgcentrum zich op de volgende 2 doelgroepen:  
 

1. mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale 
redenen) nog niet naar huis kunnen (bijvoorbeeld: voor wie de continuïteit van zorg of een 
aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is). Dit zijn personen die wachten op plaatsing 
(WOP) met lage zorgprofielen (Katz O, A, B) die niet langer gehospitaliseerd moeten zijn, en dus 
zo snel mogelijk uit het hospitaalmilieu moeten gehaald worden, maar waarvoor toezicht 
noodzakelijk is. Deze doelgroep wordt verder onderverdeeld in 2 verschillende cohorten: 

a. mensen die besmet zijn met een bewezen of vermoedelijke COVID-19  
b. bewezen COVID-19-negatieve patiënten (met een negatieve test) 

2. de bewezen COVID-19-positieve patiënten (inclusief de patiënten met een vermoedelijke COVID-19-
besmetting), met een lage zorgnood in reconvalescentie, waarvoor een zeer zorgvuldige klinische 
opvolging noodzakelijk is. 

 
De COVID-19 negatieve populatie moet volgens de regels van de kunst maximaal worden gescheiden van 
de COVID-19 positieve populatie om kruisbesmetting te voorkomen.  
 
De Vlaamse overheid zal na het openstellen van het schakelzorgcentrum de capaciteit van het 
ziekenhuisnetwerk zorgvuldig monitoren. Indien nodig kan het zorgprofiel worden aangepast en 
kunnen personen met een hoger zorgprofiel (bijvoorbeeld personen die extra revalidatienood nodig 
hebben waarvoor revalidatie in de ziekenhuissetting niet meer haalbaar is) in het schakelzorgcentrum 
worden opgenomen. Het is aan te bevelen om bij de keuze van de infrastructuur daarmee rekening te 
houden. In die specifieke situatie zal de personeelsbezetting moeten worden gewijzigd.  
 
 
 
 
Op dit moment zijn de criteria om iemand op te nemen in een schakelzorgcentrum (onder voorbehoud): 
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1. Medisch: 
• De persoon is niet afhankelijk van zuurstof. 
• Er is geen telemonitoring nodig. 
• Geen dialyse. 
• De persoon vertoont geen storend gedrag naar andere patiënten. 
• Medicatie kan per os worden toegediend. 

2. Zorgprofiel: 
• Katz O, A en B 

 
Opgelet bovenstaande criteria kunnen nog wijzigen. 
 

4.3 TOELEIDING NAAR HET SCHAKELZORGCENTRUM 

Er zijn twee patiëntenstromen mogelijk naar het schakelzorgcentrum (zie bijgevoegd stappenplan): 
1. Ontslag vanuit het hospitaal 
2. Er kan rechtstreeks worden doorverwezen vanuit de pre-triagepost, nadat er een diagnostische 

oppuntstelling is uitgevoerd op de spoedgevallen om niet-COVID-19 uit te sluiten. 
 
In bepaalde situaties kan de huisarts een kwetsbare persoon vanuit de thuissituatie rechtstreeks 
verwijzen naar het schakelzorgcentrum bij gebrek aan andere opties (dit is immers altijd een tijdelijke 
oplossing). Voordat deze beslissing effectief wordt genomen, moet alle formele en informele zorg zo 
maximaal mogelijk worden ingezet. Hiervoor is steeds een klinische evaluatie via de spoedgevallen 
noodzakelijk, om een mogelijke COVID-19 of onderliggend lijden te diagnosticeren. 
 
Bij opname in het schakelzorgcentrum wordt steeds telefonisch contact opgenomen vanuit het 
ziekenhuis met de maatschappelijk werker in het schakelzorgcentrum om een zorgvuldige 
dossieroverdracht af te spreken. Waar nodig wordt ook de arts in het schakelzorgcentrum op de hoogte 
gebracht. Deze dossieroverdracht heeft minstens aandacht voor: 

1. de noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen; 
2. de psychosociale context en thuissituatie; 
3. het regelen van de overdracht van het medisch dossier; 
4. het medicatieschema; 
5. vervoer naar het schakelzorgcentrum. 

 

4.4 ORGANISATIENIVEAU 

In deze fase streven we naar één schakelzorgcentrum per (ongeveer) twee of drie eerstelijnszones. De 
gouverneur zal de initiatieven binnen zijn provincie coördineren. 
 
