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• Locatie: Online meeting via ZOOM 
 

• Aanwezig:  
Abigail Lafaille (Voorzitter Huisartsen Regio Mortsel), André Waerebeek (Arts/Aanspreekpunt 
Mortsel), Werner Van Peer (Arts/Aanspreekpunt Boechout), Filip Verdurme (Medisch 
coördinator TTC ZORA/Aanspreekpunt Hove), Christine Van Hoof (Arts/aanspreekpunt 
Edegem), Jan De Lepeleire (Voorzitter ELZZORA/aanspreekpunt Lint), Peter Dieleman 
(Arts/Aanspreekpunt Kontich), Marianne Busschots (Arts/lid TTC team), Marc Dobbeleir 
(mSPOC), Wouter Geerts (Altrio Thuisverpleging), Herman Van Eyndhoven (Noodplanning 
Mortsel), Gerda Lambrecht (Lokaal bestuur Hove/lid  zorgraad ELZZORA), Vera Van Der Jeught 
(Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA), Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek), 
Nora Gabor (Stafmedewerker ELZZORA), Sarah Renaerts (Lokaal bestuur Mortsel/lid zorgraad 
ELZZORA), Marc De Roeck (mSPOC), Christof Van Dun (Field Agent) en Nathalie De Landtsheer 
(Kringcoördinator Huisartsen Regio Mortsel/Stafmedewerker ELZZORA, Els Vanheusden 
(Algemeen Directeur Zorggroep Multiversum) 

 

• Verontschuldigd: Greet Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad ELZZORA), Peter Naveau 
(Noodplanning Boechout), Filip Schramme (Lokaal bestuur Edegem/lid Zorgraad ELZZORA), 
Donald Goedheid (Noodplanning Kontich), Lode Cuypers (Noodplanning Edegem), Toon 
Mortelmans (Arts Borsbeek) en Christophe Van Berckelaer (mSPOC). 

 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 
 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

 
1. Beheren van uitbraken: Complementair en ondersteunend scenario 
 
1.1 Terugkoppeling/evaluatie contactopsporing en huisbezoeken 
 
Field Agent 
 

• Elise Bolsens  heeft, omwille van persoonlijke redenen, haar activiteiten als Field Agent 
stopgezet.  

 

• Sinds 6/11/2020 is Christof Van Dun de nieuwe Field Agent voor ELZZORA. Christof wordt 
tewerkgesteld door de Christelijke Mutualiteit en neemt volgende taken op zich binnen 
ELZZORA: 

 
o Huisbezoeken afleggen binnen het grondgebied van ELZZORA. 
o Indexpatiënten telefonisch contacteren waarvan de status op ‘niet ok’ staat in de 

controletoren van de Zorgatlas. 
Via het ticketnummer kan Christof in de controletoren nakijken wat de huidige status 
is van contactname door de Vlaamse contacttracers (reeds gecontacteerd, huisbezoek 
ingepland, niet gecontacteerd,…)Positief geteste patiënten contacteren na concrete 
vraag van huisarts via e-form en/of Siilo. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200211_04843829&psig=AOvVaw1Li17HPT_Ew4lboBpchzou&ust=1584392727461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjiYKxnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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o Sensibiliseren en informeren bij verschillende organisaties. 

 
Nora en Nathalie zullen de indexpatiënten telefonisch contacteren op de dagen dat Christof niet werkt. 
 
Medische Expertise 
 
Dr. Marc De Roeck en Dr. Christophe Van Berckelaer zullen vanaf heden mee de taak van medisch 
expert op zich nemen. De medische expertise binnen ELZZORA wordt zo verzekerd door 3 artsen. 
 
E-forms en Siilo:  
 
Er worden nog steeds erg weinig cases van kwetsbare personen aan de mSPOC en/of teamleiders 
gemeld via de e-Forms en Siilo. 
De teamleiders merken dat hierdoor weinig tot geen kwetsbaren personen bereikt worden. In 
afwachting tot het aanwerven van een COVID-19 projectmedewerker, zal onze Field agent reeds 
starten om alle indexpatiënten ouder dan 70 jaar te contacteren. 
 
