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Kandidatuur in toepassing van art 56, §1 ter financiering van een 

pilootstudie betreffende de opvolging van COVID-19-patiënten in 

thuissituatie door middel van telemonitoring. 

 
 

🡺 Bij voorkeur elektronisch te versturen volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde 

bijlagen, naar: 

mobilehealth@riziv-inami.fgov.be 

 

Indien het onmogelijk is om elektronisch door te sturen: 

RIZIV, Dienst geneeskundige verzorging 

Ter attentie van mevrouw Tara Bouwens 

Tervurenlaan 211 

1150 Brussel 

 

 

 

I. Identificatiegegevens 

a) Gegevens van de contactpersoon voor het RIZIV 

Naam en voornaam: De Clercq Hans en Danneels Hans 

Instelling en functie: CovidCare@Home vzw, bestuursorgaan 

Telefoon/gsm-nummer: 0468120594 

e-mailadres: hello@covidcareathome.com 

contactadres: Borsbeeksebrug 22, verdieping 6, 2600 Antwerpen-Berchem 

b) Identificatie van de verpleeginrichting of de groepering van zorgverleners 

Het ziekenhuis of de groepering van zorgverleners die zullen instaan voor de organisatie van de 

processen zoals vermeld in artikel 2, 2 van de overeenkomst. 

Groepering van zorgverleners:  

Naam groepering: CovidCare@Home vzw 

Rechtspersoonlijkheid: CovidCare@Home vzw 

Deze projectaanvraag wordt ingediend door CovidCare@Home vzw als tweede contractant. 

Covidcare@Home vzw heeft als maatschappelijke zetel Borsbeeksebrug 22 verdieping 6, 2600 

Antwerpen-Berchem en valt onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. CovidCare@Home 

vzw is de tweede contractant en vertegenwoordigt de zorgverleners en zorginstellingen binnen deze 

applicatie. De zorgverleners en zorginstellingen maken, indien gewenst (maar dit wordt sterk 

aangeraden), deel uit van de Algemene Vergadering van CovidCare@Home vzw, en vullen zo de 

sturende rol in van de vzw. Het bestuursorgaan van de CovidCare@Home vzw is gevormd door 

Hans De Clercq, Hans Danneels en Arno Bossaert, die het operationele werk van de vzw op zich 

nemen. Dit operationele werk beperkt zich tot de verbintenissen die verbonden zijn aan de tweede 

contractant. Meer informatie over CovidCare@Home vzw kan gevonden worden in Bijlage 2.   

 

 

Introductie: Algemene Organisatie 
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CovidCare@Home is een telemonitoring-applicatie voor COVID-19-patiënten met milde symptomen 

zoals gedefinieerd in de RIZIV-overeenkomst, ondersteund door volgende partners: de 

technologische partner (Byteflies), de telemonitoring-partner (Z-Plus of een optioneel intern team 

van een deelnemende zorginstelling), zorgverleners of Clusters van zorgverleners, en 

CovidCare@Home vzw. Onderstaand diagram geeft de relaties weer: 

 

 
 

 

● (Clusters van) Zorgverleners: Een CovidCare@Home Cluster kan georganiseerd worden 

rondom één of meerdere ziekenhuizen. Er wordt gestreefd naar samenwerkingen binnen de 

bestaande ziekenhuisnetwerken maar ook Clusters van één of enkele ziekenhuizen (al dan 

niet van hetzelfde netwerk) worden aanvaard. Een Cluster kan dus ook bestaan uit een 

individueel ziekenhuis met vertegenwoordigers van de regionale eerstelijnszorg. Elk 

ziekenhuis behoudt de vrije keuze om al dan niet autonoom of met een zorgcentrale samen 

te werken. Om de regionale organisatie te waarborgen worden de Clusters geacht contact 

op te nemen met de regionale eerstelijnsorganisaties. Er wordt gestreefd naar voldoende 

flexibiliteit voor de patiënt. Daarom wordt er aangeraden om zoveel mogelijk organisaties te 

betrekken. De Clusters maken gebruik van het CovidCare@Home digitale platform om 

patiënten te telemonitoren en zijn verantwoordelijk voor de inclusie van de patiënten en de 

logistieke verdeling van de telemetrie toestellen. De Clusters werken ofwel met het 

telemonitoringteam van Z-Plus, of organiseren hun eigen telemonitoringteam (zie verder). 

Een Cluster moet contact opnemen en afspraken maken met een thuisverplegings- 

organisatie om deze mogelijks in te schakelen bij het opvolgen van bepaalde patiënten. 

CovidCare@Home stelt geen limiet op het aantal ziekenhuizen dat kan aansluiten of op 

welke manier ze zich onderling willen organiseren. In Bijlage 3 kan een overzicht gevonden 

worden van de Clusters die reeds aansloten bij indiening van deze aanvraag. In Bijlage 4 

kan de template gevonden worden om een nieuwe Cluster later te doen aansluiten. 

● Tweede Contractant: CovidCare@Home vzw is een organisatie die als tweede contractant 

optreedt en in die rol de zorgverleners en zorginstellingen verbonden aan deze aanvraag 

vertegenwoordigt. De CovidCare@Home vzw garandeert als tweede contractant tegenover 

RIZIV dat de verbintenissen zoals gedefinieerd in punt 4 van de overeenkomst nagekomen 

worden. De vzw kent een Algemene Vergadering bestaande uit zorgverleners en 

zorginstellingen, verbonden aan CovidCare@Home, die de sturende rol van de vzw op zich 
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neemt. Alle ziekenhuizen worden sterk aangemoedigd zich aan te sluiten bij de vzw. De 

uitvoerende rol van de vzw wordt opgenomen door Hans De Clercq, Hans Danneels en Arno 

Bossaert.  

● Telemonitoringteam: Voor de pilootstudie voorziet zorgcentrale Z-Plus het 

telemonitoringteam dat instaat voor 24/7-monitoring zoals bepaald in artikel 2.3 van de 

overeenkomst. Z-Plus is de derde partij leverancier maar het staat 

ziekenhuizen/zorginstellingen vrij om een intern telemonitoringteam op te zetten. Z-Plus 

heeft als voordeel dat het als gecentraliseerde organisatie binnen CovidCare@Home 

efficiënt de opvolging van patiënten kan garanderen. 

