
COVID-19-patiënten thuis  
opvolgen via telemonitoring  
CovidCare@Home

GZA Ziekenhuizen en ZNA bieden – in een gezamenlijk pilootproject - de mogelijkheid om patiënten 
met COVID-19 via telemonitoring thuis op te volgen. 

In dit transmuraal zorgmodel beheert de patiënt zelf via een app of een webpagina deze opvolging.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Stap 1 – Inclusie in het telemonitoringsysteem

Hiervoor zijn er 3 mogelijkheden:

Aanmelding via de spoeddienst
Je patiënt biedt zich, al dan niet na jouw doorverwijzing, aan in één van onze ziekenhuizen op 
de dienst spoedgevallen met symptomen van COVID-19 en voldoet aan de inclusiecriteria. Om te 
starten geeft je patiënt zijn geïnformeerde toestemming.

Rechtstreekse inclusie via de huisarts
Je includeert je patiënt zelf. Jij verstrekt hiervoor de nodige informatie aan je patiënt.  
Je hebt hiervoor nodig: 

 > in- en exclusiecriteria (zie procesflow voor inclusie ),
 > online aanvraagformulier, 
 > geïnformeerde toestemming (laten tekenen door je patiënt en archiveren zodat dit te allen tijde 

kan opgevraagd worden).

Idealiter voorzie je ook een update van de Sumehr op het e-Healthplatform. 

Posthospitalisatie – vanuit de dienst peunomologie
Ook vanuit de dienst pneumologie kan telemonitoring worden opgezet bij het ontslag van de 
patiënt uit het ziekenhuis.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4YmUNOcV5UOFEYf5kSdtLLZG7W2WZp5Jvjhl8yPcowFUMTdOVEoxN1kwSE84VkQwUTgxT0tBQk5DNy4u


Prehospitalisatie

Procesfl ow voor inclusie

Huisarts

OPSTART CovidCare@Home OPSTART CovidCare@Home OPSTART CovidCare@Home 
POSTHOSPITALISATIE

Gunstig GunstigOngunstig Ongunstig

Evaluatie
 > Kliniek

 > Eventueel labo

 > Geen exclusiecriteria voor CovidCare@Home

 > Getekende geïnformeerde toestemming bij de 
huisarts

Evaluatie
 > Kliniek/parameters

 > Labo

 > ECG

 > aBG

 > RX of CT thorax/echo thorax

 > Geen exclusiecriteria voor CovidCare@Home

Evaluatie
 > Gunstig: ontslag mogelijk

 > Geen risicoprofi el*

 > SpO2 94 -100% 
zonder O2

 > Geen risicoprofi el

 > Klinisch 
geruststellend

Afwijkende echo thorax

 > Risicoprofi el*

 > SpO2 is lager dan 
94% zonder O2

 > Risicoprofi el*

 > Verwijzing huisarts

Spoedgevallen

Hospitalisatie

*Risicoprofi el = 2 of meer:
 > >65 jaar,
 > chronische cardiale, pulmonale of 

nefrologische co-morbiditeit,
 > diabetes mellitus,
 > BMI > 35,
 > arteriële hypertensie,
 > immuunsuppressiva/oncologische behandeling.

Exclusiecriteria CovidCare@Home
 > weigering geïnformeerde toestemming,
 > geen eigen smartphone/geen internet,
 > geen contactgegevens beschikbaar,
 > geen vaste woonst,
 > grote taalbarrière,
 > < 18 jaar,
 > verblijf zorginstelling.

Terug



Stap 2 - Inschakelen thuisverpleging

Wij adviseren om thuisverpleging in te schakelen. Wanneer je een patiënt includeert, geef je via het 
online aanvraagformulier aan of thuisverpleging wordt ingeschakeld. De thuisverpleegkundige kan 
de patiënt helpen bij het installeren van de app en driemaal per dag langsgaan, gedurende 14 dagen, 
om de parameters te nemen en in te geven in de app of op de webpagina.

Stap 3 – Hoe verkrijgt de patiënt de monitoringsapparatuur?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Aanmelding via de spoeddienst/posthospitalisatie:
Je patiënt krijgt een box met het nodige materiaal (thermometer, saturatiemeter, evt. continue 
meetapparatuur) mee vanuit het ziekenhuis. 

Rechtstreekse inclusie via de huisarts:
Je stemt met je patiënt af hoe hij de nodige monitoringapparatuur zal voorzien en je duidt dit aan 
op het online aanvraagformulier.

 > Een box wordt opgehaald op de spoeddienst van het ziekenhuis (ZNA Stuivenberg, GZA 
Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus of campus Sint-Vincentius).

 > De patiënt voorziet eigen materiaal (via de apotheek, een thuiszorgwinkel).