BruZEL, de Brusselse eerstelijnszone die de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest omvat, valt 
hierbuiten. 
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We denken aan de onderstaande verdeling per provincie: 

• provincie Antwerpen: 8 schakelzorgcentra; 
• provincie Limburg: 4 schakelzorgcentra; 
• provincie Oost-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra; 
• provincie Vlaams-Brabant: 6 schakelzorgcentra; 
• provincie West-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra. 

 
Op https://www.eerstelijnszone.be is alle informatie terug te vinden over de indeling van de 
eerstelijnszones. 
 

5 GOVERNANCESTRUCTUUR 

5.1 GOUVERNEUR EN PROVINCIALE DIENSTEN 

Volgens de geldende regels voor het beheer van een crisissituatie lopen de informatie en de richtlijnen 
t.a.v. de burgemeesters en lokale besturen via de gouverneurs. Zorg en Gezondheid bezorgt alle 
informatie over de schakelzorgcentra daarom via de gouverneurs. 
 
De gouverneur zorgt ervoor dat er binnen zijn provincie per combinatie van (ongeveer) twee of drie 
eerstelijnszones een structuur (zie punt 5.2) opgezet wordt, die start met het oprichten van een 
schakelzorgcentrum. Hij geeft daartoe de opdracht aan de lokale besturen, die het initiatief moeten 
nemen om een stuurgroep samen te stellen, en de verdere stappen uit dit draaiboek met die stuurgroep 
uit te voeren. 

https://www.eerstelijnszone.be/
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Tijdens het ganse traject, zowel bij de opstart, als daarna bij de ingebruikname van het 
schakelzorgcentrum, ondersteunt de gouverneur in elke structuur de verschillende belanghebbenden 
(lokale besturen, eerstelijnszones, ziekenhuizen, zorgactoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg, …) zodat 
die evenwaardig betrokken worden. Hij zorgt voor een uitwisseling van informatie tussen de 
verschillende schakelzorgcentra in zijn provincie, en neemt samen met zijn provinciale diensten de taken 
op die één schakelzorgcentrum overstijgen (bijvoorbeeld: het uitwisselen en delen van materiaal, de 
coördinatie van het vervoer als het bestaande aanbod verzadigd is, …). In het bijzonder worden een 
aantal sleutelindicatoren voor de schakelzorgcentra (capaciteitsproblematiek, inzet personeel, 
vervoerscapaciteit, …) gemonitord en indien nodig bijgestuurd op het provinciale niveau. 
 
Schakelzorgcentra die op problemen stoten, melden die aan de provinciale diensten van de gouverneur. 
Die diensten proberen een oplossing te zoeken binnen hun mogelijkheden, waar mogelijk in 
samenwerking met andere schakelzorgcentra. Problemen in verband met de schakelzorgcentra die niet 
op provinciaal niveau opgelost kunnen worden, meldt de gouverneur aan Zorg en Gezondheid. Alle 
communicatie gebeurt alleen via de coördinator. 
 

5.2 STRUCTUUR PER COMBINATIE VAN EERSTELIJNSZONES 

Per combinatie van eerstelijnszones wordt een stuurgroep opgericht waarin elk van de lokale besturen 
uit de eerstelijnszones en het ziekenhuis of de ziekenhuizen waarop de eerstelijnszones zich richten, 
vertegenwoordigd zijn. Ook de leden van de voorlopige zorgraad worden hiervoor uitgenodigd.  De 
stuurgroep wordt breed samengesteld zodat elke actor die personeel ter beschikking stelt of werkzaam 
is in het schakelzorg wordt vertegenwoordigd. 
 

5 gouverneurs samen met Zorg en Gezondheid

verschillende lokale besturen uit de betrokken eerstelijnszones

30 stuurgroepen - 30 coördinatoren

uitvoeren draaiboek



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
25.03.2020 Draaiboek schakelzorgcentra - versie 1.0 pagina 11 van 23 

De gouverneur duidt voor elk schakelzorgcentrum in samenspraak met de lokale besturen een 
coördinator aan uit de beschikbare provinciale of gemeentelijke noodplanningscoördinatoren. Deze 
coördinator maakt deel uit van de stuurgroep. Samen vormen zij een overkoepelend orgaan. Om de 
uitvoering te verzekeren, richt de stuurgroep vier clusters op: een medische cluster, een welzijnscluster, 
een logistieke cluster en een administratieve cluster. Per cluster zetelt één vertegenwoordiger in de 
stuurgroep. Hij/zij is expert in zijn vakgebied en wordt gedragen door de deelnemers uit zijn/haar 
werkveld. Als trekker binnen hun cluster (en werkveld) zijn zij de vertegenwoordiger ervan. 
 
