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COVID19 – eMonitoring First Line

Een hulpmiddel om op afstand patiënten op te volgen 
die mogelijk besmet zijn met het coronavirus COVID-

19. 



In deze gebruiksaanwijzing 
komen alle belangrijke 
functies van het platform 
aan bod. 01 Een account aanmaken

02 Inloggen
03 Een patiënt toevoegen
04 Automatische monitoring op afstand
05 Automatische analyse van de 
gegevens
06 Uw patiënten opvolgen
07 Beheer van patiënten die niet 
antwoorden
08 Beheer van kritieke patiënten
09 Beheer van patiënten van een 
collega
10 Een willekeurige patiënt opzoeken
11 Een patiënt deactiveren



✓ Ga naar het Réseau Santé Wallon (RSW) door hier te klikken
of naar het Brussels Gezondheidsnetwerk door hier te klikken

✓ Kies bij voorkeur een van deze authenticatiemethoden:
• itsme®
• Totp
• e-ID
Tijdens de startfase kunt u nog een
gebruikersnaam/wachtwoord aanmaken.

✓ Voer uw telefoonnummer in.
✓ U ontvangt een sms.
✓ Bevestig uw account.

01
Een account 
aanmaken

https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/Pages/default.aspx
https://reseausantebruxellois.be/


✓ Ga naar het Réseau Santé Wallon (RSW) door hier te klikken
of naar het Brussels Gezondheidsnetwerk door hier te klikken

✓ Gebruik bij voorkeur itsme.

02 Inloggen

https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/Pages/default.aspx
https://reseausantebruxellois.be/


✓ Klik op het tabblad 'Patiënt' en vervolgens op 'Nieuwe patiënt'.

03
Een patiënt toevoegen 
(1/2)

✓ Vul de eerste vragenlijst Q1 in en bevestig.
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03
Een patiënt toevoegen 
(2/2)

Na 10 minuten ontvangt de patiënt een sms met de vragenlijst Q2,
TENZIJ u deze vragenlijst vóór die tijd zelf invult door op 'Een
vragenlijst aanmaken' en vervolgens op 'Het formulier invullen' te
klikken.

1

2



Een patiënt die actief is op het platform, ontvangt automatisch om
de 12 uur een sms met de vragenlijst Q2. Via die weg geeft hij aan
hoe zijn gezondheidstoestand evolueert.

04
Automatische monitoring op 
afstand



Op basis van de antwoorden op de vragenlijsten Q1 en Q2 bepaalt
een algoritme de gezondheidstoestand van de patiënt en krijgt die
een status en een kleurcode toegewezen: 'Kritiek', 'Risico',
'Stabiel'.

05
Automatische analyse van de 
gegevens

Stabiel

Risico

Kritiek



06
Uw patiënten opvolgen 
(1/2)

✓ Klik op het tabblad 'Patiënt'.
✓ Stel de gewenste filters in. Standaard worden alle kritieke patiënten

weergegeven.
✓ Klik op 'Weergeven' om het dossier van een patiënt te openen.

1

2
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06
Uw patiënten opvolgen 
(2/2) 

✓ Klik in het deel 'Antwoorden' op 'Weergeven' om een ingevulde
vragenlijst te bekijken.



07
Beheer van patiënten die niet 
antwoorden

1

2

Een patiënt krijgt de status 'geen antwoord' als hij binnen 6 uur nadat
een sms is verzonden nog niet heeft geantwoord.

✓ Herhaal deze stappen met de filter 'Geen antwoord': klik hier.
✓ Klik op 'Een standaardvragenlijst aanmaken' om deze patiënt te

heractiveren.
✓ De patiënt ontvangt na 10 minuten een sms met de vragenlijst Q2,

TENZIJ u vóór die tijd zelf deze vragenlijst invult.



08 Beheer van kritieke patiënten

Wanneer de status van een patiënt overgaat naar 'kritiek', ontvangt u
een sms-melding.
✓ Klik op het tabblad 'Patiënt'.
✓ Indien u vindt dat zijn toestand dat vereist, klik dan op 'De

patiënt overbrengen' en selecteer een triagecentrum of
ziekenhuis. De patiënt ontvangt een sms'je dat als
doorgangsbewijs dient.

1

2



09
Beheer van patiënten van een 
collega

✓ Klik op het tabblad 'Artsen'.
✓ Selecteer de arts of artsen voor wie u een patiënt opvolgt.
✓ Klik op 'Zijn/haar patiënten weergeven'. De patiënten van een

geselecteerde arts worden weergegeven in het tabblad 'Mijn
patiënten'.

✓ Opgelet: dit blijft zo zolang u deze artsen niet uitvinkt in de lijst
'Artsen'.

1
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10 Een willekeurige patiënt opzoeken

✓ Klik op het tabblad 'Patiënten opzoeken' om de patiënten van alle
artsen te bekijken.

✓ Gebruik de filters om de betrokken patiënt te zoeken.
✓ Klik op 'Weergeven' om het dossier van een patiënt te openen.

1

2

3



10
Een patiënt 
deactiveren

Om een patiënt te deactiveren die genezen, in het ziekenhuis
opgenomen of overleden is.
✓ Herhaal deze stappen: klik hier.
✓ Klik op 'Deactiveren'.



Bijlagen



Vragenlijsten

Download vragenlijst Q1 door op 
het pictogram hieronder te klikken.

Download vragenlijst Q2 door op 
het pictogram hieronder te 
klikken.







Dank u en sterkte!



Covid19 e-Monitoring First Line
Appversie – V1.0

FRATEM asbl
Boulevard Patience et Beaujonc 9
4000 LIEGE

Contact:
support-
covid19eMFL@thefaktory.com

Toegang tot het platform:
https://www.reseausantewallon.be

Dank u en sterkte.

Opgelet: deze IT-tool is een diagnostisch
hulpmiddel dat met spoed werd ontwikkeld
en in gebruik genomen om de huidige
gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Hoewel dit instrument in nauwe
samenwerking met artsen werd ontwikkeld,
kan het de diagnose door een
zorgprofessional niet vervangen.

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