● Technologische Partner: Byteflies biedt het CovidCare@Home telemonitoringplatform aan 

voor de pilootstudie. Byteflies is de leverancier van het digitale platform en de 

telemetrietoestellen. Byteflies zorgt daarnaast voor technische ondersteuning voor alle 

partners. 

 

c)      Identificatie en samenstelling van het telemonitoringteam 

De zorgverleners die zullen instaan voor de telemonitoring zoals vermeld in artikel 2.3 van de 

overeenkomst. 

 
Elk individueel ziekenhuis behoudt de keuze om autonoom of met een zorgcentrale samen te werken. 

In eerste instantie wordt gekozen om slechts met één zorgcentrale te werken, met name Z-Plus. Z-

Plus heeft als voordeel dat het als gecentraliseerde organisatie binnen CovidCare@Home efficiënt de 

opvolging van patiënten kan garanderen en de beoogde capaciteit (200 patiënten tegelijkertijd) 

aankan. Indien een ziekenhuis verkiest om het telemonitoringteam zelf te organiseren, moet het 

ziekenhuis zelf 24/7-monitoring van hun patiënten garanderen zoals beschreven in artikel 2.3 van de 

RIZIV-overeenkomst. Minimaal één arts van elk deelnemend ziekenhuis zal deel uitmaken van het 

telemonitoringteam en eindverantwoordelijkheid hebben over de bewaking van de medische 

gegevens van de geïncludeerde patiënten gelinkt aan het desbetreffende ziekenhuis. Indien gebruik 

gemaakt wordt van Z-Plus, laat het CovidCare@Home digitaal platform toe dit virtueel te organiseren. 

Elk telemonitoringteam maakt gebruik van de gemeenschappelijk overeengekomen protocollen (zie 

verder). De afbeelding hieronder geeft meer uitleg bij deze opzet: 
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De alarmcentrale van Z-Plus wordt bemand door operatoren die 24/7 beschikbaar zijn om patiënten 

op afstand te begeleiden. De operatoren zijn allen verpleegkundigen die specifiek opgeleid werden 

om het ziekteverloop van COVID-19 en mogelijke complicaties te herkennen. Verder zijn ze getraind 

in het gebruik van telemonitoringtoestellen, early warning scores (EWS), medische protocollen en 

urgentieprotocollen, en digitale platformen. 

 

Telemonitoringteam Z-Plus 

 

  Beroep  Naam en voornaam  RIZIV-nummer  

1.  Operator Zorgcentrale Z-

Plus  

   

2.  Operator Zorgcentrale Z-

Plus  

  

3.  Operator Zorgcentrale Z-

Plus  

  

4.  Operator Zorgcentrale   

Z-Plus  

  

5.  Operator Zorgcentrale Z-

Plus  

   

6.  Operator Zorgcentrale Z-

Plus   

   

7.  Algemeen Manager Z-

Plus  

  

 

 

d) Betrokken arts-specialisten? 

De betrokken arts-specialisten worden per Cluster aangekondigd in het Cluster Kandidatuur 

formulier in Bijlage 4. De relatie arts-patiënt wordt maximaal gerespecteerd om de meerwaarde van 

klinische voorkennis te bewaren. Artsen kunnen zich in de toekomst aansluiten via nieuwe of 

uitbreiding van bestaande zorgverlenernetwerken. 
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II. Organisatie 

Aanmeldingsfase 

Een patiënt die in aanmerking komt voor telemonitoring met behulp van CovidCare@home wordt 

geïncludeerd via een deelnemend ziekenhuis. De verschillende trajecten die tot aanmelding in 

CovidCare@Home kunnen leiden worden verder besproken.  

 

De patiënt ontvangt in het ziekenhuis de CovidCare@home Box en een brochure die uitlegt wat 

deelname aan CovidCare@Home inhoudt. De box bevat meetapparatuur om zelf de ademhaling, 

temperatuur, hartslag en zuurstofsaturatie te meten. Patiënten ontvangen ter plaatse uitleg over het 

gebruik van de toestellen in de CovidCare@Home Box en de bijhorende applicatie. De huisarts kan 

ook gekoppeld worden aan de patiënt op dit moment. Indien een zorginstelling het nodig acht om 

thuisverpleging in te schakelen om patiënten thuis verder te begeleiden bij het gebruik van de 

applicatie en toestellen, dan kunnen ze dat organiseren met een thuiszorgorganisatie naar keuze. 

Patiënten krijgen ook duidelijke instructies dat ze verantwoordelijk blijven om verslechtering van hun 

toestand te melden aan hun telemonitoringteam, arts of huisarts.  

 

Telemonitoringfase 

De patiënt, mantelzorger, of thuiszorg gebruiken de toestellen en loggen de informatie in de 

CovidCare@Home applicatie. Deze data wordt beveiligd doorgestuurd naar het CovidCare@Home 

dashboard. De telemonitoringteams zijn verantwoordelijk voor het interpreteren van de gegevens en 

consulteren de arts en de huisarts zoals bepaald in het protocol (Bijlage 1). De vitale parameters 

worden gerangschikt in het dashboard volgens een aangepaste National Early Warning Score 

(aNEWS2, meer details verder). De verantwoordelijke arts en/of huisarts kunnen besluiten om tot 

een ziekenhuisopname over te gaan gebaseerd op de verzamelde data en/of andere 

contactmomenten met de patiënt. De telemonitoringteams kunnen contact opnemen met de patiënt 

om hen gerust te stellen, vragen te beantwoorden, of technische problemen op te lossen (bv. het 

niet binnenstromen van data).  

 

Ontslagfase 

Wanneer de verantwoordelijke arts besluit de telemonitoring stop te zetten, levert de patiënt de 

CovidCare@Home box terug in bij het ziekenhuis, ofwel persoonlijk, ofwel via een 

thuiszorgorganisatie. 

 

a) Beschrijf de aanmeldingsprocedure: 

Twee telemonitoringtrajecten zijn gedefinieerd: 

1. Sneller patiëntontslag onder begeleiding (posthospitalisatie): Gehospitaliseerde 

COVID-19-patiënten kunnen het ziekenhuis enkele dagen eerder verlaten met hulp van 

CovidCare@Home waardoor er ziekenhuisbedden vrijkomen voor meer risicovolle patiënten. 

Deze oplossing kan tevens een grote hospitalisatiekost uitsparen op termijn. Deze groep 

behoort tot de posthospitalisatie-doelgroep zoals gedefinieerd in artikel 1.2 van de 

overeenkomst en wordt naar huis gestuurd via code 530972. De specifieke criteria worden 

besproken in het protocol (Bijlage 1). 