De coördinator heeft de organisatorische en operationele leiding, trekt het volledige project en leidt het 
in goede banen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor Zorg en Gezondheid van het 
schakelzorgcentrum. Onder operationele leiding verstaan we: mensen aansturen, agenda’s opmaken, to 
do-lijsten opstellen en zorgen voor een dagelijkse informatiedoorstroming naar de stuurgroep en naar 
de clusterverantwoordelijken. 
 
Vele aspecten vereisen een kruisbestuiving tussen verschillende clusters (logistieke uitvoering vraagt 
inspraak van medische uitvoerders, administratieve opvolging en begeleiding noodzaakt inzichten van 
de betrokken praktijkdeskundigen in de zorg, …). Door deze constructie wordt een interdisciplinaire 
samenwerking opgezet, dit is een absolute must 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coördinator (noodambtenaar)

•organisatorische leiding

•operationele leding

•aanspreekpunt

stuurgroep

• lokale besturen (nood- en crisisambtenaren)

•voorlopige zorgraden

•ziekenhuizen

Medisch

Welzijn

Logistiek

Adminis
tratie
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Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zorgactoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg, die actief zijn in de 
eerstelijnszones, betrokken worden, vooral in de medische en de welzijnscluster. In eerstelijnszones 
waar de werking van de voorlopige zorgraad voldoende is opgestart, kan deze voorlopige zorgraad een 
belangrijke partner zijn in de organisatie. De voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone heeft een goed 
beeld van de verschillende organisaties, diensten, en zelfstandigen die zeker bij het schakelzorgcentrum 
betrokken moeten worden (bijvoorbeeld: huisartsen, thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg, 
diensten voor oppashulp, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, …). De voorlopige 
zorgraad heeft zicht op de lokale zorgcapaciteit, en kan op basis van die informatie samen met de 
andere partners de bestaffing van het schakelzorgcentrum uitwerken en de diverse zorgactoren 
sensibiliseren om mee te werken. Men moet er zich echter van bewust zijn dat het vinden van de juiste 
profielen voor de bestaffing van het zorgcentrum in deze crisis een grote uitdaging is. 
 
Daarnaast is uiteraard ook het ziekenhuis een cruciale partner. Met het ziekenhuis moeten o.a. afspraken 
gemaakt worden over het vervoer en de doorstroom van patiënten (en informatie), maar het kan 
bijvoorbeeld ook materiaal aanleveren voor het schakelzorgcentrum. 
 
De lokale besturen betrekken hun nood- en crisisambtenaren bij de stuurgroep. De gemeentelijke 
noodplannen kunnen elementen bevatten die ook van nut kunnen zijn voor het opzetten van een 
schakelzorgcentrum, zeker voor wat betreft de logistieke en de administratieve cluster (bijvoorbeeld: 
beschikbare infrastructuur, materialen, bevoorrading, …). De lokale besturen zorgen binnen de 
stuurgroep ook voor de verbinding met de hogere beleidsniveaus (in eerste instantie de provincie). 
 

6 LOGISTIEKE NODEN 

Zodra de stuurgroep samengesteld is, gaat die in eerste instantie op zoek naar geschikte infrastructuur 
binnen het werkingsgebied van de samenwerkende eerstelijnszones, en brengt de nodige aanpassingen 
aan. 
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Het is nuttig om deze denkoefening alvast heel ruim te maken: ook voor infrastructuur met een zeer 
grote capaciteit. Vanuit de federale overheid zal nog een vraag gesteld worden om alle mogelijke 
infrastructuur te inventariseren, dit vermijdt dubbel werk. 
 

6.1 BENODIGDE CAPACITEIT 

Bij de start van het schakelzorgcentrum is het aangewezen om uit te gaan van een capaciteit van 30 
bedden. Bij het zoeken van de geschikte infrastructuur moet er echter rekening mee gehouden worden 
dat een latere opschaling naar 50 bedden mogelijk moet zijn. 
 

• Het is aangewezen om één derde van de infrastructuur (10 bedden) beschikbaar te stellen voor 
de eerste doelgroep (de bewezen COVID-19-negatieve patiënten die wachten op plaatsing (WOP) 
met lage zorgprofielen (Katz O, A, B) die niet langer gehospitaliseerd moeten zijn, en dus zo snel 
mogelijk uit het hospitaalmilieu gehaald moeten worden.  

