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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), Vera Van Der Jeught (Lokaal 

Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA), Donald Goedheid (Noodplanning Kontich), Greet 

Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad 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), Gerda Lambrecht(Lokaal bestuur Hove/lid  zorgraad ELZZORA), Sarah 

Renaerts(Lokaalbestuur Mortsel/lid zorgraad ELZZORA), Koen Metsu (Burgemeester Edegem), 

Els Augustinus (Waarnemend burgemeester Boechout), Aline Mauer (Beleidsmanager lokaal 

bestuur Borsbeek) Werner Van Peer (Arts/Aanspreekpunt Boechout), Peter Dieleman 

(Arts/Aanspreekpunt Kontich)en Nathalie De Landtsheer (Kringcoördinator Huisartsen Regio 

Mortsel /Stafmedewerker ELZZORA) 

• Verontschuldigd: Nora Gabor (Stafmedewerker ELZZORA), Marianne Busschots ( Arts 

Kontich/Lid TTC team) 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

1. Beheren van uitbraken: Complementair en ondersteunend scenario (=scenario 2) 

 

Lokale initiatieven en het centrale systeem van contact- en bronopsporing kunnen elkaar versterken. 

Er zijn daarvoor 3 scenario’s. Een uitgebreide omschrijving van de scenario’s kan u hier terugvinden. 

➢ De 7 gemeenten van ELZZORA werden bevraagd of er voldoende draagvlak is vanuit de 

lokale besturen om het complementair en ondersteunend scenario uit te rollen binnen 

onze zone? 

Onderstaand de standpunten van de 7 Lokale besturen: 

Mortsel: 

Het bestuur kan zich vinden in het voorgestelde scenario 2.  Het is echter niet opportuun om 

maatschappelijk werkers van het OCMW in te zetten voor huisbezoeken en zachte handhaving. 

 

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/lokale-initiatieven-voor-bron-en-contactonderzoek-webinar-lokale-besturen
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Boechout: 

Het bestuur kan zich vinden in het voorgestelde scenario 2. 

Het is echter niet opportuun om maatschappelijk werkers van het OCMW in te zetten voor 

huisbezoeken en zachte handhaving. Een betere piste is om hiervoor beroep te doen op de 

thuisverpleging (cfr. punt 2.2 van het verslag van het overleg van het Covid-19 team van 4/8/2020). 

Carine Ceulemans, coördinator Burger en Welzijn, zal dienst doen als ons lokaal aanspreekpunt voor 

informatie-uitwisseling over kwetsbare groepen. 

Hove: 

Het bestuur nam nog geen standpunt in maar zal besproken worden op een volgend overleg 

Vermoedelijk zouden zij aansluiten bij scenario 2 met eveneens de uitzondering van huisbezoeken 

door personeelsleden. 

Kontich: 

Het bestuur sluit zich aan bij scenario 2. Er is een casemanager aangesteld vanuit de gemeente. Indien 

nodig zullen zij ook huisbezoeken organiseren bij kwetsbare groepen, al dan niet met een tolk. 

Lint: 

Gelet op de beperkte organisatorische draagkracht opteert Lint voor scenario 1. “Voor zover wij op de 

hoogte zijn wordt dit scenario ook aanbevolen door de Vlaamse administratie en de verantwoordelijken 

van het Vlaamse contactonderzoek. Uiteraard is alles voor beslissing herzienbaar”. 

Voor zover onze mogelijkheden en deskundigheden reiken zal Martine van Mechelen, meewerkend 

diensthoofd sociale dienst, onze contactpersoon zijn in deze uitdaging. Graag wel ASAP een 

vergadering met de gemeentelijke contactpersonen plannen zodat zicht wordt verkregen wat van hen 

verwacht wordt. 

Borsbeek: 

Het lokaal bestuur Borsbeek wenst medewerking te verlenen aan het complementair en 

ondersteunend scenario dat opgenomen zal worden door de eerstelijnszone ZORA in de bestrijding 

van de Covid-19 pandemie. De gemeente Borsbeek gaat bovendien actief lokale uitbraken beheren en 

werkt complementair met het centrale contact- en opsporingswerk. 

