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• Locatie: Online meeting via ZOOM 

• Aanwezig: Abigail Lafaille (Voorzitter Huisartsen Regio Mortsel), André Waerebeek 

(Arts/aanspreekpunt Mortsel,Herman Van Eyndhoven (Noodplanning Mortsel),Filip 

Schramme (Lokaal bestuur Edegem/lid Zorgraad ELZZORA), Gerda Lambrecht(Lokaal bestuur 

Hove/lid  zorgraad ELZZORA), Sarah Renaerts(Lokaal bestuur Mortsel/lid zorgraad 

ELZZORA),Marianne Busschots(Arts/lid TTC team), Marc Dobbeleir (mSPOC), Nora Gabor ( 

Stafmedewerker ELZZORA), Wouter Geerts (Altrio Thuisverpleging), Werner Van Peer 

(Arts/Aanspreekpunt Boechout), Jan De Lepeleire (Voorzitter ELZZORA/aanspreekpunt Lint), 

Filip Verdurme (Medisch coördinator TTC ZORA/ Aanspreekpunt Hove), Greet Desrumaux 

(Apotheker/lid zorgraad ELZZORA), Hilde Vangenechten (Apotheker) Aline Mauer 

(Beleidsmanager lokaal bestuur Borsbeek) Els Vanheusden (Multiversum), Robby Lybaert 

(Noodplanning Borsbeek), Peter Dieleman (Arts/Aanspreekpunt Kontich), Toon Mortelmans 

(Arts Borsbeek), Sophie Hermans ( Algemeen directeur lok. bestuur Mortsel), Els Augustinus 

(Lokaal bestuur Boechout) en Nathalie De Landtsheer (Kringcoördinator Huisartsen Regio 

Mortsel /Stafmedewerker ELZZORA) 

• Verontschuldigd: Christine Van Hoof (Arts/ aanspreekpunt Edegem), Donald Goedheid 

(Noodplanning Kontich), Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek) Lode Cuypers 

(Noodplanning Edegem), Vera Van Der Jeught (Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA) 

en Peter Naveau (Noodplanning Boechout) 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

1. Beheren van uitbraken: Complementair en ondersteunend scenario 

1.1 Terugkoppeling/evaluatie contactopsporing en huisbezoeken 

Na evaluatie omtrent de contactopsporing en feedback van de lokale contactpersonen concludeerde 

we volgende: 

➢ Veel dubbel werk : de controletoren geeft dikwijls vertraagde informatie weer. Hierdoor 

stellen we vast dat in meer dan de helft van de gevallen de positief geteste persoon reeds 

(meermaals) gecontacteerd werd door het Agentschap of reeds bezocht werd door een Field 

Agent.  

➢ Het doorsturen van de informatie en de opvolging van de terugkoppelingen omtrent de te 

contacteren personen vergt erg veel tijd. 

➢ Via de informatie van de controletoren is het niet mogelijk om enkel kwetsbare gezinnen te 

filteren en door te geven aan de lokale contactpersonen. Hierdoor gaat het oorspronkelijke 

doel waarvoor de lokale contactpersonen zouden ingezet worden verloren. 
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Naar aanleiding van de evaluatie en feedback stelde de teamleiders de vraag of zij zelf telefonisch 

contact mogen opnemen met positief geteste personen. Op deze manier kunnen de teamleiders op 

een efficiënte manier informatie doorgeven aan de lokale contactpersonen en blijft de flow beperkt 

Bij deze werkwijze zullen de lokale contactpersonen nog steeds gecontacteerd worden indien we 

merken dat kwetsbare gezinnen verdere ondersteuning nodig hebben.  

Stand van zaken na 7 dagen (nieuwe flow contactopsporing): 

➢ 18 tal gesprekken en alle personen werden reeds eerder gecontacteerd → frustrerend omdat 

wij enkel kunnen afgaan op de controletoteren. Komt heel onprofessioneel over.  

➢ 2x huisbezoek gestuurd waarbij reeds een field agent was langsgegaan 

 

➔ Heel veel dubbel werk door ontbrekende informatie in de controletoren maar zowel lokale 

contactpersonen als teamleiders worden in mindere mate belast door verkorte flow. 

 

1.2  Update huisbezoeken door verpleging 

Wouter Geerts (Altrio): Verpleegkundige staat regelmatig bij huisbezoek voor een gesloten deur 

waardoor zij niet beschikken over een klevertje van de mutualiteit. Verpleegkundige heeft 

rijksregisternummer nodig voor de vergoeding.  

➔ Is het mogelijk om steeds een rijksregisternummer te krijgen van de patiënt bij aanvraag van 

een huisbezoek?  

 Enkel indien het resultaat van de persoon verwerkt werd door het labo van GZA, kan mSPOC 

beschikken over het rijksregisternummer. 