• Het is aangewezen om twee derde (20 bedden) te voorzienvoor de bewezen COVID-19-positieve 
patiënten (inclusief de patiënten met een vermoedelijke COVID-19-besmetting), met een lage 
zorgnood in reconvalescentie, waarvoor een zeer zorgvuldige klinische opvolging noodzakelijk is. 

 

6.2 LOCATIE 

De locatie van het schakelzorgcentrum moet centraal gesitueerd zijn. Er is nood aan een goede logistieke 
verbinding (centraal en van en naar het ziekenhuis en andere diensten) De voorlopige zorgraad kan de 
betrokken worden om suggesties te formuleren aan de lokale besturen over de inplantingsplaats van 
het schakelzorgcentrum. 
 
 

6.3 INFRASTRUCTUUR 

De infrastructuur moet maximaal afgestemd kunnen worden op de noden van de doelgroepen. De 
stuurgroep moet de afweging maken of het beide doelgroepen in één of in aparte gebouwen wil 
opvangen. Hou er rekening mee dat voor beide doelgroepen 24/7 permanentie noodzakelijk is. 
 
De COVID-19 negatieve populatie moet volgens de regels van de kunst maximaal worden gescheiden van 
de COVID-19 positieve populatie om kruisbesmetting te voorkomen.  
 
Maak een inventaris van mogelijke gebouwen die onmiddellijk beschikbaar zijn in de eerstelijnszone, 
voor het schakelzorgcentrum bijvoorbeeld: 
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• leegstaande hotels– mits deze infrastructuur kan worden aangepast aan een hoger zorgprofiel 
(voordeel: uitgeruste keuken en sanitair beschikbaar, er kan eventueel beroep gedaan worden op 
he hotelpersoneel); 

• toeristische verblijfscentra; 
• leegstaande woonzorgcentra; 
• leegstaande ziekenhuizen; 
• revalidatiecentra; 
• kloosters; 
• internaten; 
• … 

 
Op basis van het volledige overzicht bekijkt de stuurgroep welk type gebouw voor welke doelgroep, of 
voor beide doelgroepen, ingezet kan worden. 
 
Het gebouw moet minimaal aan de volgende criteria beantwoorden: 

• aparte kamers; 
• douchemogelijkheid; 
• sanitaire voorzieningen; 
• afzondering met het oog op privacy van de patiënten (bijvoorbeeld consultatieruimte); 
• brandveiligheid; 
• voldoende verwarming; 
• oproepsysteem voor elke patiënt, bijvoorbeeld een intern oproepsysteem  
• keuken; 
• infrastructuur voor maaltijdbedeling; 
• gescheiden afvalverwerking: medisch (besmettelijk) vs. niet-medisch 
• voldoende ruime gangen en lift groot genoeg indien meerdere verdiepen 
 

 
De volgende criteria zijn wenselijk voor het gebouw: 

• ziekenhuisbedden (*) – een hotelbed is niet altijd geschikt voor medische zorgen; 
• zuurstofvoorziening 
• lokaal voor teamoverleg; 
• rolstoeltoegankelijkheid; 
• parkeermogelijkheid; 
• leveringen materiaal; 
• relatief korte reistijd naar een ziekenhuis en triageplaats; 
• onthaal; 
• afsluitbare toegang; 
• internetaansluiting en telefonie. 

 
(*) Dit criterium voor infrastructuur kan besproken worden met de thuiszorgwinkels. 
De voorraad ziekenhuisbedden die kunnen ingezet worden in de schakelzorgcentra, is echter beperkt. 
Hier moet op lokaal niveau de afweging gemaakt worden waar deze essentieel ingezet moeten worden. 
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We geven alvast mee dat de schakelzorgcentra niet toegankelijk zullen zijn voor bezoek. 
 

6.4 MATERIAAL 

Het is een verantwoordelijkheid van de coördinator om te bewaken dat het materiaal billijk verdeeld 
wordt over de verschillende actieve schakelzorgcentra. 
 