Het OCMW Borsbeek zal verzocht worden om maatschappelijk werkers in te zetten ter ondersteuning; 

zij zullen hun volledige medewerking verlenen maar kunnen niet ingezet worden voor het afleggen van 

de effectieve huisbezoeken. De pool van ‘huisbezoekers’ zal enkel telefonisch contact opnemen met 

betrokken personen. De teamcoach welzijn neemt hierin een coördinerende rol op. 

Burgemeester Dis Van Berckelaar wordt aangeduid als 'Single Point of Contact' voor het lokaal bestuur 

Borsbeek. 

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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Edegem: 

Het bestuur kiest voor scenario 1 aangezien ze geen personeelscapaciteit heeft binnen de daarvoor 

geschikte personeelsleden (welzijnswerker, jeugdconsulent, huisvestingsambtenaar, ...) om in te 

zetten in scenario 2. Met de huidige informatie is het ook moeilijk om in te schatten welke 

personeelscapaciteit precies nodig is om dat scenario 2 te 'bemannen'. Als tussen positief geteste 

Edegemnaars OCMW-cliënten zijn, dan kan de algemene sociale dienst kijken of er aspecten zijn die 

kunnen geïntegreerd worden in het hulpverleningstraject. Voorwaarde is wel dat de huisarts de 

toestemming krijgt van de positief geteste Edegemnaar om deze info door te geven aan de 

begeleidend maatschappelijk werker. 

➢ Wouter Geerts( Thuisverpleging) zal bij de thuisverpleegkundigen uit de regio af te toetsen of 

er mogelijkheden zijn om huisbezoeken te doen omtrent opvolging van isolatie, quarantaine 

en sensibilisatie. 

➢ Filip Schramme (lokaal bestuur Edegem): Qua ondersteuning vanuit het lokaal in geval van 

scenario 2, kunnen ook gekwalificeerde vrijwilligers ingezet worden had ik begrepen. 

Onderstaand een inspirerend voorbeeld uit West-Vlaanderen: 

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/ons-vertrouwen-ze-meer-dan-een-

contactonderzoeker-uit-brussel/10243380.html, waar bronopsporing werd uitgevoerd door een team 

van gepensioneerde chirurgen, pediaters, urologen, oogartsen, ….  

Is dat in onze eerstelijnszone ook een optie? 

➔ Er is weinig zicht op bovengenoemde groep van gepensioneerde hulpverleners . 

➔  Op het platform van Zorg en Gezondheid Vlaanderen (https://www.helpdehelpers.be/ ) werd 

door André Waerebeek een hulpvraag gesteld voor verpleegkundigen voor de triage / voor 

evt. huisbezoeken follow-up Covid patiënten. 

2. Opsporen clusters 

2.1 Medisch expert SPOC 

Dr. Marc Dobbeleir zal de taak van medisch expert/SPOC opnemen voor ELZZORA. Een back-up voor 

deze taak is op termijn zeker noodzakelijk.  

2.2 Teamleaders/coördinatie 

Voor de medisch expert en teamleaders/coördinatoren werd op 13/08/2020 een opleiding 

georganiseerd door Vivel. De Webinar werd opgenomen en zal binnenkort beschikbaar zijn. op 

www.vivel.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
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/ons-vertrouwen-ze-meer-dan-een-contactonderzoeker-uit-brussel/10243380.html
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/ons-vertrouwen-ze-meer-dan-een-contactonderzoeker-uit-brussel/10243380.html
https://www.helpdehelpers.be/
http://www.vivel.be/
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Nora Gabor en Nathalie De Landtsheer zullen als coördinatoren van ELZZORA de taak van 

teamleaders opnemen. Hoe deze taak concreet ingevuld wordt zal de komende weken duidelijk 

worden.  

2.3 Vooralarm Covid-19 Boechout 

Naar aanleiding van de aantal vastgestelde besmettingen met COVID-19 in Boechout, bezorgde het 

Agentschap Zorg en Gezondheid dienst infectieziekten ons maandag 10/08/2020 een mail met de 

melding ‘vooralarm Covid-19’. Op dit moment gaat het enkel om een eerste signaal en zal verder 

opvolgt worden of dit signaal aanhoudt. Dit hoeft niet te betekenen dat er momenteel al extra 

maatregelen nodig zijn.  

De besmettingen in een gemeente worden gemonitord aan de hand van drie indicatoren met een 

drempelwaarde:  

In het opvolgsysteem zit Boechout in alert 2, met een incidentie die gestegen is naar 75/100.000 en 

werden er de voorbije 7 dagen 10 gevallen vastgesteld, waarvan 2 gezinnen (totaal zes personen).  