Stap 4 –  Persoonlijke code

 > In de box vindt je patiënt een handleiding met een persoonlijke code en een QR-code. Indien je 
patiënt eigen materiaal voorziet, ontvangt hij de persoonlijke code via mail.

 > Met de persoonlijke code of QR-code krijgt je patiënt toegang tot de applicatie of de webpagina 
https://patient.covidcareathome.com

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4YmUNOcV5UOFEYf5kSdtLLZG7W2WZp5Jvjhl8yPcowFUMTdOVEoxN1kwSE84VkQwUTgxT0tBQk5DNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4YmUNOcV5UOFEYf5kSdtLLZG7W2WZp5Jvjhl8yPcowFUMTdOVEoxN1kwSE84VkQwUTgxT0tBQk5DNy4u
https://patient.covidcareathome.com


Stap 5 - Opvolging van de patiënt

Van zodra je patiënt geïncludeerd is in het telemonitoringsplatform (van Byteflies), ontvang je als 
huisarts hierover een e-mail en kan je de parameters mee opvolgen.

Je patiënt meet zijn vitale parameters (hartslag, ademhalingsfrequentie, temperatuur en saturatie) 
op vaste momenten van de dag en geeft die door via de smartphone app of via de website (zie 
handleiding met instructiefilmpje). Deze data zijn zowel toegankelijk voor jou, huisarts van de 
patiënt, als voor het telemonitoringsteam in het ziekenhuis. 

Indien je patiënt zijn parameters niet doorgeeft, wordt hij gecontacteerd door het ziekenhuis. 

Aan de hand van de aangeleverde parameters en volgens een vastgelegde procedure (gebaseerd op 
de NEWS of National Early Warning Score) beoordeelt het telemonitoringsteam in het ziekenhuis 
de klinische situatie van je patiënt. In functie van de NEWS-score van je patiënt wordt hieraan 
een bepaalde actie gekoppeld. De applicatie informeert je patiënt hierover. Bij kritieke waarden 
krijgt hij de melding contact op te nemen met het telemonitoringsteam van het ziekenhuis 
(telefoonnummer ZNA 03 217 76 76 of GZA 03 443 30 11). 

Als je patiënt contact opneemt met het telemonitoringteam, dan gebeurt de beoordeling van de 
klinische evolutie door de spoedarts. Hij nodigt je patiënt bij klinische verslechtering uit voor een 
herevaluatie op spoedgevallen. Als huisarts word je ervan op de hoogte gebracht indien je patiënt 
gehospitaliseerd moet worden. Wanneer het telemonitoringteam er niet in slaagt om de patiënt te 
bereiken, zullen zij de thuisverpleegkundige, de huisarts of de huisartsenwachtpost contacteren.

Stap 6 – Stopzetting

De patiënt wordt normaal gezien 14 dagen opgevolgd. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer de 
opvolging wordt stopgezet (naar aanleiding van een hospitalisatie of bij afloop na 14 dagen). Indien 
er materiaal van het ziekenhuis werd gebruikt, wordt er gevraagd om dat terug te bezorgen.

Dit project is GDPR-conform en voldoet aan de juridische voorwaarden op vlak van de wet op de 
patiëntenrechten (geïnformeerde toestemming voor inclusie).  

Wij hopen met dit pilootproject de voordelen, maar ook de obstakels bloot te leggen van dit 
transmuraal zorgmodel met als doel de geïntegreerde zorg voor je patiënt concreet gestalte te 
geven en naar een hoger niveau te tillen. Ook willen we dit project hanteren als leerbron voor 
toekomstige telemonitoring bij andere disciplines.

Bekijk de volledige schematische procesflow.

http://patient.covidcareathome.com/
https://youtu.be/RCS2Tmdptx4
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CovidCare@Home Informatie- en 
Toestemmingsformulier 

 

Dit document bevat een nadere toelichting over het opzet en de werking van 
CovidCare@Home. Als u besluit deel te nemen, dient u dit informatie- en 
toestemmingsdocument te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u voldoende 
geïnformeerd te zijn betreffende CovidCare@Home, de inhoud van dit document te 
begrijpen en er mee in te stemmen. 

CovidCare@Home is een product dat wordt aangeboden door leverancier Byteflies en dat 
door ZNA en haar artsen wordt gebruikt in het kader van een pilootproject van het RIZIV 
betreffende de telemonitoring van Covid-19 patiënten. ZNA en de behandelende arts van 
ZNA zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De algemene 
privacyverklaring van ZNA is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u door uw huisarts bent gediagnosticeerd met COVID-19 en uw huisarts meent dat 
u in aanmerking komt voor het opvolgtraject in uw thuisomgeving, zal uw huisarts –mits 
uw toestemming- uw persoonsgegevens doorgeven aan ZNA met het oog op uw deelname 
aan CovidCare@Home.  