2. Thuis uitzieken onder begeleiding (prehospitalisatie): Niet-gehospitaliseerde COVID-19-

patiënten met milde symptomen worden vanuit de spoedafdeling naar huis gestuurd met 

CovidCare@Home om in het comfort van hun thuisomgeving te herstellen. Binnen deze 

groep vallen ook de personen met een verhoogd risico op complicaties die nog thuis 

verblijven of in een zorginstelling anders dan het ziekenhuis (zoals een woonzorgcentrum). 
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Dankzij de continue opvolging van hun vitale waarden kan er snel ingegrepen worden indien 

nodig en wordt een defensieve opname strategie vermeden. Deze groep behoort tot de 

prehospitalisatie-doelgroep zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1 en 1.1.2 van de overeenkomst 

en wordt naar huis gestuurd via code 530935. De specifieke criteria worden besproken in het 

protocol (Bijlage 1). 

 

Aanmeldingsfase: 

Aanmelden van patiënten kan via het CovidCare@Home platform en gebeurt door leden van het 

telemonitoringteam of een betrokken ziekenhuisarts. Dit platform laat toe om patiënten eenvoudig te 

connecteren met de telemetrie-oplossing. Voor Traject 1 (posthospitalisatie) en 2 (prehospitalisatie 

via spoeddienst) worden patiënten aangemeld in het platform bij het verlaten van het ziekenhuis 

onder verantwoordelijkheid van de behandelende arts. Voor Traject 2 (prehospitalisatie van 

woonzorgcentra), worden patiënten ingeschreven door het betrokken zorgcentrum, onder 

verantwoordelijkheid van de huisarts of plaatsvervangende arts. 

 

Bij aanmelden van de patiënt in CovidCare@Home wordt de huisarts uitgenodigd opdat ook zij de 

toestand van hun patiënten kunnen opvolgen. Indien dit de eerste keer is voor de huisarts, moet hun 

e-mailadres eenmalig toegevoegd worden via het CovidCare@Home platform. Deze stap stuurt ook 

een email naar de huisarts die uitlegt wat CovidCare@Home is. Twee opties worden voorzien voor 

deelname van de eerstelijnszorg, en de keuze van de huisarts wordt bijgehouden in het 

CovidCare@Home platform zodat deze informatie zichtbaar is voor het telemonitoringteam: 

1. Actieve deelname: De huisarts krijgt toegang tot de gecollecteerde data van zijn/haar 

patiënt(en). Die data kan op eigen initiatief geconsulteerd worden (bv. als de patiënt contact 

zou opnemen). De huisarts kan door het telemonitoringteam en/of behandelende arts 

gecontacteerd worden als zij, gebaseerd op het protocol, dit nodig achten. 

2. Passieve deelname: De huisarts geeft aan geen toegang te willen krijgen tot de gegevens 

in CovidCare@Home maar wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de patiënt deelneemt 

en dat de kans bestaat dat het telemonitoringteam en/of de behandelende arts hem/haar in 

die context contacteert. 

De aangemelde patiënt tekent een geïnformeerde toestemming (zie Bijlage 5) en krijgt een korte 

handleiding mee (zie Bijlage 6/7). Hij/zij kan gratis de CovidCare@Home applicatie downloaden 
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(iOS, Android of web) en gebruiken om de vitale parameters door te sturen en de surveyvragen te 

beantwoorden. 

b) Geografische zones die men bereikt: 

CovidCare@Home is op heden uitgerold in 28 ziekenhuizen die geografisch verspreid zijn over 

Vlaanderen (groene markeringen op de kaart hieronder). In de eerste 3 maanden van 

CovidCare@Home (Oktober-December 2020) werden zo meer dan 300 patiënten thuis gemonitord. 

 

Momenteel actieve CovidCare@Home ziekenhuizen die zich aansloten tussen Oktober en 

December 2020. 

Daarnaast biedt CovidCare@Home de optie aan ziekenhuizen om zich later bij CovidCare@Home 

aan te sluiten. Deze optie zal voornamelijk dienen voor Waalse en Brusselse ziekenhuizen gezien 

zij tot nog toe geen kans hebben gehad om zich aan te sluiten. 

c) Beschrijving samenwerkingskader met behandelende (huis)artsen en 

thuisverpleegkundigen: 

Patiënten in Traject 1 (posthospitalisatie-opvolging) en Traject 2 (prehospitalisatie-opvolging vanuit 

spoed) worden aangemeld in CovidCare@Home onder begeleiding van hun behandelend arts. Als 

het ziekenhuis gebruikt maakt van zorgcentrale Z-Plus, dan nemen zij de verantwoordelijkheden van 

het telemonitoringteam op zich. Indien het ziekenhuis gebruik maakt van een eigen 

telemonitoringteam, dan valt die verantwoordelijkheid op hen. De begeleidende arts blijft 
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verantwoordelijk en betrokken zolang de patiënt officieel opgenomen is in CovidCare@Home. Het 

CovidCare@Home dashboard laat toe om dit te organiseren, ongeacht de fysieke locatie van de 

betrokken personen. Patiënten worden er via de CovidCare@Home app ook op gewezen dat ze 

verantwoordelijk blijven om een zorgverlener te contacteren als ze zich slechter voelen. 

Patiënten in Traject 2 (prehospitalisatie voor zorgcentra) kunnen aangemeld worden in 

CovidCare@Home onder begeleiding van hun huisarts of plaatsvervangende arts. Als het 

zorgcentrum gebruikt maakt van zorgcentrale Z-Plus, dan nemen zij de verantwoordelijkheden van 

het telemonitoringteam op zich. Anderzijds moet met een telemonitoringteam van een naburig 

ziekenhuis gewerkt worden, waar minstens 1 arts-specialist betrokken is. 

De ziekenhuizen koppelen de huisarts van de patiënt via het CovidCare@Home dashboard, en de 

huisarts geeft aan actief of passief te willen deelnemen zoals hierboven beschreven. Verder wordt 

de eerstelijnszorg zo goed mogelijk betrokken (bv. via de huisartsenvereniging(en) gekoppeld aan 

een Cluster), om huisartsopvolging zo veel mogelijk te garanderen zonder onnodige extra belasting 

toe te voegen. Op die manier kunnen zij ook de data van de patiënt raadplegen en gebruiken indien 

een consultatie volgt. De ziekenhuisarts en het aan hem/haar gelinkte telemonitoringteam blijven 

wel verantwoordelijk voor de bewaking van de gegevens van de patiënt. Huisartsenverenigingen 

worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een regionaal netwerk om te helpen hun netwerk 

van huisartsen te informeren over CovidCare@Home. Bij het ontbreken van een huisarts kan de 

sociale dienst van een ziekenhuis ingeschakeld worden.  