Via de lokale gezondheidswerkers kan reeds geëvalueerd worden of er een beginnende uitbraak 

ontstaat en zo ja, of we kunnen ontdekken waar zo’n uitbraak zich situeert.  

Indien bijkomend onderzoek moet gebeuren, zal er contact opgenomen worden met de zorgraad van 

de eerstelijnszone om af te toetsen of zij hulp nodig hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

om het brononderzoek op te starten. 

 

Het eventuele bijkomend brononderzoek houdt in dat personen extra worden bevraagd naar de 

bezochte plaatsen tijdens de incubatieperiode, zodat personen aan elkaar gelinkt kunnen worden (vb. 

events, familiale clusters). Hierdoor kunnen gerichte maatregelen worden genomen. 

➔ Volgens de huidige cijfers op 13/08/2020 bevindt Boechout zich momenteel in alert 1. 

➔ De lokale besturen geven aan dat het van essentieel belang is dat de burgemeesters 

geïnformeerd worden over positieve gevallen van Covid-19 met de daar bijhorende 

persoonsgegevens. De mSPOC zou hiervoor (medisch expert/single point of contact) de 

spilfiguur kunnen zijn. 

➔ Er moet duidelijkheid zijn omtrent welke taken er opgenomen worden en door wie bij 

clusteropsporing , contacttracing en sensibilisatie . Marc Dobbeleir (mSPOC) zal een flow 

uitwerken om duidelijkheid te creëren over bovenstaande vraag. 

2.4 Uitbraken in crèches 

Binnen onze zone werd er een melding gedaan van positieve gevallen in 2 crèches. De huisartsen en 

lokale besturen traden hiervoor in communicatie. 

 

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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2.5 LOGO’s (LOkaal GezondheidsOverleg), Palliatie, MOPA(migratie en palliatieve 

ondersteuning) en Geestelijke Gezondheidszorg 

Vanuit het regionaal overleg werd benadrukt dat de LOGO’s , palliatie en Geestelijke Gezondheidszorg 

nauw betrokken moeten worden bij de Covid-19-teams. Het is belangrijk om per Eerstelijnszone een 

aanspreekpunt te hebben voor bovengenoemde partners. Afhankelijk van de noden kunnen zij 

deelnemen aan het overleg van de Covid-19-teams. 

Regionaal werd de vraag gesteld hoe we bovengenoemde partners kunnen betrekken binnen ons 

team.  

➔ Afhankelijk van de nood en specifieke casussen zal het Covid-19-team contact opnemen met 

de LOGO’s , palliatie en GGZ. Met het LOGO werd reeds contact opgenomen omtrent 

sensibilisatie van quarantainemaatregelen en isolatie. 

3. Zorgatlas: Dashboard Controletoren 

3.1 Stand van zaken  

Situatie voor ELZZORA op 12/08/2020 (= periode van 06/08/2020 t.e.m. 12/08/2020): 

Alle gemeenten binnen ELZZORA kleuren momenteel geel. Dit wil zeggen dat er 1 geactiveerd alert is. 

De controletoren wordt dagelijks opgevolgd. 

 

Onderstaand meer info omtrent de kleurcodes en alert waarden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleuren van de gemeenten zijn als volgt te lezen: 

- Donker rode gemeenten hebben drie geactiveerde alerts  

- Oranje  gemeenten hebben twee geactiveerde alerts 

- Gele gemeenten hebben één geactiveerde alert  

- Groene gemeenten hebben geen alert 

Deze waarden worden beschouwd als alarmerend op basis van volgende regels:  

- Alert op Incidentie: Wanneer de incidentie 20 besmettingen per 100.000 inwoners aangeeft 

- Alert op Dagen sinds 0: Wanneer het minstens 5 dagen geleden is dat er nog een dag was zonder 

nieuwe besmettingen 

- Alert op dagen met stijging: Gedurende de geselecteerde periode van 7 dagen werden op 

minstens 4 dagen nieuwe besmettingen vastgesteld. 

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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➔ De gegevens van het dashboard zijn accuraat maar kunnen toch een verkeerd beeld 

weergeven. Zo kleurde de gemeente Borsbeek de afgelopen week rood maar ontvingen zij 

hiervoor geen vooralarm. Ondanks een toenemend aantal besmettingen kleurt Borsbeek terug 

geel.  

