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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 Symptomen

02 Telefonische raadpleging
03 Automatische monitoring op afstand
04 De vragenlijsten beantwoorden
05 Automatische analyse van de 
gegevens
06 Opvolging door de arts
07 Een naaste vermelden
08 Mijn toestand gaat plots achteruit
09 Bijlagen



✓ Bel uw arts op als u een of meer van de volgende symptomen
hebt.
• Koorts
• Ademhalingsproblemen
• Verminderd bewustzijn
• Verminderde eetlust
• Verminderde smaak- en/of reukzin
• Braken
• Diarree
• Rillingen
• Pijn op de borst

01 Symptomen



Tijdens de telefonische raadpleging voert uw arts de volgende
stappen uit:
✓ Hij maakt uw patiëntdossier aan op het platform Covid19 –

eMonitoring First Line.
✓ Hij vult samen met u de medische vragenlijst Q1 in.
✓ Hij vult samen met u de eerste medische vragenlijst Q2 in OF u

ontvangt een sms met deze vragenlijst en vult ze vervolgens
zelf in.

Om uw arts zo goed mogelijk te helpen, raden wij u aan de
vragenlijst Q2 zelf in te vullen als u daartoe in staat bent (of dit
door een naaste te laten doen). Dank u voor uw begrip.

02 Telefonische raadpleging



Voor een optimale opvolging ontvangt u automatisch om de 12
uur een sms met een link naar de vragenlijst Q2. Via die weg kunt
u aangeven hoe uw gezondheidstoestand evolueert.

Voor uw gezondheid is het belangrijk dat u het formulier meteen
invult.

03
Automatische monitoring op 
afstand



U ontvangt om de 12 uur een sms.
✓ Open het bericht.
✓ Klik op de link.
✓ Vul het formulier Q2 in.
✓ Klik op 'Bevestigen'.

04
De vragenlijst 
beantwoorden



Op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten Q1 en Q2 bepaalt
een algoritme uw gezondheidstoestand en krijgt u een status en
een kleurcode toegewezen: 'Kritiek', 'Risico', 'Stabiel'. Telkens
wanneer u een nieuwe vragenlijst Q2 hebt ingevuld, wordt uw
status bijgewerkt.

05
Automatische analyse van de 
gegevens

Kritiek

Stabiel

Risico



06
Opvolging door 
de arts

Via een dashboard houdt uw arts u altijd in de gaten.
✓ Als uw toestand kritiek wordt, ontvangt uw arts een sms-

melding. Indien hij dat nodig acht, zal hij u voorstellen u naar
een triagecentrum/ziekenhuis te laten overbrengen.

✓ U wordt met een sms'je gewaarschuwd.
✓ Volg de aanbevelingen.



07
Een naaste 
vermelden

Vermeld tijdens de telefonische raadpleging een vriend of
familielid. Die persoon ontvangt ook de opvolgings-sms'jes.



08 Mijn toestand gaat plots achteruit

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, open het sms'je dat u
het laatst hebt ontvangen en werk uw vragenlijst Q2 bij.



Bijlagen



Vragenlijsten

Download vragenlijst Q1 door op 
het pictogram hieronder te klikken.

Download vragenlijst Q2 door op 
het pictogram hieronder te 
klikken.









Dank u voor uw medewerking 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.


