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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), Vera Van Der Jeught (Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA), Dis Van 
Berckelaer (Burgemeester Borsbeek/lid zorgraad ELZZORA), Nora Gabor (Stafmedewerker 
ELZZORA), Sarah Renaerts (Lokaal bestuur Mortsel/lid zorgraad ELZZORA), Marc De Roeck 
(mSPOC), Christof Van Dun (Field Agent ELZZORA), Greet Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad 
ELZZORA), Peter Naveau (Noodplanning Boechout), Toon Mortelmans (Arts Borsbeek), 
Christophe Van Berckelaer (mSPOC), Robby Lybaert (Noodplanning Borsbeek) en Nathalie De 
Landtsheer (Kringcoördinator Huisartsen Regio Mortsel/Stafmedewerker ELZZORA 
 

• Verontschuldigd:  
Gerda Lambrecht (Lokaal bestuur Hove/lid  zorgraad ELZZORA), Filip Schramme (Lokaal 
bestuur Edegem/lid Zorgraad ELZZORA), Donald Goedheid (Noodplanning Kontich), Lode 
Cuypers (Noodplanning Edegem) en  Els Vanheusden (Algemeen Directeur Zorggroep 
Multiversum) 
 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 
 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

 
1. Beheren van uitbraken: Complementair en ondersteunend scenario 
 

1.1 Terugkoppeling/evaluatie contactopsporing en huisbezoeken 
 

Evolutie cijfers ElZZORA: 
 
➢ Momenteel een lichte toename van het aantal besmettingen binnen onze zone. 
➢ Verschillende huisbezoeken en contactname bij kwetsbare personen door Field Agent  
➢ Afgelopen 2 weken geen cases moeten doorgeven aan de lokale contactpersonen omdat 

tussenkomst door Field Agent voldoende was. 
➢ Afgelopen week heel wat communicatie omtrent Covid-19 vaccinatie. 

 
Terugkoppeling Agentschap Zorg en Gezondheid(AZG): 
 
Dr. Patrick Smits werd aan onze eerstelijnszone toegewezen vanuit het AZG als contactpersoon bij 
de dienst infectieziekten. Dr. Smits zal op regelmatige tijdstippen overleggen met de teamleiders 
over de situatie binnen onze zone.  

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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Concreet stelde Patrick Smits de vraag of we stijgende cijfers in Borsbeek opgemerkt hadden:  
 
→Teamleiders hebben dit samen met mSpoc’s en Field Agent geanalyseerd. Stijging  van cijfers 
lag o.a. aan positief getest gezin van 4 personen die in de controletoren weergegeven werd. Ook 
een bepaalde zone in Borsbeek gaf een hogere besmettingsgraad weer omdat de 
bevolkingsdichtheid hier groter is omwille van meerdere appartementsgebouwen. Analyse werd 
teruggekoppeld naar Patrick Smits. 
 
Vragen/bedenkingen: 

 
➔ Vera Van der Jeught: Vraagt vanuit lokaal bestuur Kontich om een pro actieve rapportering 

vanuit ELZZORA te ontvangen over de cijfers.  Dit om zo sneller clusters te kunnen detecteren 
en op de hoogte te blijven van de evolutie binnen de gemeente zodat er, indien nodig, snel 
geschakeld kan worden.  

 
→ Team mSpoc’s,  field agent en teamleiders nemen deze vraag verder op.  

 
 

➔ Peter Dieleman: Geeft aan dat er steeds melding wordt gemaakt aan mSpoc’s  over mogelijke 
clusters en stelt vraag of deze gegevens niet gecentraliseerd worden zodat iedereen een 
overzicht heeft.  
 

➔ Marc Dobbeleir: Wanneer er een uitbraak is in een WZC dan worden de CRA’s gecontacteerd. 
Wanneer CRA laat weten dat alles onder controle is wordt dit niet verder doorgegeven. Indien 
CRA of directie aangeeft dat er nood is aan bepaalde ondersteuning wordt dit doorgegeven 
aan het lokaal bestuur. Geeft ook aan dat lokale besturen zelf via de controletoren kunnen 
opvolgen waar er zich uitbraken situeren. 

 
➔ Dis V.B.: Beaamt dat lokaal bestuur graag (automatisch) op de hoogte gebracht wordt van de 

situatie binnen de gemeente. Dit om te vermijden dat lokaal bestuur achter de feiten moet 
aanlopen. 

 
 
1.2 Brononderzoek 

 
➔ Zie hier de draft ‘clusterformat’ voor brononderzoek. 

 
➢ Doel is om de vermoedelijke bron te vinden. 
➢ Wordt voorlopig nog niet gebruikt in de praktijk. 

 
➔ Sarah R. : Waardevol om hiermee van start te gaan. 
➔ Marianne B.: Waardevol en nuttig als er weinig incidentie is. 

