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• Locatie: Online meeting via ZOOM 

• Aanwezig: Abigail Lafaille (Voorzitter Huisartsen Regio Mortsel), Christine Van Hoof (Arts/ 

aanspreekpunt Edegem), Jan De Lepeleire (Voorzitter ELZZORA/aanspreekpunt Lint), André 

Waerebeek (Arts/aanspreekpunt Mortsel),  Filip Verdurme (Medisch coördinator TTC ZORA/ 

Aanspreekpunt Hove), Lode Cuypers (Noodplanning Edegem), Peter Naveau (Noodplanning 

Boechout), Vera Van Der Jeught (Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA), Donald 

Goedheid (Noodplanning Kontich), Greet Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad ELZZORA), Nora 

Gabor (Stafmedewerker ELZZORA), Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek),Robby 

Lybaert (Noodplanning, Borsbeek) Herman Van Eyndhoven (Noodplanning Mortsel), Filip 

Schramme (Lokaal bestuur Edegem/lid Zorgraad ELZZORA), Wouter Geerts (Altrio 

Thuisverpleging), Marianne Busschots (Arts/lid TTC team), Gerda Lambrecht(Lokaal bestuur 

Hove/lid  zorgraad ELZZORA) en Nathalie De Landtsheer (Kringcoördinator Huisartsen Regio 

Mortsel /Stafmedewerker ELZZORA) 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

• To DO’s overleg 30/07 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

1. Stand van zaken Persoonlijk Beschermingsmateriaal 

Pakketten PBM waarvan de zorgversterkers aangaven dit niet nodig te hebben (bv. door tewerkstelling 

in een ziekenhuis), mogen steeds bezorgd worden aan het TTC (Test -en triagecentrum) ZORA. Gelieve 
hiervoor eerst contact op te nemen met de coördinator van het TTC Tania Istaz via mail 

tania.istaz@hwpzora.be of telefonisch 0471 58 52 05. 

➢ TTC: 

Maandag 27/07 levering geweest van FOD :   
 

o 5 000 chirurgische maskers  
o 250 blauwe schorten  
o 5 brillen  
 

Nog in stock op zondag 26/07 :  
 

o 4 960 chirurgische maskers  
o 60 maskers met filter MK9-195  
o 56 grijze maskers met filter  
o 5 FFP3 maskers  
o 138 overals  
o 57 blauwe schorten  
o 15 dozen handschoenen maat S  
o 8 dozen handschoenen maat M  
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o 9 dozen handschoenen maat L  
o 7 dozen handschoenen maat XL  

  
Stock wordt iedere zondagnacht door onthaalbediende HWP geteld zodat er een overzicht behouden 
blijft.  
 

➢ Hove: (Marc Bruynseels) 

Deze worden verdeeld 

➢ Lint:  (Danny Voorspoels)  

De lijsten met contactgegevens van de zorgverleners voor de strategische stok van de tweede golf, zijn 

eveneens verouderd. Zodra iedereen gecontacteerd werd om de PBM op te halen zal men aan dr. Jan 

De Lepeleire laten weten of er overschotten zijn voor het TTC ZORA 

➢ Mortsel: (Herman Van Eyndhoven) 

Verdeling is gebeurd. Er zijn reeds enkele pakketten en zullen bezorgd worden aan TTC ZORA 

➢ Borsbeek: (Lybaert Robby)  

Verdeling is gebeurd 

2. Opsporen clusters 

2.1 Leidraad lokale bron- en clusteropsporing/ aanduiden SPOC 

 

Bottom-up aanpak samen met de ELZ en de lokale besturen die 

complementair is met de centrale aangestuurde contacttracing 

  Gecoördineerd door SPOC* + ELZ coördinator 

 

 

SPOC zet medische gegevens om in lokaal beleid 

*SPOC(single point of contact): Hij/zij heeft de medische expertise om de ELZ door de crisis te leiden. 