Indien u na het lezen van dit informatie- en toestemmingsformulier nog vragen heeft, kan 
u met ons contact nemen via onderstaande contactgegevens.  

1 Waarvoor geef ik toestemming? 

U bent gediagnosticeerd met COVID-19 en uw zorgverlener vindt u gezond genoeg om uw 
herstel thuis verder te zetten. Om uw herstel te kunnen opvolgen, wil uw zorgverlener u 
een week lang (7 dagen) opvolgen met een aantal eenvoudige apparaten voor 
thuisgebruik die uw vitale functies drie keer per dag beoordelen. De telemonitoring-
oplossing bestaat uit een thermometer, een zuurstofsaturatiemeter en een app die uw 
vitale functies veilig naar uw zorgverlener stuurt. Indien u hierin toestemt, kan deze 
informatie ook gedeeld worden met uw huisarts. 

Deelname aan CovidCare@Home betekent dat u thuis herstelt met een telemonitoring 
oplossing en dat uw zorgverlener contact met u kan opnemen op basis van de ontvangen 
vitale parameters.  

Dit telemonitoring systeem vervangt op geen enkele manier een rechtstreeks 
contact met uw zorgverlener. Uw zorgverlener controleert uw vitale parameters 
éénmaal per dag en kan u –indien nodig- contacteren indien deze parameters in 
belangrijke mate afwijkend zijn.  

U dient echter zelf in te staan voor de opvolging van uw gezondheidstoestand. 
Indien u zich tijdens het gebruik van het telemonitoringsysteem onwel voelt, u 
meent dat uw gezondheidstoestand achteruitgaat of indien u dringende 
medische hulp nodig heeft, dan dient u zelf onmiddellijk contact te nemen met 
uw zorgverlener of de hulpdiensten. Het is essentieel dat u uw eigen 
verantwoordelijkheid begrijpt. 

Na afloop van uw deelname in het CovidCare@Hore traject, bezorgt u het 
telemonitoringsysteem zo snel mogelijk terug aan ZNA. U wordt geen eigenaar van de 
(telemonitoring) apparaten. Indien u het telemonitoringssysteem niet of beschadigd 
terugbrengt, behoudt ZNA zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van € 40 
aan u aan te rekenen. 

Terug
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2 Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

U ontvangt bij ontslag uit ZNA een CovidCare@Home Box die een aantal apparaten en een 
unieke code bevat. De apparaten (thermometer en zuurstofsaturatiemeter) zijn niet 
aangesloten op het internet. U wordt gevraagd om in te loggen op de app met uw unieke 
code en de vitale functies (zuurstofsaturatie, ademhaling, temperatuur, hartslag) die u 
met de apparaten heeft gemeten te registreren in de app op de aangegeven tijdstippen 
van de dag.  

Indien u er niet in slaagt om een of meerdere vitale functies te registreren in de app, dan 
wel indien u een fout maakte bij de registratie, moet u uw zorgverlener onmiddellijk 
contacteren om verkeerde interpretaties van de gegevens te vermijden en uw zorgverlener 
in staat te stellen uw gezondheidstoestand correct te kunnen opvolgen. 

Eenmaal de registratie voltooid werd, worden uw vitale functies via een beveiligde 
verbinding verzonden en opgeslagen in een beveiligde database die beheerd wordt door 
leverancier Byteflies. Leverancier Byteflies is een Belgisch medisch technologiebedrijf 
(ISO13485-gecertificeerd, GDPR-conform) dat de CovidCare@Home oplossing heeft 
ontwikkeld. Leverancier Byteflies ondersteunt ZNA en haar zorgverleners overeenkomstig 
de instructies die ZNA geeft. Hiertoe hebben ZNA en Leverancier Byteflies contractuele 
afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens en de 
veiligheidsmaatregelen die leverancier Byteflies dient te nemen. Leverancier Byteflies mag 
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, dan zoals werd bepaald in 
de overeenkomst. Uw zorgverlener controleert uw vitale parameters (die u in de app 
registreerde) éénmaal per dag en kan u –indien nodig- contacteren indien deze 
parameters in belangrijke mate afwijkend zijn.  Uw zorgverlener, die eveneens toegang 
heeft tot uw volledige patiëntendossier in ZNA, zal de door u doorgegeven parameters 
tevens toevoegen aan uw patiëntendossier, net zoals andere gegevens waarvan uw 
zorgverlener kennis krijgt door uw deelname aan de CovidCare@Home oplossing echter 
slechts voor zover hij meent dat deze relevant kunnen zijn.  