 

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
../../../OneDrive%20-%20ELZ-ZORA/Covid-19-team%20ELZZORA/Field%20Agent/Cluster%20format.docx
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1.3 Serologische testen 
 

Er zouden serologische testen weergegeven worden in de controletoren zonder vraag naar 
verdere contactname en contactonderzoek . Dit werd reeds gemeld aan de Gouverneur. 
 

 

2. Communicatie omtrent huisbezoeken lokale Field agent  
 

Vorige week was er een intervisiemoment omtrent de Field agents en daar werd de vraag gesteld of 
de burgers en politiezones op de hoogte zijn dat er een Field agent binnen de zone is en op welke 
manier zij deze kunnen herkennen. Dit om te vermijden dat burgers bij wantrouwen de politie 
contacteren. VIVEL stelt voor om de communicatie te laten verlopen via het gemeente blad. 
 
Vragen/bedenkingen: 
 
➔ Abigail: Kan er een eenvoudige melding gedaan worden aan de politiezones vanuit de lokale 

besturen?  
 

→Dis V.B.: Geen probleem om melding te maken maar er zijn tal van andere organisaties waarbij dit 
probleem zich ook voordoet. Men weet dat er Field agents zijn maar niet wie. Er zijn legitimatiebewijzen 
maar deze kunnen ook makkelijk nagemaakt worden. 
 
 
➔ Abigail: Vanuit eerstelijnszone pro actief een melding maken aan politiezone HEKLA en Minos 

dat Christof Van Dun lokale Field agent is. Wel met vermelding dat er ook nog andere Field 
agents actief zijn. 

 
➔ Sarah R.: Is het een idee om op  sociale media foto delen van Field agent om zo burgers te 

informeren? 
 
→ Christof V.D.: Merkt zelf weinig van weerstand/ wantrouwen burgers. Misschien wekt een foto nog 
meer wantrouwen wanneer er dan een andere field agent zou aanbellen. 

 

 
➔ Werner: Is het een idee dat de Field agent na een huisbezoek de betrokken huisarts een verslag 

bezorgd? 
 

→ mSpoc’s , field agent en teamleiders zullen bekijken dat dit systematisch doorgegeven wordt aan 
de huisarts.  
 
 
 
 

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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3.  Vacature  COVID-19 projectmedewerker 
 
 
 
Vanuit de vorige vacature stelde 3 personen zich kandidaat. Hieruit werd 1 iemand gekozen maar deze 
persoon liet uiteindelijk weten de job niet aan te nemen. De twee andere kandidaten werden niet 
weerhouden.  
 
De tijdelijke vacature werd opnieuw uitgeschreven Het betreft een vacature voor een deeltijdse 
tewerkstelling  van 20%-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. 
 

4. Vaccinatie: plan van aanpak 

De interministeriële conferentie stelde de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt 
de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd 
worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De eerste vaccins 
zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële 
zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De 
eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere 
fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te 
vaccineren. 

Het doel van de vaccinatie is in de eerste plaats om ziekte te vermijden bij de gevaccineerde persoon, 
en zo ziekenhuisopname of andere zorgverlening te vermijden en overlijdens. In welke mate de 
vaccinatie ook verdere besmettingen kan vermijden, is op dit moment nog onduidelijk. 

Met deze doelstelling zullen deze groepen prioritair worden gevaccineerd: 

1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door de collectieve 
zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers. 

2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Deze 
categorie omvat alle personen die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact 
met Covid-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit. 

3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met inbegrip van structuren die 
investeren in preventie (bijvoorbeeld vaccinatie- en kankerscreening centra, Kind & Gezin en 
Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze categorie omvat alle personen die in het 
kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen. 

4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende 
leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. 

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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5. Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, 
hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- en leverziekten en 
hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of 
recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. 
Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe 
groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht). 

6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, 
volgens criteria die verder zullen bepaald worden. 

De voorgestelde vaccinatiestrategie kan u hier terugvinden. 

 
4.1 Aanbod AED studios in Lint 

 
Abigail (voorzitter Huisartsenkring) werd gecontacteerd door Filip Van Vlem (Directeurr AED studios).  
Zij beschikken over de infrastructuur om grote groepen te ontvangen wanneer dit nodig zou zijn voor 
de organisatie van de vaccinaties en stellen deze ter beschikking.  Hiervoor zullen zij echter wel een 
vergoeding vragen. 
 
→ Abigail koppelt terug naar Filip Van Vlem  dat we deze piste zullen open houden. 
 
Vragen/bedenkingen: 
 
 
➔ Algemeen wordt gevraagd aan alle lokale besturen of het mogelijk is een oplijsting te maken 

van mogelijke locaties waar de vaccinaties eventueel kunnen doorgaan. 
 