➔ Teamleiders: Moeten we de huidige werking aanpassen en elke indexpatiënt telefonisch 

contacteren zodat er meer kwetsbare personen gedetecteerd en bereikt kunnen worden?  
 
Indien we de huidige aanpak zouden veranderen zouden de Field Agent en COVID-19 
projectmedewerker alle indexpatiënten kunnen contacteren. Indien de indexpatiënten 
zouden toenemen willen wij vragen of de lokale contactpersonen dit per gemeente mee 
kunnen opnemen. 
 

➔ Abigail Lafaille: Is het haalbaar om alle indexpatiënten te contacteren? → Aangezien het 
aantal besmettingen stabiel blijft en momenteel eerder dalen zou het momenteel mogelijk 
zijn om dit te doen. 
  

➔ Marc De Roeck: Welke eerstelijnszones werden gecontacteerd omtrent de werking naar 
contacttracing. → Vanuit de regionale overlegmomenten werden de werkingen van de 
andere 6 Antwerpse eerstelijnszones toegelicht. 
 

➔ Filip Verdurme: Goed idee om zoveel mogelijk patiënten te contacteren maar alert blijven om 
niet in het vaarwater te komen van de Vlaamse contacttracers. Nadruk leggen bij contactname 
dat wij willen  informeren naar het welzijn en welbevinden van de patiënt. 
 

➔ Sarah Renaerts: Maakt de bedenking dat het telefonisch contacteren van ALLE indexpatiënten 
misschien een zeer omslachtige manier is om kwetsbare personen te bereiken. 
 

➔ Voorstel Abigail: Bij het Agentschap navragen of er een mogelijkheid is om het stukje welzijn 
op te nemen in de vragenlijst van de Vlaamse contacttracers, zodat zij bij bepaalde noden deze 
kunnen doorgeven aan de eerstelijnszones. In tussentijd de 70+ patiënten telefonisch 
contacteren. Artsen zullen nogmaals gemotiveerd worden om e-Forms door te sturen omtrent 
kwetsbare patiënten. Cases omtrent kwetsbare situaties mogen ook steeds bezorgd worden 
via info@elzzora.be  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200211_04843829&psig=AOvVaw1Li17HPT_Ew4lboBpchzou&ust=1584392727461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjiYKxnegCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:info@elzzora.be
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2. Projectsubsidie lokale besturen 
 
Op initiatief van de ministers Somers en Beke zullen projectsubsidies toegekend worden aan de lokale 
besturen om in te zetten op sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantaine coaching. Als 
bijkomende optie kunnen lokale besturen ook het contactonderzoek doen van indexpatiënten en 
hoog-risico contacten.  
 
Het opzet is een versterking van de lokale initiatieven ter bestrijding van de COVID 19-pandemie. Het 
is dan ook voorzien dat de lokale besturen hun acties afstemmen met de bestaande initiatieven in de 
eerstelijnszones en de plannen van aanpak van de COVID 19-teams van de zorgraden. 
 
Op 17/11/2020 vond er een overleg plaats tussen alle lokale besturen binnen ELZZORA. Bovenstaande 
projectsubsidie zorgde voor heel  wat verwarring. Op Vlaams niveau was er ook nog heel wat 
onduidelijkheid. Er werden 2 opties voorgesteld: 
 

• Optie 1: Lokale besturen zetten in op sensibilisering en preventie, bronopsporing en 
quarantaine coaching. 

• Optie 2: contacttracen van de indexpatiënten en de meest kwetsbare personen. Dit werd op 
Vlaams niveau afgeraden omdat er dan een onafhankelijk lokale werking opgezet dient te 
worden waardoor er naast de eerstelijnszones zou gewerkt worden. 

 
De lokale besturen hebben gekozen voor optie 1 omdat dit overeenkomt met de elementen en de 
richtlijnen die reeds opgenomen werden in de samenwerkingsovereenkomst tussen ELZZORA en de 
lokale besturen. 
 