Leverancier Byteflies voorziet de nodige garanties voor een veilige werking van de 
CovidCare@Home telemonitoring. Als u de CovidCare@Home app volgens de instructies 
gebruikt, zijn alle gegevens die u in de app registreert te allen tijde veilig en versleuteld. 
Enkel uw zorgverlener(s) bij ZNA en uw huisarts kunnen de door u geregistreerde 
gegevens aan u persoonlijk koppelen of raadplegen.  

Een veilige bewaring en een strikt persoonlijk gebruik van de door u ontvangen unieke 
code is essentieel voor een veilige werking. ZNA noch de zorgverlener(s) van ZNA kunnen 
verantwoordelijk worden gehouden voor de veilige bewaring en de gevolgen indien u uw 
code niet zorgvuldig bewaart.  

Uw code wordt geïnactiveerd zodra uw deelname stopt. Leverancier Byteflies zal uw 
parameters bewaren tijdens de duur van uw CovidCare@Home traject en tot maximaal 3 
maanden nadat uw deelname stopt. Nadien worden uw gegevens uit de database van 
leverancier Byteflies verwijderd. 

De gegevens die u registreert in de app worden ook na uw deelname aan het 
CovidCare@Home traject bewaard in uw patiëntendossier van ZNA gedurende de 
wettelijke bewaarperiode.  

Gelet op de deelname van Byteflies en ZNA aan het pilootproject van het RIZIV betreffende 
de telemonitoring van Covid-19 patiënten, vraagt het RIZIV om gepseudonimiseerde 
gegevens van de patiënten in het telemonitoring project door te geven. De doorgifte wordt 
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verzorgd door Byteflies, voor zover u uw toestemming hiertoe heeft gegeven. Het al dan 
niet verlenen van uw toestemming heeft geen enkele invloed op uw behandeling bij ZNA.  

ZNA en uw zorgverlener(s) behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken 
voor wetenschappelijk onderzoek dan wel in het kader van de opvolging van de Covid-19 
pandemie. Uw gegevens kunnen hiertoe geanonimiseerd worden en anoniem voor deze 
doeleinden worden gebruikt.  

Uw gegevens worden te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens.  

ZNA en uw behandelende arts treden op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij bepalen 
het doel en de middelen waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 
Leverancier Byteflies treedt op als verwerker in opdracht van ZNA.  

Leverancier Byteflies beheert de database en controleert de toegangsrechten tot deze 
database. Leverancier Byteflies controleert de door u geregistreerde gegevens niet 
routinematig, maar kan deze raadplegen om de integriteit en veiligheid van de gegevens 
te waarborgen of om technische ondersteuning aan de betrokken partijen (o.a. ZNA en/of 
uw zorgverlener) te bieden.  

U heeft het recht om aan uw zorgverlener te vragen welke gegevens over u worden 
verzameld in voormelde database en waarvoor ze gebruikt worden.  U heeft het recht 
om toegang te krijgen tot deze gegevens en ze na te kijken; de verzamelde gegevens te 
ontvangen; correctie te vragen als de gegevens niet juist zijn; de verwerking van uw 
gegevens te beperken; u te verzetten tegen het verwerken van uw gegevens; uw 
toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens; al uw gegevens te 
laten schrappen.  

De algemene Privacyverklaring van ZNA is van toepassing bij de verwerking van uw 
persoonsgegevens in het kader van uw CovidCare@Home traject. U kan deze 
privacyverklaring raadplegen via https://www.zna.be/nl/naar-het-ziekenhuis/rechten-
en-plichten-van-de-pati%C3%ABnt/persoonlijke-gegevens-privacy . 

Als u algemene vragen heeft over de gegevens die over u verwerkt worden of u wenst 
één van bovenstaande rechten uit te oefenen, dan kan u steeds contact opnemen met 
de functionaris voor gegevensbescherming van ZNA: dpo@zna.be     

Bij klachten over de verwerking van uw gegevens kan u zich wenden tot de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).   

 

3 Contact informatie  

 

● Vragen met betrekking tot de deelname aan CovidCare@Home: 

Dr. Michiel D’Hondt – spoedgevallendienst 

Contactcenter Covid Care @ Home – 03/217 76 76 

 

 

CovidCare@Home



CovidCare@Home Informatie- en Toestemmingsformulier 

4/5/2021  
  4 / 4 

Ik begrijp en ga akkoord met de inhoud van dit document: 

 Ik geef mijn toestemming voor de deelname aan het CovidCare@Home-traject 
 (Indien van toepassing: ik geef toestemming aan mijn huisarts om mijn gegevens aan ZNA over 

te maken met het oog op mijn registratie in CovidCare@Home) 
 Ik geef mijn toestemming om mijn gespeudonimiseerde gegevens door te geven aan het RIZIV 

met het oog op de beoordeling van het pilotproject betreffende telemononitoring van Covid-19 
patiënten. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum: ………………………………………………………………………………….......................... 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………. 

Terug