Algemene logistieke noden (COVID-19-negatieve en -positieve patiënten): 

• Medisch materiaal:  
o ontsmettingsmiddelen; 
o koelkasten voor medicatie; 
o klein medisch materiaal/EHBO: schaar, pincet, tand, naalden, compressen – verbanden – 

ambu / AED,…; 
o incontinentiemateriaal; 
o bedpannen1, toiletstoelen; 
o zuurstof (*); 

• Medicatielevering: 
o medicatienoden van de patiënt in kaart brengen via overleg tussen het ziekenhuis en de 

coördinerende apotheker van het schakelzorgcentrum (en de huisapotheker waar 
opportuun); 

o medicatielevering: coördinerende apotheker schakelzorgcentrum of huisapotheker; 
o ontslagmedicatie; 

• Bedden (indien onvoldoende aanwezig): 
o woonzorgcentra; 
o ziekenhuizen; 
o Thuiszorgwinkel (CM en Socialistische Mutualiteit hebben samenwerkingsafspraken 

gemaakt en willen helpen waar mogelijk: contact via 015/29.31.13 of 
schakelzorgcentrum@goed.be; capaciteit is echter beperkt, juiste bed op de juiste plaats); 

o orthopedische winkels; 
• Oproepsysteem (bijvoorbeeld personenalarmsysteem van de thuiszorgwinkel(*)); 
• Patiëntenvervoer: afspraken maken met ziekenhuis, en indien ontoereikend, escaleren naar 

gouverneur) 
o Niet dringend liggend ziekenvervoer ziekenwagens van het ziekenhuis 
o Minder-mobielencentrale 
o Vlaams Kruis 
o Rode kruis 

 
1 Bedpan en urinaal worden maximaal patiëntgebonden gehouden. Na gebruik moeten die onmiddellijk gereinigd 

worden, indien mogelijk met een aangepaste spoeler. Als er geen bedpanspoeler aanwezig is, moet de bedpan of het 
urinaal gereinigd en ontsmet worden met een chlooroplossing van 1.000 ppm. 
 

mailto:schakelzorgcentrum@goed.be
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o Mutas 
o Eigen vervoer indien verantwoord 

• Ondersteuningsmateriaal zoals rolstoel, krukken,… (*) 
• Bedlinnen (wasdienst om linnen te wassen, evt. wassalon lokaal dienstencentrum); 
• Handdoeken; 
• Eetgerief; 
• Maaltijden; 
• Poetsmateriaal 
• Telefonie/ telefoonlijn met mogelijkheid dispatch; 
• Agendasysteem voor permanentie personeel; 
• Pc’s / internet (wachtpostsoftware gebruiken, briefing kan eventueel op papier); 
• Ontspanningsmogelijkheden voor de patiënten (boeken, radio, televisie, wifi, …); 
• Signalisatie; 
• Protocollen en handleidingen, o.a. voor vrijwilligers (medisch, niet medisch); 
• Afvalverwerking. 

 
(*) Deze noodzakelijke materialen zien we als ‘persoonsgebonden’ materialen. De maatschappelijk werker 
van het schakelzorgcentrum regelt deze via het ziekenfonds van de patiënt, zodat deze ook mee kunnen 
genomen worden bij ontslag uit het schakelzorgcentrum naar huis. 
 
Logistieke noden voor COVID-19-positieve patiënten: 

• Beschermingsmateriaal medisch en niet-medisch personeel. 
 

7 PERSONEEL 

7.1 SAMENSTELLING EQUIPE 

 
C
o
ö
rd

in
at

o
r 

 Disciplines 

Medische equipe o huisarts 
o verpleegkundige 
o apotheker  
o iemand met expertise in  (idealiter infectieziektebestrijding / 

isolatiemaatregelziekenhuishygiënist) 
o verzorgende / zorgkundige 
o psycholoog 
o vrijwillig medisch personeel 
o kinesitherapeuten en ergotherapeuten (als er patiënten met 

revalidatienoden worden opgenomen) 

Niet-medische equipe o maatschappelijk werker 
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o schoonmaakpersoneel (eventueel via een extern bedrijf) 
o maaltijdleverancier 
o vrijwilligers en mantelzorgers 
o ziekenvervoer 
o afvalverwerker 

 
Voor de samenstelling van de equipe kan het schakelzorgcentrum ook beroep doen op de artsen, 
paramedici en verpleegkundigen die zich als vrijwillig hebben aangeboden bij Zorg en Gezondheid. Om 
toegang te krijgen tot de lijst met de contactgegevens van deze medische reserve voor COVID-19, moet 
het schakelzorgcentrum contact opnemen met zorgengezondheid@vlaanderen.be  
 
Men moet er zich van bewust zijn dat het vinden van de juiste profielen voor de bestaffing van het 
zorgcentrum in deze crisis een grote uitdaging is. Bovendien is het belangrijk dat al de medewerkers 
goed op de hoogte zijn van de (isolatie)maatregelen die noodzakelijk zijn bij de zorg aan besmette 
patiënten. Opleiding is hiervoor essentieel. Een goed voorbeeld hiervoor zijn de verpleegkundige 
opleidingsvideo’s van RZ Heilig Hart Tienen (https://www.youtube.com/watch?v=BcLe3cZKmnc). 
 