4. Naleven quarantainemaatregelen 

4.1 Preventieve gezondheidszorg en inzet politie 

Er is per Gewest een decreet dat een bepaald kader schept. Voor Vlaanderen is dat het decreet van 21 

november 2003 betreffende het Preventieve Gezondheidsbeleid: 

• Er is een juridische analyse uitgevoerd en daaruit blijkt dat de inzet van politie op basis 

van het Vlaamse Decreet op dit ogenblik niet kan. Maar het is niet uitgesloten dat de 

politieke wil aanwezig is om eventueel wel degelijk een wettelijke basis te creëren voor 

de politie-inzet. 

• Het standpunt van zowel FedPol als LokPol zijn op dit ogenblik duidelijk: de politie wordt 

niet bevraagd in functie van de handhaving op zich, wel eventueel om bijstand te 

verlenen indien de aangeduide ambtenaren-artsen in hun taken verhinderd worden 

(sterke arm verlenen zoals bepaald in Art 44 WPA). 

• Dit standpunt is ondertussen ook besproken met kabinet BiZa waarbij de minister ook de 

redenering volgt dat politie pas kan ingezet worden als ultimum remedium om de sterke 

arm te verlenen in geval van een ambtenaar-arts die zou bv bedreigd wordt of met geweld 

wordt geconfronteerd. De politie zal dus niet bevraagd worden in functie van de 

handhaving op zich.  

• Ik denk dat we als politie moeten blijven herhalen dat politie-inzet bij de handhaving van 

de voorschriften inzake quarantaine en isolatie, op basis van het Vlaamse decreet, niet aan 

de orde is. 

 

4.2 Nomenclatuurnummer thuisverpleging: sensibilisering en opvolging 

quarantainemaatregelen 

Tijdens de Coronapandemie werd een nieuw nomenclatuurnummer voorzien door het RIZIV: 

Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, 

gediagnosticeerd door een arts 

Deze zorg bestaat uit: 

• Gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.) 

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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• Begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, 

quarantainemaatregelen, enz. 

• Begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is). 

Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd 

medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van 

de zorg. 

5. Varia  

5.1  “Teststraat” 

Op het vorige overleg werd er gesproken over de noodzaak om een eigen “teststraat” op te richten 

voor het massaal testen op Covid-19. Daarop kwam het antwoord dat de capaciteit in de 

huisartsenwachtpost (TTC) voorlopig voldoende was maar dat dit bij stijging in de testvraag wel eens 

nodig zou kunnen zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft bekeken of er in Kontich een mogelijkheid is om dit 

te organiseren. 

Men is het idee in ieder geval genegen om gastgemeente te zijn moest het nodig worden. 

Kontich gaat intern bekijken of het stuk expresweg N171, tussen De Villermontstraat (thv de Quick) en 

de Edegemsesteenweg (grens met Edegem) in aanmerking komt. 

1 kant van de expresweg is hier in gebruik als parking. Dit stuk parking is 10m breed dus tot 3 “straten” 

naast elkaar mogelijk. Ingang = kant De Villermontstraat, uitgang thv Edegemsesteenweg. 

De gemeente zou hier kunnen ondersteunen op logistiek gebied: tafels, stoelen, nadarhekken, 

tentjes… Het medische luik is uiteraard voor de huisartsenkring. 

Dit zou alvast voor de zuidelijke kant van de ELZZORA-zone een goed bereikbare plek kunnen zijn 

(alvast voor Edegem, Hove, Lint, Kontich en zuiden van Mortsel). 

Door dit zo voor te bereiden kunnen we snel schakelen moest het nodig zijn. 

➔ Er is een bijkomende piste waarbij de vraag werd gesteld of de patiënten van ELZZORA gebruik 

kunnen maken van het testdorp Park Spoor Noord. Dr. Filip Verdurme volgt dit verder op en 

koppelt terug wanneer hierover meer informatie beschikbaar is. 

➔ Het UZA contacteerde ELZZORA met de vraag naar samenwerking met de bestaande triagepost 

en drive in van Huisartsenkring-Zuid. Deze piste zal echter niet gevolgd worden. 

6. Datum volgend overleg 

Het volgende overleg met het Covid-19-team ELZZORA zal op donderdag 20/08/2020 om 20u 

doorgaan via ZOOM. 
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