
Covid-19: Wanneer en hoe verwijs ik als huisarts een pati-
ënt naar het Test/Triagecentrum voor klinisch onderzoek 
en/of een test? versie 03/05/20 

HRM heeft een Test/Triagecentrum (TTC) voor mogelijks Covid-19 patiënten geopend op de huis-
artsenwachtpost aan de spoed van het Sint-Jozef ziekenhuis.


Het doel is om de mogelijks-Covid-19 patiënt op de juiste plek door de meest geschikte hulpver-
lener met een maximale bescherming te onderzoeken en/of te testen. Vanaf 4 mei moet elke pati-
ënt die voldoet aan de gevalsdefinitie (update 4/5/20!!) van een mogelijk geval (zie Sciensano) ge-
test worden.


Dit Test/Triagecentrum is 7/7 geopend van 9u-13u en van 14u-18u en wordt bemand door een 
parkeerwachter, een onthaalbediende, een triage-arts, een test-arts en een rijdende arts (enkel 
van 14u tot laatste huisbezoek). Voor de taakomschrijving van deze artsen verwijzen we naar de 
aparte draaiboeken. In het weekend is het Test/Triagepunt enkel geopend van 14u tot 17u.


Na telefonische anamnese (patiënt voldoet aan de gevalsdefinitie) kan u een afspraak of huisbe-
zoek plannen voor:

• klinisch onderzoek door de triage-arts. Deze patiënten zullen ook getest worden.

• ofwel enkel testing voor patiënten met milde klachten.


U bent verplicht om voor elke patiënt die u doorstuurt naar het Test/Triagecentrum een eForm in 
te vullen en door te sturen. (zie bijlage 2 bij procedure Sciensano). Deze eForm kan u genereren 
vanuit uw EMD.


U kan op twee manieren een afspraak maken voor een raadpleging:

• U contacteert zelf tussen 9u-13u of 14u-18u het Test/Triagecentrum via 03 444 12 62. De 

onthaalbediende zal u enkele gegevens van de patiënt vragen waaronder rijksregisternummer, 
adres en telefoonnummer. Hou deze gegevens bij de hand. Patiënten die zelf bellen voor een 
afspraak of zich melden zonder afspraak worden gevraagd om telefonisch contact op te nemen 
met hun huisarts.


• U maakt zelf een afspraak online op Mediris (enkel voor afspraken voor klinisch onderzoek of 
testing, niet voor huisbezoeken) en gebruikt hiervoor volgend account:


• login info@hrm.be

• paswoord: Covid-19

Op tab oproepen klikt u op nieuwe oproep

1. In stap 1 vult u de persoonsgegevens in.

2. In stap 2 noteert u uzelf als huisarts.

3. In stap 3 kan u bijkomende gegevens noteren (vooral nuttig als u de patiënt verwijst 

voor klinisch onderzoek).

4. In stap 4 geeft u uw patiënt een afspraak voor ofwel triage (15 min) ofwel testing (5 

min).

5. Klik op “bewaar oproep” om uw afspraak op te slaan.


U geeft volgende gegevens door aan de patiënt die op raadpleging komt:

• uur van afspraak

• max. 1 begeleider

• Neem je eID mee 

• Kom met de wagen naar het Test/Triagecentrum: GZA Ziekenhuizen (campus Sint-Jozef te 

Mortsel) en parkeer deze op de gelijkvloers parking (ingang via Jordaanslei) NIET op de par-
king van de Spoed. Indien patiënt niet over een wagen beschikt, moet hij zich aanmelden bij 
de parkeerwachter.


• Patiënt moet wachten in de auto tot de parkeerwachter aangeeft dat de patiënt zich mag be-
geven naar de ingang van de Spoed. De patiënt mag NIET zelf naar binnen gaan.


https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf
https://hwpzora.mediris.be
mailto:info@hrm.be


U geeft volgende gegevens door aan patiënt bij wie de arts op huisbezoek komt.

• Arts komt na 14u.


U zorgt ervoor dat de SumeHr van de patiënt geëxporteerd is naar Vitalink. Zo beschikt de triage-
arts of rijdende arts over een volledig dossier.