Binnen het consortium wordt gekeken om een integratie met collaboratief zorgplatform CoZo op te 

zetten, met automatische koppeling als doel zodat op een zeer laagdrempelige manier de huisartsen 

kunnen deelnemen aan CovidCare@Home met hoogwaardige authenticatie.  

 

Voorbeeld van het CovidCare@Home huisartsdashboard dat ter beschikking wordt gesteld bij 
actieve deelname van een huisarts. 

 
De telemonitoringteams kunnen contact opnemen met de patiënt om hen gerust te stellen, vragen 

te beantwoorden, of technische problemen op te lossen (bv. het niet binnenstromen van data). Dat 

laatste kan ook gebeuren in samenwerking met Byteflies. De rechtstreekse communicatie met een 

patiënt wordt altijd verzorgd door het telemonitoringteam of een betrokken zorginstelling. 

Voor het organiseren of aanraden van thuisverpleegkundige zorg wordt de keuze gegeven aan de 

patiënt of Cluster/ziekenhuis. CovidCare@Home beschikt over de nodige handleidingen en 

supportkanalen om snel thuisverpleegkundigen of mantelzorgers vertrouwd te maken met het 

systeem. 

d) Gebruikte technische platformen 

Het platform dat gebruikt zal worden is het CovidCare@Home dashboard ontwikkeld door Byteflies. 

Het platform voorziet verschillende functionaliteiten om de opvolging van COVID-19-patiënten 

mogelijk te maken. De belangrijkste functionaliteiten zijn: 

- Patiënten aanmelden 

- Patiënten koppelen met een CovidCare@Home Box (= de telemetrietoestellen) 
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- (Huis)artsen koppelen aan hun patiënten 

- De vitale parameters en antwoorden op surveyvragen van patiënten collecteren en 

beveiligd versturen via de patiëntapplicatie (iOS, Android of web) 

- Patiënten informeren en herinneringen sturen om de telemetriedata op de juiste tijdstippen 

te collecteren en door te sturen via de patiëntapplicatie 

- De doorgestuurde patient data weergeven en historische trends visualiseren in het 

webdashboard 

- NEWS2-score berekenen en patiënten rangschikken van slechtste naar beste NEWS2-

scores, gevisualiseerd met kleurcodes in het webdashboard 

- Het stopzetten van de opvolging van een patiënt 

Beveiliging en vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd bij het gebruik van het CovidCare@Home 

dashboard en de CovidCare@Home applicatie. Byteflies maakt gebruik van Amazon Web Services 

(AWS, regio EU-WEST-1 in Dublin, Ierland). Byteflies slaat zelf enkel gepseudonimiseerde data op 

die geëncrypteerd is tijdens transit en opslag (“at rest”). Byteflies collecteert de volgende gegevens 

van patiënten: meerdere keren per dag een puntmeting van lichaamstemperatuur, hartslag, 

zuurstofsaturatie en ademhalingssnelheid, en antwoorden op surveyvragen. Indien optioneel 

gebruik gemaakt wordt van de CovidCare@Home V1 Box (zie verder) dan wordt daar nog continue 

ECG- en actigrafiedata aan toegevoegd waaruit automatisch hartslag, ademhalingsfrequentie, en 

activiteitsindex wordt afgeleid. Elke patiënt die in CovidCare@Home wordt aangemeld krijgt een 

unieke code, die ook gekoppeld wordt met de CovidCare@Home Box. Op die manier wordt de data 

geassocieerd met de patiënt. Het ziekenhuis kan de data teruglinken aan de persoonsgegevens van 

de patiënt via hun elektronische dossiers. Het CovidCare@Home platform integreert enkel CE-

gemarkeerde medische toestellen. Moest een niet-geautoriseerd persoon toch toegang krijgen tot 

de data in het CovidCare@Home platform, dan is het niet mogelijk om persoonlijke gegevens van 

de patiënt af te leiden tenzij ze ook toegang hebben tot de medisch dossiers van het deelnemende 

ziekenhuis. Er is geen transfer van data buiten Europa. Het  Business Associate Addendum is actief 

voor de AWS services. (https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/). 

Personeel van Byteflies kan de gecollecteerde patient data raadplegen als dit nodig is om technische 

problemen op te lossen. Dit gaat enkel om de gepseudonimiseerde data. Byteflies heeft geen 

mogelijkheid om de data die via de CovidCare@Home applicatie gecollecteerd wordt terug te linken 

aan identificeerbare persoonsgegevens gezien deze nooit door ons systeem passeren. 

 

CovidCare@Home draait op Byteflies’s Sensor Dot platform dat CE-medisch gecertificeerd is en 

Byteflies is een ISO13485 gecertificeerd bedrijf. Onze privacy policy is hier te vinden. Alle software 

binnen Byteflies wordt ontwikkeld conform de ISO27001-standaard. Byteflies is GDPR en AVG 

(Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) compliant. Byteflies’s Sensor Dot 

platform wordt al breed ingezet in verschillende ziekenhuizen in de EU en US voor het opvolgen van 

patiënten met voornamelijk chronische aandoeningen en in klinische trials in samenwerking met 

farmabedrijven. 

 

In de nabije toekomst zal one-way integratie met CoZo en Z-Plus verder bekeken worden maar dit 

is niet vereist om de verschillende zorgverleners van CovidCare@Home vlot en veilig te laten 

samenwerken. 

 

Aanmeldingsfase 

Zoals hierboven beschreven, associeert het CovidCare@Home platform een unieke en niet-

identificeerbare patiëntcode, met een specifieke CovidCare@Home Box, een behandelend arts en 

een huisarts. 
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Telemonitoringfase 

De patiënten kunnen tijdens de telemonitoringfase eenvoudig opgevolgd worden door het 

verzorgend personeel via het CovidCare@Home dashboard. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen 

dashboard en kan enkel de data zien van patiënten die door hen werden aangemeld. Het platform 

genereert een overzicht van het aantal gemonitorde patiënten, met opgave van het aantal opgestarte 

patiënten en opgedeeld per doelgroep (post en prehospitalisatie). Als een huisarts met actieve 

deelname werd toegewezen, krijgt die een gelijkaardig dashboard te zien met daarin enkel zijn/haar 

patiënten. Patiënten krijgen regelmatig een melding in de app dat ze contact moeten opnemen met 

een zorgverlener als ze zich slechter voelen. 