Goede taakafspraken en vertrouwen in elkaar is belangrijk: er moet tijdig kunnen aangegeven worden 
wanneer bepaalde taken niet kunnen opgenomen worden. 
 

7.2 RICHTLIJNEN VOOR DE BESTAFFING 

Om een veilige zorg te garanderen, wordt onderstaande bestaffing aangeraden. 
 
Om efficiënt en rationeel met personeel en (beschermings)middelen te kunnen omspringen, is het 
noodzakelijk om te werken volgens de principes van dienst- en discipline-overschrijdende cohortzorg. 
Meer informatie hierover vindt u in een aparte bijlage. 
 
Dagbezetting (7u tot 21u30) 
Een minimumbezetting van 3 verpleegkundigen en 2 zorgkundigen/verzorgenden per 30 patiënten.  
Een shiftensysteem (vroege-late) wordt voorzien. (7u-15u30 en 15u-21u30) 
 
Een huisarts doet de permanentie en gaat minstens tweemaal per dag langs bij de patiënten. Hij hoeft 
niet permanent aanwezig te zijn, maar moet wel oproepbaar zijn. 
 
Minstens 1 verpleegkundige is vast toegewezen aan het schakelzorgcentrum en blijft aanwezig 
gedurende de hele shift.  
 
Nachtbezetting (21u tot 7u30) 
Een minimumbezetting van 2 verpleegkundigen per 30 patiënten.  
De huisarts is van wacht en oproepbaar. 
 

mailto:zorgengezondheid@vlaanderen.be
https://www.youtube.com/watch?v=BcLe3cZKmnc
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Deze minimumbezetting gaat uit van patiënten met een eerder lichter profiel. Hou er rekening mee dat 
naarmate er meer COVID-19-patiënten zullen worden opgenomen in de ziekenhuizen, ook het profiel van 
de patiënten in de schakelzorgcentra zal stijgen/verzwaren. In dat geval kan het aangewezen zijn om de 
bestaffing aan passen naar de veilige bestaffing volgens de KCE-studie2, namelijk 1 verpleegkundige per 8 
patiënten. 
 
Om de planning van het verpleegkundig en verzorgend personeel haalbaar te maken, kan de helft van 
het verpleegkundig en verzorgend personeel vast toegewezen worden aan het schakelzorgcentrum 
(bijvoorbeeld vanuit de COVID-19-reserve). De andere helft kan aangevuld worden onder de vorm van 
een ‘vliegende equipe’ vanuit de thuiszorgdiensten. 
 
Extra bestaffing tijdens de drukste momenten van de shift kan besproken worden met de 
thuiszorgdiensten. Denk ook aan de gespecialiseerde verpleegkundigen van de thuiszorgdiensten. Zij 
kunnen helpen bij bv. complexe wondzorg. 
 

7.3 TAAKVERDELING VAN DE EQUIPE  

7.3.1 Coördinator 

1. Opstart van het schakelzorgcentrum, uitvoeren draaiboek. 
2. Deelnemer en rapporteur aan de stuurgroep. Aanspreekpersoon voor gouverneur en Zorg en 

Gezondheid. 
 

3. Eenmaal opgestart, de inhoudelijke coördinatie (operationele werking): 
a. planning:  

i. van medische permanentie + wachten tijdens het weekend/feestdagen en back-
up bestaffing; 

ii. van verpleegkundige en zorgkundige/verzorgende  permanentie en back-up 
bestaffing; 

iii. inplannen van de ‘vaste’ equipe en de ‘oproepequipe’ vanuit de diensten voor 
thuisverpleging en diensten voor gezinszorg; 

b. aansturing van de equipe. 

7.3.2 Huisartsen 

Een huisarts doet de permanentie en gaat minstens twee maal per dag langs bij de patiënten. Hij hoeft 
niet permanent aanwezig te zijn, maar wel oproepbaar. Tijdens het weekend en/of op feestdagen is de 
huisarts van wacht en oproepbaar indien nodig. 
 