 

3.  Vacature  COVID-19 projectmedewerker 
 
Er werd een tijdelijke vacature uitgeschreven voor een COVID-19 projectmedewerker. Het betreft een 
vacature voor een deeltijdse tewerkstelling  van 50%-70%. De bedoeling is dat deze medewerker alle 
COVID-19 gerelateerde taken op zich zal nemen zodat Nora en Nathalie zich terug meer kunnen richten 
op andere eerstelijnstaken. Nora en Nathalie zullen als teamleiders van het COVID-19 team wel alles 
blijven opvolgen. 
 
De COVID-19 projectmedewerker zal gefinancierd worden vanuit de extra subsidie (93.000 EUR) aan 
de eerstelijnszones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200211_04843829&psig=AOvVaw1Li17HPT_Ew4lboBpchzou&ust=1584392727461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjiYKxnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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4. Varia  
 
Test- en triagecentrum 
 
➔ Filip Verdurme: Stelt nogmaals de vraag aan lokale besturen of het mogelijk is om patiënten 

te ondersteunen in het online maken van afspraken in het test- en triagecentrum d.m.v. een 
hulplijn. 
 

➔ Herman Van Eyndhoven: Geeft aan dat dit eerder een taak is voor de Eerstelijnszone en/of 
het Test- en triagecentrum. Diensten Welzijn van het lokaal bestuur Mortsel kunnen hiervoor 
wel gecontacteerd worden maar het is niet mogelijk is om hiervoor extra personeel in te 
zetten.  
 

➔ Dis Van Berckelaer: Onthaal lokaal bestuur Borsbeek heeft reeds enkele hulpvragen gekregen 
omtrent het maken van afspraken voor testafname. Het onthaal neemt deze taak wel op.  
 

➔ Nora Gabor: ELZZORA zal bekijken dit kan opgenomen worden in het takenpakket van de 
COVID-19 projectmedewerker.  
 

➔ Marc De Roeck: Komt de Field agent regelmatig patiënten tegen die niet beschikken over 
laptop of smartphone? → Dit komt inderdaad voor, deze personen vinden meestal hulp bij 
familieleden wat niet altijd effectief verloopt. Telefoonnummers van familieleden of 
vrienden komen zo terecht in de controletoren bij indexpatiënten. 
 

➔ Werner Van Peer: Is het mogelijk dat de lokale besturen in overleg gaan omtrent het delen 
van contactgegevens op de website van het test- en triagecentrum van diensten die digitale 
ondersteuning kunnen bieden aan patiënten? 

 
➔ Els Vanheusden: Er werden nieuwe richtlijnen geformuleerd omtrent de teststrategie bij hoog-

risicocontacten bij essentiële beroepen. Wanneer kunnen deze personen getest worden? → 
Deze kunnen getest worden op dag 5 en mogen (bij een negatief testresultaat) uit 
quarantaine op dag 7.  
 

➔ Els Vanheusden: De testresultaten van het Federaal platform laten erg lang op zich wachten. 
Multiversum wacht reeds 6 dagen op de testresultaten van 125 stalen die werden afgenomen 
na een uitbraak in de afdeling te Malle. Dit om kruisbesmetting te vermijden. 

 
➔ Werner Van Peer: Kunnen er al sneltesten ingezet worden voor deze instanties? →  

Momenteel enkel sneltesten mogelijk op spoedgevallendiensten. 
 
➔ André Waerebeek: In Mortsel werden flyers gepost met raadgevingen en contactnummers. 

Heel duidelijke communicatie voor de bewoners. Kan deze eventueel gedeeld worden ter 
inspiratie voor de andere lokale besturen? → Sarah Renaerts zal de flyer delen met de andere 
lokale besturen. 

➔ Wouter Geerts: Via een samenwerking tussen Autocars De Polder, UZA en Altrio 
thuisverpleging zijn er mobiele testteams die ingezet kunnen worden voor entiteiten. Deze 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200211_04843829&psig=AOvVaw1Li17HPT_Ew4lboBpchzou&ust=1584392727461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjiYKxnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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kunnen ingeschakeld worden via de dispatching van het UZA. Contactgegevens: mtt@uza.be  
of 03 275 20 11. 

 
 

5. Volgende overleg  
 
Het volgende overleg zal doorgaan op dinsdag 8 december om 20u. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200211_04843829&psig=AOvVaw1Li17HPT_Ew4lboBpchzou&ust=1584392727461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjiYKxnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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