 

Voorbeeld van datacollectie via de patiëntapplicatie die de patiënt stap voor stap begeleidt bij het 

gebruik van de telemetrietoestellen. 
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Voorbeeld van het ziekenhuisdashboard met de gepseudonimiseerde gegevens van de 

verschillende actieve en reeds ontslagen CovidCare@Home patiënten, gerangschikt volgens de 

NEWS2-score. Elke patiënt kan aangeklikt worden om een historisch overzicht te krijgen van alle 

doorgestuurde data en trends. 

Het dashboard genereert een samenvattende aangepaste NEWS2 (aNEWS2, zie protocol in Bijlage 

1 voor details) op basis van de slechtste waardes van de laatste 24u, en plaatst de minst gunstige 

waardes (m.n. de meest zieke patiënten) bovenaan de lijst, dewelke in kleur worden gemarkeerd. 

De individuele, onderliggende waardes per meting zijn te bekomen door verder door te klikken op 

de betreffende patiënt. Daarnaast geeft de applicatie aan de patiënt aan wanneer hij/zij het 

telemonitoringteam veiligheidshalve best kan contacteren, via vooraf gedefinieerde doch individueel 

aanpasbare alarmdrempels. Het telemonitoringteam wordt verwittigd bij het bereiken van deze 

alarmdrempels door automatische alarmering. Het telemonitoringteam verzorgt de 24/7-surveillance 

van het dashboard en neemt contact op met de patiënt indien de vitale parameters, aNEWS2, en/of 

surveyvragen aangeven dat de toestand van de patiënt verslechtert. Gebaseerd op potentiële ernst 

kunnen ze de huisarts contacteren (zowel bij actieve of passieve deelname), alsook de behandelend 

arts, en in geval van acute nood, de spoeddiensten. Het is dan aan de artsen om een beslissing te 

maken over eventuele volgende stappen, al dan niet in samenspraak met het telemonitoringteam. 

Op die manier zou de extra belasting voor ziekenhuizen beperkt moeten blijven, terwijl de gegevens 

van de deelnemende patiënten 24/7 bewaakt worden. Het telemonitoringteam staat ook in voor 

opvolging van eventuele technische problemen of vragen die de patiënt heeft tijdens zijn/haar 

deelname aan CovidCare@Home.  

Ontslagfase 

De monitoringperiode is minstens 7 dagen (1 week) maar kan verlengd worden gebaseerd op advies 

van de behandelende arts of huisarts. Bij stopzetten van CovidCare@Home, wordt de 

CovidCare@Home Box terugbezorgd aan het ziekenhuis door de patiënt of opgehaald in coördinatie 
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met een thuisverplegingsdienst. Elke CovidCare@Home box gaat dan door een 

desinfectieprocedure vooraleer deze aan een volgende patiënt kan meegegeven worden (Bijlage 

11). 

e) Is er een helpdeskfunctie beschikbaar voor technische problemen? 

Het telemonitoringteam, al dan niet via zorgcentrale Z-Plus, communiceert met de patiënt wanneer 

deze vragen heeft van technische of medische aard. De patiënt wordt via de CovidCare@Home 

patiëntapplicatie ook aangespoord om contact met hen op te nemen. Dit kan gaan van algemene 

vragen, het oplossen van technische problemen, of controleren waarom een patiënt een meting 

gemist heeft. Het telemonitoringteam is verantwoordelijk om vragen van medische aard die escalatie 

naar een behandelend arts of huisarts vergen, tijdig door te geven. Bij problemen van technische 

aard is Byteflies beschikbaar. Byteflies zal niet rechtstreeks met patiënten communiceren gezien zij 

geen toegang hebben tot de contactgegevens. Naast de officiële supportkanalen van Byteflies zal 

elk telemonitoringteam een telefoonnummer ter beschikking hebben om direct contact op te nemen 

tijdens de kantooruren.  

f) Telemetrie 

CovidCare@Home bundelt een aantal telemetrietoestellen in een CovidCare@Home Box. Twee 

versies zijn beschikbaar (V0 en V1) die hieronder toegelicht worden. Het is aan de ziekenhuizen 

om te beslissen welke versie ze wensen te gebruiken. 

CovidCare@Home Box V0 

De CovidCare@Home Box V0 Box bevat een CE-gecertificeerde thermometer en SPO2-meter, de 

handleidingen van deze respectievelijke toestellen en een korte CovidCare@Home handleiding (zie 

Bijlage 6). Op deze brochure staat een unieke QR-code die de patiënt doorverwijst naar de 

CovidCare@Home applicatie waar de patiënt zijn/haar data kan doorsturen. Mocht de patiënt niet 

vertrouwd zijn met een QR-code bevat de handleiding ook een unieke code van vijf letters. Met deze 

code kan de patiënt inloggen in de CovidCare@Home applicatie. De handleiding wordt afgedrukt in 

het ziekenhuis net voor de patiënt de CovidCare@Home Box ontvangt. 

 

Met deze CovidCare@Home Box V0 kan de patiënt zijn/haar temperatuur, hartslag en 

zuurstofsaturatie met de toestellen meten. Daarnaast wordt in de applicatie ook de 

ademhalingsfrequentie doorgegeven via een manuele telling.  
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CovidCare@Home Box V1 

De CovidCare@Home Box Box V1 bevat dezelfde 

toestellen als de V0 Box en ook een Byteflies 

Cardiorespiratory Patch (die bestaat uit een Docking 

Station, 2 Sensor Dots, ECG patches, en een Cradle), de 

handleidingen van deze respectievelijke toestellen en een 

korte CovidCare@Home handleiding (zie Bijlage 7). De 

handelingen om in te loggen in de applicatie zijn identiek 

aan het proces van de CovidCare@Home Box V0.  

Met deze CovidCare@Home V1 Box worden dezelfde 

gegevens gecollecteerd als met de V0 Box. Daarenboven 

wordt met behulp van de Cardiorespiratory Patch, continue 

ECG, actigrafie, hartslag, ademhalingsfrequentie en 

activiteitsindex opgemeten.  