Taken:  

- zorgen voor medische expertise; 

 
2 KCE Reports 325A (2019) Verpleegkundige bestaffing voor een veilige(re) zorg in acute ziekenhuizen  
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- plannen van medische zorg; 
- voorschrijven van de verpleegkundige handelingen en medicatie; 
- organiseren van de cohortzorg (incl. toewijzing/indeling van de patiënten); 
- organiseren van de medische permanentie in samenwerking met collega-artsen; 
- … 

 
Extra taak voor de medisch coördinator: de vertegenwoordiging opnemen in de stuurgroep van het 
schakelzorgcentrum. 

7.3.3 Verpleegkundigen 

- Bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen, arbeidsverpleegkundigen, … 
- Zorgen voor verpleegkundige expertise. 
- Plannen en uitvoeren van verpleegkundige zorg. 
- Samenwerken met de arts/zorgkundigen/verzorgenden voor de zorg aan de patiënten. 
- … 

7.3.4 Diensten voor gezinszorg en diensten voor oppashulp 

- Zorgen voor ADL-ondersteuning, toezicht, gezelschap. 
- Samenwerken met de verpleegkundigen voor de zorg aan de patiënten. 
- In afstemming met de maatschappelijk werker opnemen van de coördinatie van de zorg op 

patiënt niveau. 

7.3.5 Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds in samenwerking met het 
maatschappelijk werk van andere actoren 

- Afstemmen met het triagepunt en de ziekenhuizen voor eventuele opnames, inclusief de 

overdracht van informatie bij opname. 

- De nodige persoonlijke hulpmiddelen organiseren voor de patiënt bij diens ziekenfonds (zuurstof, 

personenalarmsysteem, rolstoel, krukken,…). 

- Afstemmen met thuiszorgdiensten voor terugkeer naar de thuisomgeving. 

- Waar nodig, de thuiszorg (gezinszorg, verpleging, vrijwilligersondersteuning, medicatie, 

hulpmiddelen…) regelen.  

- Sociale / maatschappelijke problematieken van de patiënten behandelen. 

- Netwerken in de buurt mee in kaart brengen (buurtzorg). 

- … 

Extra taak voor de welzijnscoördinator: de vertegenwoordiging opnemen in de stuurgroep van het 
schakelzorgcentrum. 

7.3.6 Coördinerend apotheker schakelzorgcentrum / huisapotheker 

• Zorgen voor thuislevering van de nodige geneesmiddelen: niet alleen medicatie bij ontslag uit 

het ziekenhuis of schakelzorgcentrum, maar eveneens chronische medicatie.  
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• Zorgen voor de bevoorrading van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in het 

schakelzorgcentrum, zowel tijdens de week als in het weekend. 

• Informatie bezorgen over chronische medicatie van patiënten die opgenomen worden in een 

schakelzorgcentrum (toegang tot het Gedeeld Farmaceutisch Dossier). 

• Indien nodig, bereid zijn om het medicatieschema van de patiënten samen met de arts te 

bespreken. 

In overleg met het Vlaams Apothekers Netwerk, de wachtsecretariaten en de dienst Geowacht is het 
mogelijk om te kijken hoe een wachtdienstregeling van de apotheken eventueel kan worden aangepast 
en/of geoptimaliseerd in functie van de noden van schakelzorg in een bepaald gebied. 

7.3.7 Psycholoog 

• De psycholoog begeleidt de patiënten 
• De psycholoog ondersteunt het team zorgaanbieders zowel in groep als individueel 

 

7.3.8 Kinesitherapeuten 

• Opzetten van een algemeen bewegings- en revalidatieprogramma in het schakelzorgcentrum. 
• Waar nodig, respiratoire kine met de nodige beschermingsmaatregelen indien het om een 

bevestigde COVID-19-patiënt gaat. 
• Patiënten individueel begeleiden. 

 

8 FINANCIERING 

De Vlaamse en federale Regering zullen samen een financieringsmodel uitwerken voor de 
schakelzorgcentra en dit voorleggen aan de bevoegde diensten. De concrete modaliteiten zullen zo snel 
als mogelijk gecommuniceerd worden. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de schakelzorgcentra 
een dagvergoeding te betalen per bed, voor de hotelkost, de coördinatie en de administratie. De 
zorgactoren die ingeschakeld worden, zullen zoveel als mogelijk vanuit de bestaande regelingen 
gefinancierd worden (bijvoorbeeld: huisartsen en thuisverpleegkundigen door het RIZIV, verzorgenden 
van de diensten voor gezinszorg en maatschappelijk werkers van de verschillende diensten 
maatschappelijk werk). 
 