 

➔ Voorstel Wouter: Kan er bij het ontbreken van een rijksregisternummer niet gefactureerd 

worden aan ELZZORA ?  

Zal besproken worden op het dagelijks bestuur van ELZZORA. 

 

1.3 Inzetten Field Agent 

Marc Dobbeleire stelt de vraag of er toch een mogelijkheid is om een Field Agent int te schakelen. 

Tot op heden hebben wij dit nog niet nodig gehad maar vandaag kwam er echter wel de vraag om 

een Field Agent in te zetten voor een case te Mortsel.  

Sophie Hermans laat weten dat lokaal bestuur Mortsel ondertussen iemand ter plaatsen heeft 

gestuurd om te bekijken hoe ze deze personen kunnen ondersteunen.  

Werner Van Peer: Bij huisartsen is het momenteel onvoldoende duidelijk wat de procedure is om 

een kwetsbare situatie te melden.  

o Abigail toetst procedure af bij teamleiders en mSPOC en bezorgt deze per mail aan de 

huisartsen van ELZZORA 
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2. Stand van zaken aansluiten Testdorp Antwerpen-Oost 

Piste om aan te sluiten bij testdorp  Antwerpen-Oost is geen optie meer om volgende redenen: 

- Financiële kost is te hoog 

- Bestaande triagepost is voor de populatie binnen ELZZORA gekend. Lokale besturen vinden 

het daarom belangrijk dat dit testpunt lokaal blijft, zowel symptomatisch als asymptomatisch. 

Huisartsen geven aan dat vooral de asyptomatische patiënten zorgen voor een extra administratieve 

belasting.  

Huisartsenkring regio Mortsel : Principieel akkoord van de RvB Huisartsenkring regio Mortsel.om 

online tool Golazo ( online afsprakensysteem) zelf aan te kopen (kostprijs is 13 000€).  

Per geteste patiënt wordt ook 1€/patiënt gevraagd, deze kost zullen de lokale besturen op zich nemen, 

enkel voor de asymptomatische patiënten. 

Filip Verdurme geeft aan dat het gebruik van het online systeem Golazo zowel een vermindering van 

administratieve werklast geeft voor de symptomatische als de asymptomatische patiënten. 

➔  Is het niet mogelijk om de kostprijs(1€/geteste patiënt) voor beide  (symptomatisch en 

asymptomatisch) te factureren naar de lokale besturen? 

Sophie Hermans neemt deze vraag mee naar het overleg met de burgemeesters van de 7 lokale 

besturen. 

Huisartsen trekken aan de alarmbel dat het water aan de lippen staat. Er wordt echt een snelle 

oplossing gevraagd zodat er perspectief geboden kan worden aan de huisartsen. 

Momenteel zit het triagecentrum aan een testcapaciteit van 190 stalen per dag (7/7 dagen open). 

Bedoeling is om deze testcapaciteit op te kunnen drijven naar 300 stalen per dag. 

3. Varia 

3.1 Stand van zaken psychiatrisch ZH en PVT Multiversum (Els Vanheusden) 

 

10 dagen geleden was er een uitbraak in de campus te Mortsel. 1 patiënt in dagziekenhuis testte 

positief waarna een uitgebreide testing volgde. Hierbij testte nog 2 residentiële patiënten en 2 

personeelsleden positief op Covid-19.  

Op dit moment telt Multiversum 1100 personeelsleden waarvan gemiddeld 20 personen afwezig zijn 

omwille van quarantaine. In totaal testte reeds 4 personeelsleden positief op Covid-19. 

Alle residentiële patiënten die worden opgenomen worden steeds getest. Bij crisissituaties wordt de 

patiënt bij opname getest en geïsoleerd. 

Momenteel is er een vacature vrij voor een arts (6h) ter ondersteuning op de campus in Boechout. 

➔ Abigail zal deze vacature nogmaals verspreiden naar de huisartsen. 
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➔ Abigail Lafaille: Is het mogelijk om bij een uitbraak terug te koppelen naar de artsen, mSPOC, 

teamleiders en/of huisartsen zodat er een éénduidige communicatie kan zijn bij de huisartsen? 

Zij zijn steeds beschikbaar voor advies. 

Dit is zeker mogelijk .Patiënten komen van verschillende eerstelijnszones waardoor het soms 

moeilijk is om hierover snel terug te koppelen naar alle huisartsen van de verschillende zones. 

➔ Peter Dieleman: Is er een coördinerend arts in de PVT’s ?  

Nee, medisch directeur van het ziekenhuis komt het dichts bij deze functie.  

4. Volgende overleg 

Het volgende overleg zal doorgaan op woensdag 28 oktober om 20u  
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