In de toekomst zal een CovidCare@Home Box V2 

beschikbaar worden. Deze versie bevat een 

Cardiorespiratory Patch die in staat zal zijn om een 

continue temperatuur en een continue zuurstofsaturatie op 

te meten. Deze versie wordt op dit moment ontwikkeld. 

 

 

 
 

Duid aan met welke telemetrie de patiënten worden opgevolgd, met vermelding van het gebruikte 
type: 

Gemeten 

telemetrie 
Telemetrie Gebruikte type telemetrie 
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✓ Discrete Zuurstofsaturatie 
BURCH Med SpO2 meter, Model C101A2 (CE 
medical device), discrete meting 3x/dag. 

✓ Discrete Temperatuur 
Sejoy, Model MT-4333 (CE medical device), 
discrete meting 3x/dag. 

✓ Discrete Hartslagmeter 
BURCH Med SpO2 meter, Model C101A2 (CE 
medical device), discrete meting 3x/dag. 

✓ Discrete Ademfrequentie 
De CovidCare@Home patiëntapplicatie begeleidt 
de patiënt bij het manueel opmeten van 
ademhalingsfrequentie (3x/dag). 

✓  

(optioneel) 
Continu Activiteitsniveau 

Byteflies Sensor Dot, Cardiorespiratory Patch (CE 
medical device) voor activiteitsmeting via 
accelerometer en afleiding van activiteitsindex. 

✓  

(optioneel) 
Continue Hartslagmeter 

Byteflies Sensor Dot, Cardiorespiratory Patch (CE 
medical device) voor electrocardiogrammeting en 
afleiding van hartslag. 

✓  

(optioneel) 
Continue Ademfrequentie 

Byteflies Sensor Dot, Cardiorespiratory Patch (CE 
medical device) voor electrocardiogrammeting en 
afleiding van ademhalingsfrequentie. 

✗ Slaap 

Momenteel niet ondersteund door het 
CovidCare@Home platform maar kan wel 
toegevoegd worden bij gebruik van 
CovidCare@Home Box V1. 

 Andere 
Systeem wordt in de komende maanden uitgebreid 
met continue temperatuur- en zuurstofsaturatie- 
metingen (CovidCare@Home Box V2). 

 

g) Opleidingsplan telemonitoringteam 

1. Beschrijving inhoud: 

De leden van de telemonitoringteams hebben een opleiding genoten zoals bepaald in artikel 4, 

punt 3 van de overeenkomst. Zoals hiervoor beschreven kan een Cluster beroep doen op het 

telemonitoringteam van Z-Plus. In dat geval wordt minstens één behandelend arts van elke 

zorginstelling afgevaardigd die eindverantwoordelijke blijft voor de bewaking van de gecollecteerde 

data voor hun patiënten. Indien een Cluster werkt met een intern telemonitoringteam, dan wordt er 

voor gezorgd dat dit team voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2.3 van de 

overeenkomst. 

 

Specifiek voor CovidCare@Home moeten alle leden van een telemonitoringteam een uitstekende 

kennis hebben van de COVID-19-pathofysiologie en het ziekteverloop, de aangepaste NEWS2-

score, en alle componenten van het CovidCare@Home platform (het dashboard, de patiëntapp en 

de telemetrietoestellen), inclusief de procedures om een patiënt aan te melden, een 

CovidCare@Home Box toe te wijzen en terug te vorderen. Daarnaast moeten ze kennis hebben van 

de protocollen die gebruikt worden om gebaseerd op telemetriedata en/of contact met een patiënt 

de juiste escalaties naar ander medisch personeel tijdig te starten (Bijlage 1). 
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Al het zorgpersoneel dat CovidCare@Home tot nog toe gebruikt heeft, kreeg een technische 

opleiding van Byteflies. Nieuwe zorgverleners die toetreden tot CovidCare@Home zullen deze 

opleiding ook krijgen. Op verzoek kan de opleiding opnieuw gegeven worden. Indien ziekenhuizen 

besluiten te werken met de CovidCare@Home Box V1 dan zullen ze een extra opleiding krijgen in 

het gebruik van die toestellen van Byteflies, alsook documentatie (instructions for use). 

 

Bij Z-Plus is Julie Wyffels verantwoordelijk om te garanderen dat alle operatoren de vereiste 

trainingen succesvol voltooid hebben. Bij andere telemonitoringteams is dit de verantwoordelijkheid 

van de hoofdarts toegewezen aan CovidCare@Home. Dit includeert de medische protocollen die 

gehanteerd worden voor CovidCare@Home (zie Bijlage 1). 

 

2. Reeds gegeven opleidingen:  

Het personeel van zorginstellingen die CovidCare@Home reeds gebruiken: 

- Technische training over het CovidCare@Home platform en de gebruikte telemetrie- 

toestellen, inclusief gebruik van de aangepaste NEWS2-score 

- Handleidingen voor gebruikte telemetrietoestellen 

 

De verpleegkundige operatoren van Z-Plus: 

- Technische training over het CovidCare@Home platform en de gebruikte telemetrie- 

toestellen 

 

3. Geplande opleidingen: 

De verpleegkundige operatoren van Z-Plus: 

- Training met betrekking tot het inclusief gebruik van de aangepaste NEWS2-score (webinar 

of fysieke training) 

- Handleidingen voor gebruikte telemetrietoestellen 

- Training met betrekking tot het gehanteerde medische protocol, beslissingsbomen en 

symptoombevraging 

Het personeel van zorginstellingen die CovidCare@Home nog niet gebruikt hebben: 

- Technische training over het CovidCare@Home platform en de gebruikte telemetrie-

toestellen, inclusief gebruik van de gemodificeerde NEWS2-score (webinar of fysieke 

training) 

- Handleidingen voor gebruikte telemetrietoestellen 

- Training met betrekking tot het gehanteerde medische protocol, beslissingsbomen en 

symptoombevraging 

Extra informatieve documenten die beschikbaar zullen zijn: 

