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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), Marianne Busschots 
(Arts/lid TTC team) 
Marc Dobbeleir (mSPOC) 
Wouter Geerts (Altrio Thuisverpleging) 
Greet Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad ELZZORA) 
Herman Van Eyndhoven (Noodplanning Mortsel) 
Filip Schramme (Lokaal bestuur Edegem/lid Zorgraad ELZZORA) 
Gerda Lambrecht (Lokaal bestuur Hove/lid  zorgraad ELZZORA) 
Vera Van Der Jeught (Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA) 
Peter Naveau (Noodplanning Boechout) 
Donald Goedheid (Noodplanning Kontich) 
Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek)   
Nora Gabor (Stafmedewerker ELZZORA) 
Nathalie De Landtsheer (Kringcoördinator Huisartsen Regio Mortsel / Stafmedewerker  
ELZZORA) 

 

• Verontschuldigd: Lode Cuypers (Noodplanning Edegem), Sarah Renaerts (Lokaal bestuur 
Mortsel/lid zorgraad ELZZORA), Peter Dieleman (Arts/Aanspreekpunt Kontich) en Toon 
Mortelmans (Arts Borsbeek). 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

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

• Toename van positieve gevallen maar tot op heden werden weinig kwetsbare personen 
gedetecteerd. 

• Controletoren geeft dikwijls vertraagde informatie weer. 

• eForms nemen toe → 90% gaat niet over kwetsbaren patiënten vraag wordt gesteld of het 
mogelijk is dat huisarts duidelijk in e-form een korte omschrijving en reden van kwetsbaarheid 
weergeeft 

• Talrijke telefoons van CLB’s en VAPH voorzieningen met bezorgdheden. 

• Beslissing om teamleiders zelf te laten bellen naar positief geteste patiënten wordt als positief 
beschouwd. Lokale contactpersonen worden zo minder belast maar de inefficiëntie blijft 
doordat de controletoren laattijdige informatie weergeeft. Andere eerstelijnszones kampen 
met dezelfde problemen. 
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➔ Filip Verdurme: Stelt voor om nog eens een mail te sturen naar de kringleden met vraag om 

in eForm aan te geven om welke kwetsbare situatie het gaat bij de patiënt (bv. 
alcoholproblematiek, mentale beperking,…).  

➔ Donald: Stelt vraag of het mogelijk is om een wekelijkse rapportage te bezorgen aan de lokale 
besturen waar de besmettingen zich situeren. →  Marc geeft aan dat met Lokaal bestuur 
Edegem afgesproken werd om 1x/week deel te nemen aan een crisisoverleg waarbij alle 
vragen  gesteld kunnen worden. Indien er vragen zijn vanuit de lokale besturen mogen deze 
ad hoc gesteld worden hetzij telefonisch hetzij via aanwezigheid op een crisisoverleg. 
 

1.2  Inzetten Field agent 
 
Onze eerstelijnszone zal  vanaf maandag 2 november 2020 versterkt wordt door een Field Agent. Elise 
Bolsens zal deze taak (36u/week) op zich nemen. 
Concreet betekent dit: 

• Elise wordt ingeschakeld voor de telefonische contactname van personen die we, in 
samenspraak met onze medische SPOC, via de Controletoren, e-forms of andere kanalen 
filteren. Indien er na deze eerste contactname blijkt dat er sprake is van kwetsbaarheid en 
nood aan extra ondersteuning zal Elise contact opnemen met de lokale contactpersoon per 
gemeente.  

• Elise zal  ook huisbezoeken kunnen afleggen, bij personen die telefonisch onbereikbaar zijn 
maar ook bij personen met kwetsbaarheid om deze extra te sensibiliseren en te informeren.  

• Via het ticketnummer kan Elise in de controletoren nakijken wat de huidige status is van 
contactname door de Vlaamse contacttracers (reeds gecontacteerd, huisbezoek ingepland, 
niet gecontacteerd,…) 

• Elise zal 2 tot 3 weekends per maand werken, de overige weekends en dagen dat Elise recup 
neemt zullen Nora en Nathalie de permanentie op zich nemen. 

• Elise kan op vraag van de mSPOC ter plaatse gaan om bepaalde voorzieningen te sensibiliseren 
en informeren. 

 
Elise wordt tewerkgesteld via het Onafhankelijk Ziekenfonds en wordt betaald door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid. 
 
➔ Werner: Het is belangrijk dat er een duidelijke communicatie is naar de huisartsen waarvoor 

de field agent ingeschakeld kan worden en hoe patiënten aangemeld kunnen worden voor een 
huisbezoek. → Abigail stelt mail op voor huisartsen en bezorgt deze aan de teamleiders en 
mSPOC. Er is echter bewust voor gekozen dat huisartsen niet rechtstreeks contact opnemen 
met de field agent, om haar niet te overbelasten.  

➔ Jan: Belangrijkste boodschap naar de huisartsen moet zijn om in de e-Forms duidelijk aan te 
geven om welke kwetsbare situatie het gaat bij de patiënt waarvoor een huisbezoek of 
contactname gewenst is. 