→ Sarah R.: Momenteel is het nog moeilijk om te voorspellen welke opdrachten er nog komen voor de 
lokale besturen binnen de vaccinatiestrategie. Anderzijds is er zeker de nood om tijdig te weten wat 
deze rol kan zijn. Per lokaal bestuur zal bekeken worden welke ruimtes er eventueel beschikbaar zijn in 
de verschillende gemeenten. 

 
➔ Christophe V.B.: Lokale besturen hebben reeds ervaring met het organiseren van 

verkiezingen. 
 

→Marianne B.: In gedachten houden dat organisatie van vaccinatie geen massaevenement mag 
worden om een uitbraak van het virus te voorkomen. Logistiek moet hierover nagedacht worden omdat 
bijvoorbeeld gevaccineerde persoon nog even na moet blijven in aparte ruimte. 

 
➔ Werner Van Peer: Is het organisatorisch mogelijk om de vaccinaties te centraliseren in de 

huisartsenwachtpost?  
 

→ Filip Verdurme: Het is organisatorisch niet mogelijk om dit te organiseren op de 
huisartsenwachtpost omwille van de beperkte plaats (2 kabinetten) en alle patiënten moeten via de 
spoeddienst passeren. Het is eveneens geen optie om van het triagecentrum een vaccinatiecentrum 
te maken omdat er nog steeds getest moet worden. 

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
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatiestrategie-geeft-voorrang-aan-woonzorgcentra
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4.2 Klankbordwerkgroep  
 
Er werd vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om voor de Provincie Antwerpen 3 
personen af te vaardigen voor de klankbordwerkgroep en vanuit deze werkgroep zullen er 2 
personen afgevaardigd worden voor de vaccinatiewerkgroep. 
 
U kan hier de presentatie terugvinden van de klankbordwerkgroep. 
 
De drie regionale zorgzones van de provincie Antwerpen zullen vertegenwoordigd worden in de 
klankbordgroep door: 
 
- Katrijn Clemer 
- Liesbeth Van Gestel 
- Kathleen Debruyne 
 
Er zal bekeken worden hoe enerzijds de informatiedoorstroom vanuit de verschillende 
eerstelijnszones zal verlopen naar de afgevaardigde binnen de vaccinatiewerkgroep en hoe 
anderzijds de terugkoppeling vanuit de werkgroep naar de eerstelijnszones kan gebeuren. 
 
Vragen/bedenkingen: 

 
➔ Marc D.R: Wie gaat er vaccineren? Zal dit centraal gebeuren, per eerstelijnszone of per 

gemeente? Zullen de huisartsen dit zelf doen? 
 

→ Er is nog geen duidelijkheid over hoe dit zal verlopen.  
 
➔ Jan D.L.: Werd gecontacteerd door mensen van het Federaal niveau met de vraag hoe zij de 

CRA’s kunnen bereiken omdat zij een belangrijke rol zullen spelen in fase 1A van de 
vaccinatiestrategie. Op federaal niveau zijn ze bezig met een informatiecampagne omdat er 
verschillende signalen komen vanuit de WZC’s dat personeel niet gemotiveerd is om 
gevaccineerd te worden. Men zal federaal beslissen hoe de vaccinaties zullen verlopen en zij 
zullen de strategie uitrollen. Ook de logistieke organisatie wordt bekeken. Het vaccin zal op -
70 graden Celcius  bewaard moeten worden en zullen via de ziekenhuizen verdeeld worden. 
Externe preventiediensten zullen bij de organisatie van het vaccineren binnen WZC’s en 
andere organisaties een belangrijke rol spelen.  
 

➔ Abigail: Op 15 december wordt vanuit Domus Medica een kringloket georganiseerd om alle 
huisartsenkringen in te lichten over de huidige stand van zaken hoe de vaccinatiestrategie zal 
verlopen. Abigail koppelt informatie terug op volgende COvid-19 overleg. 
 

 
 

 

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
../../../OneDrive%20-%20ELZ-ZORA/Covid-19-team%20ELZZORA/Vaccinaties/Vaccinatiewerkgroep.pptx
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5. Varia  
 
!! Warme oproep !! 
 
Graag de vacature voor de Covid-19 projectmedewerker zoveel mogelijk delen binnen jullie netwerk: 
 
 
De vacature is terug te vinden via volgende kanalen: 
 
➢ VDAB  
➢ Facebook 
➢ Linkedin 

 

6. Volgende overleg  
 
Het volgende overleg zal doorgaan op 23 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
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/61759953/tijdelijke-covid-19-projectmedewerker-eerstelijnszone-zora-20-70?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
https://www.facebook.com/EerstelijnszoneZORA/
https://www.linkedin.com/company/eerstelijnszonezora/?viewAsMember=true