- FAQ van CovidCare@Home dashboard en CovidCare@Home applicatie, zie Bijlage 10 
- Instructiefiches van de meetapparatuur en software, Algemene Informatie Bijlage 12 

 
h) Hoeveel patiënten kunnen gelijktijdig opgevolgd worden (Geschatte maximale 

capaciteit): 
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De CovidCare@Home applicatie heeft geen relevante technische beperkingen voor het aantal 

patiënten die simultaan kunnen opgevolgd worden. Daarnaast garandeert Byteflies initieel een stock 

van 20 CovidCare@Home Boxen voor elk deelnemend ziekenhuis. Indien meer dan 20 patiënten 

tegelijk moeten opgemeten worden, kan Byteflies op dezelfde dag extra CovidCare@Home Boxes 

aanleveren. Er zijn al meer dan 700 CovidCare@Home Boxes beschikbaar in het veld op dit 

moment, en Byteflies heeft de productiecapaciteit om 200 V0 Boxen en 100 V1 Boxen per week toe 

te voegen indien nodig. Zorgcentrale Z-Plus zorgt momenteel voor een capaciteit om 200 patiënten 

tegelijk op te volgen. Z-Plus kan deze capaciteit snel verhogen indien nodig. 

i) Beschrijving en referenties voor gehanteerde protocollen, gevalideerd door 

wetenschappelijke verenigingen 

Het protocol voor Traject 1 (posthospitalisatie) en Traject 2 en 3 (prehospitalisatie) is toegevoegd in 

Bijlage 1. De inclusiecriteria zijn gebaseerd op het risicostratificatieprotocol van UZ Gent, opgesteld 

door Dr. Marie-Angelique De Scheerder en Dr. Cathelijne Lyphout en gebruikt de meest specifieke 

en sensitieve markers voor COVID-19, gecombineerd met een klinische inschatting door een arts. 

De vitale parameters worden ruw (zoals ingevuld door of opgemeten bij de patiënt) weergegeven 

aan het ziekenhuis. De gecollecteerde vitale parameters worden gebruikt om een aangepaste 

NEWS2 (aNEWS2) te berekenen, gezien NEWS2 op heden als de meest betrouwbare 

gebruiksvriendelijke early warning score voor COVID-19 wordt ingeschat, die inhoudelijk kan 

benaderd worden door telemonitoring [1]. Gezien metingen van systolische bloeddruk en bewustzijn 

niet gedaan worden in CovidCare@Home, gaat het om een aangepaste NEWS2 (lage bloeddruk 

staat voor COVID-19 veel meer op de achtergrond dan voor standaard kritieke aandoeningen [2]; 

verminderd bewustzijn is los van COVID-19 een alarmsymptoom dat standaard wordt meegegeven 

voor dringende heropname via de DGH 112 en is op zich niet compatibel met zelfmonitoring). De 

interpretatie van de aNEWS2 door het betrokken telemonitoringteam wordt gedaan in het licht van 

deze kennis. De vitale parameters blijven beschikbaar ter inzage na berekenen van de aNEWS2, 

en zijn altijd beschikbaar voor de zorgverlener om zelf een beslissing te kunnen nemen.  

De lijst van patiënten geassocieerd met een ziekenhuis wordt gerangschikt van slechtste aNEWS2 

naar beste, gebaseerd op de slechtste meting van een patiënt in de meeste recente 24 u. Daarnaast 

worden de datapunten die leiden tot een verbetering of verslechtering van aNEWS2 ingekleurd met 

een specifieke kleurcode in de datatabellen. 

De voorgedefinieerde alarmdrempels die voor het systeem werden bepaald, zijn gebaseerd op het 

ziekenhuisprotocol van UZ Gent voor prehospitalisatie-patiënten. Voor posthospitalisatie-patiënten 

werden de alarmdrempels bepaald door onderling overleg tussen de betrokken specialisten 

gebaseerd op ervaring uit de eerste golf van de COVID-19 pandemie. 

Prehospitalisatie 

- Ademhalingsfrequentie 

- Normaal: 12-20/min 

- 20-25/min: nieuwe meting na 1 u 

- > 25/min of 2x > 20/min: contacteer telemonitoringteam/arts 

- Hartfrequentie in rust 

- Normaal: 51-90/min 

- 91-130/min: nieuwe meting na 1 u 

- > 130/min of 2x > 110/min: contacteer telemonitoringteam/arts 

- 40-50/min: nieuwe meting na 1 u 

- < 40/min of 2x < 50/min: contacteer telemonitoringteam/arts 
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- Zuurstofsaturatie 

- Normaal: 98% 

- 95-97%: nieuw meting na 1 u 

- < 95% of 2de meting < 98%: contacteer telemonitoringteam/arts 

- Temperatuur 

- Normaal: 35-38 °C 

- > 39 °C of < 35 °C: nieuwe meting na 1 u 

- 2x > 39 °C of < 35 °C: contacteer telemonitoringteam/arts 

Posthospitalisatie 

- Ademhalingsfrequentie 

- Normaal: 12-20/min 

- 20-25/min: nieuwe meting na 1 u 

- > 25/min of 2x > 20/min: contacteer telemonitoringteam/arts 

- Hartfrequentie in rust 

- Normaal: 51-90/min 

- 91-130/min: nieuwe meting na 1 u 

- > 130/min of 2x > 110/min: contacteer telemonitoringteam/arts 

- 40-50/min: nieuwe meting na 1 u 

- < 40/min of 2x < 50/min: contacteer telemonitoringteam/arts 

- Zuurstofsaturatie 

- Normaal: 95% 

- 92-95%: nieuw meting na 1 u 

- < 92% of 2de meting < 95%: contacteer telemonitoringteam/arts 

- Temperatuur 

- Normaal: 35-38 °C 

- > 38.2 °C of < 35 °C: nieuwe meting na 1 u 

- 2x > 38.2 °C of < 35 °C: contacteer telemonitoringteam/arts 

Deze alarmdrempels kunnen op individuele basis worden gewijzigd op advies van de artsen van een 

telemonitoringteam. De alarmdrempels in de posthospitalisatie-groep zijn verschillend van de 

prehospitalisatie-groep. Specifiek wordt een hogere tolerantie m.b.t. zuurstofsaturatie gehanteerd 

met een inschatting van zuurstofnood en worden lagere toleranties m.b.t. temperatuursverhoging 

gebruikt om bacteriële surinfecties snel te detecteren..  

[1] Myrstad, M., Ihle-Hansen, H., Tveita, A.A. et al. National Early Warning Score 2 (NEWS2) on 

admission predicts severe disease and in-hospital mortality from Covid-19 – a prospective cohort 

study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 28, 66 (2020). https://doi.org/10.1186/s13049-020-

00764-3  

[2] Hanidziar et al. Hypotension, Systemic Inflammatory Response Syndrome, and Coronavirus 

Disease 2019: A Clinical Conundrum. Anesth Analg. 2020 Jun 16 : 

10.1213/ANE.0000000000005062. 

j) Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven dat het gebruik van 

de telemonitoring dekt voor alle betrokken actoren? 