➔ Filip: Een draaiboek op Permamed kan helpen om de flow duidelijk te maken voor de 
huisartsen 

➔ Vera: Wanneer er echt een zorgnood is kan er beroep gedaan worden op de cohortzorg of 
diensten gezinszorg ingeschakeld worden. De lokale contactpersonen zullen hier als 
brugfunctie  fungeren. → https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg  
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➔ Wouter: Vanaf heden is het terug mogelijk om thuisverpleging Altrio in te schakelen. 

 

2. Stand van zaken opstart GALAZO-tool 
 
Vanaf heden kunnen ook patiënten buiten onze zone zelf een afspraak maken op het TTC mits de 
huisarts een eForm heeft aangemaakt. Twee opmerkingen hieromtrent:  
 

• Patiënten buiten onze zone kunnen daarentegen geen afspraak maken voor een Covidtest ikv 
een internationale reis.  

• Voor patiënten met domicilie in Antwerpen vragen we u om deze nog steeds naar het Testdorp 
in Park Spoor Oost (antwerpen.testcovid.be) te verwijzen waar men over een grotere 
capaciteit beschikt. 

 
Het is de bedoeling dat meer en meer mensen zelf hun afspraak maken op zora.testcovid.be zodat we 
op termijn het aantal time slots hier kunnen vermeerderen en op Mediris kunnen verminderen.  
 
➔ Filip Verdurme: Vragen aan de lokale besturen: 

• Is het mogelijk om een hulplijn (helpdesk) te lanceren waarnaar de patiënt kan bellen met 
vragen omtrent het maken van een online afspraak? 

• Kunnen de lokale besturen eveneens de kost van 1€/patiënt op zich nemen voor 
symptomatische patiënten buiten onze zone? 
 

➔ Gerda: (kosten 1€/patiënt) Kan er een maand geïnventariseerd worden over hoeveel 
personen dit gaat.  
 

➔ Herman: (helpdesk) Niet zo vanzelfsprekend om medewerkers van lokale besturen hiervoor 
in te schakelen. 
 

➔ Filip Schramme: Zal vraag over helpdesk agenderen op het overleg van de cluster lokale 
besturen. → Filip Verdurme bezorgt stappenplan aan Filip Schramme. 
 

➔ Abigail: Op weekdagen is het niet de bedoeling dat patiënt de arts van wacht contacteert met 
vragen omtrent het online inboeken van een afspraak. 

 

3. Varia 
 
➔ Filip S.:  Hoe zit het met de schakelzorgcentra? Kunnen deze terug ingeschakeld worden? → 

Op de Antwerpse crisis cel werd gezegd dat lege bedden van WZC’s ingezet kunnen worden 
voor opvang van Covid patiënten. Personeelscapaciteit is hierbij echter een groot probleem. 
 

➔ Werner: Is het niet opportuun om in deze groep ook een ziekenhuis(netwerk) te betrekken? 
Huisartsen zouden een zicht moeten hebben hoe de huidige situatie omtrent  de 
bezettingsgraad in onze ziekenhuizen is. Welke flow dient er gevolgd te worden? 
→     Eventueel te contacteren personen: 

• Nicole Knops voor UZA 
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• Bavo Prins voor GZA 

• Erik Genbrugge federale gezondheidsdienst 

• Hoofdgeneesheer Lier 
 
Antwoord Debeuf Johan (Heilig Hart Ziekenhuis Lier)  
Momenteel organiseren we ons zodanig dat er op de spoeddienst steeds  opname-capaciteit is, en ook 
zelfs capaciteit voor initiële toediening van  intensieve zorgen (invasieve beademing). In principe kan 
een symptomatische patiënt dus steeds worden opgevangen. 
In geval er “verderop” in de organisatie géén mogelijkheden voor opname meer zijn (géén capaciteit 
op COVID-afdelingen en/of op dienst intensieve zorgen), dan vallen we terug op het federale dispatch-
systeem; in concreto wordt dan contact opgenomen met de (medewerkers van de) federale 
gezondheidsinspecteur die op zoek gaat naar een locatie voor de patiënten die bij ons op de spoeddienst 
werden opgevangen en gestabiliseerd. Op dit ogenblik werkt dit in omgekeerde richting en ontvangen 
we in Lier (en bij uitbreiding binnen Briant) vooral patiënten uit andere provincies.  
Het kan een optie zijn om inderdaad gegevens over bezettingsgraad te delen, alleen stel ik me de vraag 
of dit praktisch werkbaar is. Die gegevens zijn immers zeer dynamisch (zeker met het spreidingsplan 
waarbij veel patiënten worden getransfereerd) en het scenario lijkt me niet ondenkbaar dat een 
symptomatische patiënt een langere afstand aflegt naar een ziekenhuis waar volgens de registratie 
van ’s ochtends nog een aantal bedden waren, om bij aankomst ’s middags te zien dat het ziekenhuis 
geen capaciteit meer heeft.  
In die zin zou ik dus voorstellen om ( cfr. het 112-systeem) symptomatische patiënten steeds naar het 
dichtstbijzijnde of vertrouwde ziekenhuis te sturen. 
 

4. Volgende overleg 
 
Het volgende overleg zal doorgaan op woensdag 18 november om 20u.  
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