Voor de patiënten wordt onderzocht of de derdebetalersregeling van toepassing kan zijn, zodat ze zelf 
geen eigen bijdrage (remgeld) moeten betalen voor de opname in een schakelzorgcentrum. Dat is 
hetzelfde principe als wat nu bijvoorbeeld al toegepast wordt bij de triagepunten die opgericht werden 
in het kader van COVID-19. 
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Slechts één correct aangemeld schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones komt in aanmerking voor 
financiering.  Als er meerdere initiatieven zijn, bepaalt de gouverneur welk schakelzorgcentrum 
aangemeld wordt. 
 

9 HULPMIDDELEN 

9.1 DIGITAAL COMMUNICATIEPLATFORM VIVEL 

Het communicatieplatform tussen het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en de sector 
(www.vivelverbindt.be) wordt gebruikt om goede praktijken in het kader van de coronacrisis (ruimer 
dan alleen de schakelzorgcentra) te capteren en te delen. Hier kan ook inspiratie gevonden worden van 
bepaalde commerciële aanbiedingen (schoonmaak, internet,…) 
Vooraleer je iets kunt posten, moet je je registreren. 
Op het platform kunnen eerstelijnsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en lokale besturen 
intersectorale goede ideeën en initiatieven in verband met corona delen en leren van en met elkaar 
Thema’s die al geselecteerd werden: 

• Rol van de zorgraad  
• Inzamelacties 
• Professionele ondersteuning van personen thuis  
• Vrijwilligerswerk en buurtzorg  
• Ondersteuning van eerstelijnsmedewerkers en zorgprofessionals  
• Samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen 
• Triagepunt: https://www.vivelverbindt.be/p/theme/1179/posts  
• Schakelzorgcentrum: https://www.vivelverbindt.be/p/theme/1178/posts 
• Andere  

 
Elk gepost item heeft een eigen url en kan via de social media iconen ernaast gemakkelijk gedeeld 
worden op facebook en twitter. 
 

10 CONTACTGEGEVENS 

10.1 FEDERALE OVERHEID EN GOUVERNEURS 

Dr. Katia Machiels - katia.machiels@health.fgov.be 

http://www.vivelverbindt.be/
https://www.vivelverbindt.be/p/theme/1179/posts
https://www.vivelverbindt.be/p/theme/1178/posts
mailto:katia.machiels@health.fgov.be
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10.2 ZORG EN GEZONDHEID 

Team eerste lijn – eerstelijn@vlaanderen.be  
Graag de term ‘schakelzorgcentrum’ opnemen in het onderwerp.  

mailto:eerstelijn@vlaanderen.be
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11 BIJLAGE 

11.1 STAPPENPLAN 

 

11.1.1 3 vragen om te evalueren of de patiënt in aanmerking komt voor een opname 
in het schakelzorgcentrum 

 
Stap 1 – Wordt de patiënt ontslagen uit het ziekenhuis of wordt de patiënt verwezen via het 
pretriagecentrum nadat de patiënt werd geëvalueerd op spoed? 
 

• Ja –> ga naar stap 2. 
• Nee –> de persoon kan niet worden opgenomen in het schakelzorgcentrum. Opname is enkel 

mogelijk na ontslag uit het ziekenhuis of via een rechtstreekse verwijzing vanuit het 
pretriagecentrum of de huisartsenpraktijk nadat de persoon eerst werd via spoedgevallen werd 
geëvalueerd. 

 
Stap 2 – Kan de patiënt worden opgevangen in de thuissituatie (voldoende mantelzorg, voldoende 
professionele omkadering)? 
 

• Ja –> de persoon kan niet worden opgenomen in het schakelzorgcentrum. Verwijs door naar de 
thuissituatie. 

• Nee –> ga naar stap 3. 
 
Stap 3 – Heeft de patiënt een laag zorgprofiel of is de patiënt herstellende van een COVID-19-infectie en 
heeft hij nog nood aan verhoogd toezicht? 
 

• Ja –> de persoon komt in aanmerking voor een opname in het schakelzorgcentrum. 
• Nee –> is hospitalisatie dan toch niet de beste oplossing? 