Zorgcentrale Z+: verzekering BA bij AXA (polisnummer 010.730.440.456) onderschrijft de 

beroepsaansprakelijkheid bij het gebruik van de CovidCare@Home oplossing 
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Byteflies: verzekering BA bij Amlin (polisnummer LXX065904) onderschrijft de 

beroepsaansprakelijkheid bij het gebruik van de CovidCare@Home oplossing 

Van Breda werd voor deze vraag in het algemeen gecontacteerd. Zij gaven aan dat de oplossing 

zoals beschreven de medische beroepsaansprakelijkheid van de arts niet in het gedrang brengt: de 

arts is in controle over wie hij inschrijft in de opvolging en de arts kan zelf de medische diagnose 

stellen gebaseerd op de opgemeten data.  

De ziekenhuizen beantwoorden deze vraag in de Cluster kandidatuur 

k) Wat heeft CovidCare@Home al bereikt 

In een initiële fase werd CovidCare@Home uitgerold in 3 maanden tijd in 28 Vlaamse ziekenhuizen 

en werden meer dan 300 patiënten thuis opgevolgd. Een meer gedetailleerde bespreking van de 

resultaten van deze eerste fase zijn hier te vinden: https://medium.com/byteflies/covidcare-home-

telemedicine-for-covid-19-patients-96d1e7ad46ea. 

l) Betrokken partners 

CovidCare@Home vzw 

CovidCare@Home vzw is opgericht om als tweede contractant op te treden binnen het pilootproject 

betreffende de opvolging van COVID-19-patiënten in de thuissituatie door middel van telemonitoring. 

Het doel van CovidCare@Home vzw is om ondersteuning te bieden aan zorgorganisaties om 

COVID-19-patiënten met telemonitoring op te volgen. De zorgverleners en zorginstellingen maken, 

indien gewenst (maar dit wordt sterk aangeraden), deel uit van de Algemene Vergadering van 

CovidCare@Home vzw, en vullen zo de sturende rol in van de vzw. Het bestuursorgaan van de 

CovidCare@Home vzw is gevormd door Hans De Clercq, Hans Danneels en Arno Bossaert, die het 

operationele werk van de vzw op zich nemen. De CovidCare@Home vzw garandeert als tweede 

contractant tegenover RIZIV dat de verbintenissen zoals gedefinieerd in punt 4 van de overeenkomst 

nagekomen worden. 

 

Wanneer een cluster zich wenst aan te sluiten bij CovidCare@Home door middel van het Cluster 

Kandidatuur-document, te vinden in Bijlage 4, gaan ze akkoord met CovidCare@Home vzw als 

tweede contractant en nemen de ziekenhuizen binnen deze cluster de verbintenissen zoals 

gedefinieerd in Bijlage 4 over.   

 

Byteflies  

Byteflies (°2015) ontwikkelt wearables ter ondersteuning van onderzoekers, apotheken en 

ziekenhuizen die op zoek zijn naar innovatieve manieren om patiënten buiten het ziekenhuis te 

monitoren en de overgang te maken naar een op waarde gebaseerde gezondheidszorg. In de 

afgelopen 5 jaar heeft Byteflies een team van 26 technische en medische specialisten opgebouwd, 

heeft het een gecertificeerd ISO13485-kwaliteitsmanagementsysteem voor de ontwikkeling, 

productie en distributie van medische apparatuur opgezet, en heeft het zijn Sensor Dot technologie 

gecertificeerd als een medisch apparaat voor de continue registratie van niet-invasieve fysiologische 

en gedragsmatige signalen binnen en buiten de ziekenhuismuren. 

 

Byteflies sluit als partner binnen CovidCare@Home een huurovereenkomst af met de ziekenhuizen 

om het digitale platform en de telemetrietoestellen te voorzien. Deze huurovereenkomst kan u vinden 

in Bijlage 8. Daarnaast sluit Byteflies ook een dataverwerkingsovereenkomst af met de 

ziekenhuizen.  
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Z-Plus 

In 2017 werd Z-Plus opgericht, een coöperatieve vennootschap en B2B speler voor 

personenalarmering, zorg op afstand en telemonitoring. Sinds de start biedt Z-Plus 24/7 

bereikbaarheid in de alarmcentrale. De operatoren staan steeds beschikbaar om patiënten op 

afstand te begeleiden. Daarnaast bouwden ze ervaring op met medische, digitale metingen. Denk 

bijvoorbeeld aan: bloeddrukmetingen, glucosemetingen, hartslagmetingen, … De verpleegkundig 

operatoren analyseren de waarden en reageren naargelang het protocol voorschrijft. Momenteel 

lopen er projecten rond diabetesopvolging en bloeddrukmetingen op afstand. De zorgcentrale kan 

deze metingen begeleiden, opvolgen en terugkoppelen naar de behandelende arts. Z-plus heeft 

sinds de oprichting reeds de parameters van meer dan 200 patiënten opgevolgd, en kan garanderen 

dat capaciteit naar 200 gelijktijdig opgevolgde patiënten kan worden opgedreven indien nodig. 

 

Z-Plus sluit als partner binnen CovidCare@Home een samenwerkingsovereenkomst af met de 

ziekenhuizen. Een algemene template van deze samenwerkingsovereenkomst kan u vinden in 

Bijlage 9. Daarnaast sluit Z-Plus ook een dataverwerkingsovereenkomst af met de ziekenhuizen.  

 

m) lijst van bijlagen 

1. Klinisch protocol pre- en posthospitalisatie (UZGent) 

2. CovidCare@Home vzw 

3. Overzicht aangesloten Clusters 

4. Cluster Kandidatuur (Formulier om nieuwe zorginstelling te laten aansluiten) 

5. Informed consent formulier 

6. Box V0 handleiding 

7. Box V1 handleiding 

8. Huurovereenkomst Byteflies-Ziekenhuis 

9. Samenwerkingsovereenkomst Z-Plus-Ziekenhuis 

10. FAQ 

11. Cleaning Procedure V0 

12. Algemene informatie V0 

13. Ingevulde Cluster Kandidatuur documenten 

14. Ingevulde intentieverklaringen 

 

De ondergetekende bevestigt dat de bovenstaande gegevens, alsook de bijlagen, volledig en correct 
zijn ingevuld.  

 
 

Gedaan te (plaats): 

Datum: 

Handtekening: 
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