Voorstel flow 

1. Besmette patiënt wordt geïdentificeerd 

2. Huisarts informeert patiënt en vraagt informed consent om gegevens door te geven aan de 

medische SPOC (single point of contact) op het niveau van de eerstelijnszone (ELZ)= LOKAAL 

3. Indien de patiënt toestemt vult de huisarts het eForm in met:  

a. de gegevens van de patiënt,  
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b. informatie over mogelijke clustervorming  

c. contextuele informatie van belang voor de tracers  

d. informatie over de kwetsbaarheid van de patiënt/ het gezin 

4. Het eForm wordt doorgestuurd naar de medische SPOC ((huis)arts) op het niveau van de ELZ.  

5. Voor de kwetsbare gezinnen (en clusters) worden lokale personen (buurtwerkers, 
straathoekwerkers, maatschappelijk werkers,…) die de lokale context kennen en begrijpen, 
ingezet om de index cases te contacteren (telefonisch of huisbezoek) en hoog-risicocontacten 
te identificeren, de quarantaine maatregelen te verduidelijken, en na te gaan of quarantaine 
kan nageleefd worden en of bijkomende ondersteuning nodig is (=zachte handhaving). De 
communicatie tussen de medische SPOC - ELZ coördinator en de lokale werkers gebeurt 
bijvoorbeeld via een beveiligde Excel bestand. 
 

6. De coördinator verzamelt voor de lokaal gecontacteerde index cases (via 
buurtwerkers/straathoekwerkers/maatschappelijk werkers/…) de contacten en geeft dit door 
aan de Vlaamse contacttracers. 
 

De medische SPOC ontvangt elke dag de positieve cases van de huisartsen en integreert deze in 1 

overzichtelijk Excel bestand. Samen met de coördinator wordt er gekeken welke patronen er zich in 

de regio voordoen.  

Er wordt de koppeling gemaakt tussen de gerapporteerde cases en de lokale status via het Vlaams 

dashboard. De coördinator heeft toegang tot de Zorgatlas ( = Vlaams dashboard) 

Versnelde opstart aanspreekpunten 

Zorg en Gezondheid heeft gevraagd de aanspreekpunten (op regionaal niveau!!) zo snel als mogelijk 

op te starten. Op het ogenblik dat de samenwerking tussen de verschillende zorgraden afgesproken is, 

en als een mailadres en telefoonnummer beschikbaar zijn, kunnen zij starten. 

Het team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid stelt voor dat de aanspreekpunten snel de lokale COVID-

teams (inclusief medische expertise) en het lokaal aanbod (bv. persoonlijk beschermingsmateriaal …) 

in kaart brengen. Dan kan snel geschakeld worden.  

 
2.2 Terugkoppeling Webinar lokale bron- en contactopsporing voor de zorgraad en de 

huisartsenkring 

De presentatie van de Webinar wordt toegevoegd in bijlage. 

➔ Lokale besturen en Noodplanning geven aan dat ze geen huisbezoeken zullen doen i.k.v. 

zachte handhaving. 

➔ Wouter Geerts geeft aan dat de thuisverpleging de taak van huisbezoeken op zich zou  kunnen 

nemen.  
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3. Rol van de zorgraden in de bestrijding van de Covid-19-pandemie 

3.1 Zorgatlas: Dashboard  

 

Sinds 1 augustus 2020 hebben de stafmedewerkers en voorzitter van ELZZORA toegang tot de 

controletoren binnen de Zorgatlas van Zorg en Gezondheid. Het betreft een online toepassing die 

burgemeesters, gouverneurs, noodambtenaren en zorgraden toont waar zich in hun stad of gemeente 

patiënten met COVID-19 bevinden. 

De controletoren is op die manier een instrument voor lokale besturen en zorgraden om 

besmettingsclusters en kleinere besmettingshaarden in kaart te brengen en snel en efficiënt te kunnen 

ingrijpen. 

 

4. Varia 

Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek): veel zones starten zelf teststraten op is dit voor ELZZORA 

ook een optie? 

➔ Momenteel is er vanuit het TTC ZORA voldoende  testcapiciteit. Op lange termijn is het wel 

interessant om het project dat nu in Antwerpen-Oost zal starten ook in onze zone te 

implementeren. 

 

5. Volgende overleg  
Het volgende overleg zal doorgaan op donderdag  13 augustus 2020 om 20u via ZOOM. 
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