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• Locatie: Online meeting via ZOOM 

• Aanwezig: Christine Van Hoof (Arts/ aanspreekpunt Edegem), , André Waerebeek 

(Arts/aanspreekpunt Mortsel, , Donald Goedheid (Noodplanning Kontich, Herman Van 

Eyndhoven (Noodplanning Mortsel), Filip Schramme (Lokaal bestuur Edegem/lid Zorgraad 

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

Renaerts(Lokaalbestuur 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), Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek) en Nathalie De Landtsheer 

(Kringcoördinator Huisartsen Regio Mortsel /Stafmedewerker ELZZORA) 

• Verontschuldigd: Abigail Lafaille (Voorzitter Huisartsen Regio Mortsel), Peter Dieleman 

(Arts/Aanspreekpunt Kontich), Lode Cuypers (Noodplanning Edegem), Vera Van Der Jeught 

(Lokaal Bestuur Kontich/ lid zorgraad ELZZORA), Greet Desrumaux (Apotheker/lid zorgraad 

ELZZORA), Hilde Vangenechten (Apotheker) Aline Mauer (Beleidsmanager lokaal bestuur 

Borsbeek) Els Vanheusden (Multiversum) 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

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

mSPOC 

1.1 Terugkoppeling/evaluatie contactopsporing en huisbezoeken 

Wie  Wat Status 

Filip 

Schramme  

Aanpassen draaiboek + 

doorsturen naar Covid team                                                  

OK 

Nora Gabor CLB artsen contacteren i.v.m. 

contactgegevens  

Lijst bezorgen aan diensten 

Noodplanning  met vraag voor 

contactgegevens tijdens 

weekends en feestdagen 

OK 

Marianne 

Busschots 

Folder aan passen met 

informatie ‘wat na testing’ 

OK 
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Lokale contactpersonen: 

Wij merken een stijgende evolutie van Covid-19 besmette personen waarvan er geen 

contacten/collectiviteiten/gegevens terug te vinden zijn. 

Dagelijks  heeft 1 van de teamleiders contact met de mSPOC en overleggen zij welke Covid-19 besmette 

personen gecontacteerd moeten worden en welke zaken bevraagd dienen te worden. 

Knelpunten: 

➢ Gemeente Kontich heeft bij contactname zelf persoon op de hoogte gebracht van positief 

testresultaat. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. 

➢ Taak van de casemanager is in eerste instantie het contacteren van kwetsbare personen. 

Huisbezoeken: 

De afgelopen weken is er een toename va huisbezoeken. Dit heeft verschillende oorzaken:  

- Covid-19 besmette persoon kan niet gecontacteerd worden omwille van foutief 

telefoonnummer. 

- Lokale contactpersoon voelt de nood tijdens gesprek voor een huisbezoek (Covid-19 besmette 

persoon begrijpt quarantainemaatregelen niet, weigert mee te werken,…) 

Indien een huisbezoek gewenst is wordt hiervoor contact opgenomen met Thuisverpleging Altrio. De 

gegevens van de Covid-19 besmette persoon worden bezorgd en er wordt gevraagd of er een 

terugkoppeling kan gebeuren naar teamleiders en mSPOC. 

Dankzij de huisbezoeken werden reeds meermaals kwetsbare personen /gezinnen gedetecteerd en 

verder geholpen. 

Knelpunten: 

- Covid-19 besmette persoon geeft aan dat hij/zij reeds meermaals werd gecontacteerd. 

Permanentie weekends: 

➢ Er wordt  aan de lokale besturen gevraagd om duidelijk aan te geven wie de teamleiders 

kunnen contacteren in het weekend bij vraag naar contactname. Het blijft toch noodzakelijk 

om in het weekend een opvolging te doen en personen te contacteren om eventuele 

clustervorming te vermijden. 

Knelpunten: 

➢ Aan de hand van de gegevens in de controletoren kunnen wij niet zien hoe dringend een 

eventuele contactname is. Daarom gaan we ervan uit dat, bij ontbrekende gegevens, er snel 

geschakeld moet worden.  
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Controletoren: 

➢ Sinds donderdag 24/09 andere weergave → de status van het contact wordt nu weergegeven, 

bijvoorbeeld ( missing, contact ok, niet ok, field agent)  

 

➔ Knelpunten inventariseren aan de dienst Noodplanning van de gouverneur 

Noodplanning@FDGantwerpen.be  

1.2 Flow en vragenlijst  contactopsporing 

In bijlage kan u een Flow terugvinden voor de werking omtrent contactopsporing binnen ELZZORA. Er 

werd ook reeds een vragenlijst opgesteld voor de lokale contactpersonen. Deze kan gebruikt worden 

als leidraad tijdens de contactopname van Covid-19 besmette personen. Wij merken echter dat deze 

niet door alle lokale besturen gebruikt worden of maar gedeeltelijk ingevuld worden. Momenteel 

geven wij per mail een aantal vragen mee waarop we zeker een antwoord willen. 

 Bijvoorbeeld:  

o Wie is de huisarts? 

o Gezinsleden? 

o School op de hoogte? 

o Zijn quarantainemaatregelen duidelijk? 

o Is er ondersteuning nodig voor boodschappen, medicatie,… 

Er wordt momenteel bekeken wanneer we deze informatie via een beveiligd Excelbestand kunnen 

delen met de lokale contactpersonen. 

1.3 Terugkoppeling Webinar teamleiders en mSPOC 

➢ Interessant dat in andere ELZ  de viruslading werd meegegeven via laboresultaten 

➢ Taakkaarten: wat doet de mSpoc, teamleider, contactpersoon,… 

➢ Gegevens die doorgegeven worden via Sillo of huisartsen zijn GDPR in orde 

➢ Klik hier voor de presentatie van de Webinar. 

1.4 Labo 

Sinds maandag 21/09 werkt het test- en triagecentrum samen met het labo van GZA. Hierdoor zijn de 

testresultaten bekend na 24u en kan er sneller gecommuniceerd worden naar de patiënt en mSPOC. 
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2. CLB’s 

2.1 Informatie werking CLB’s m.b.t. Covid-19 

Richtlijnen voor CLB artsen: als er een positief geval is nemen zij contact op met mSPOC. Er wordt 

steeds besproken of een hele klas al dan niet in quarantaine geplaatst zal worden. Indien er clusters 

zijn zal er, afhankelijk van waar deze zich bevinden, beslist worden om een hele klas al dan niet in 

quarantaine te plaatsen.  

Zie bijlage (p9) (!! dit document wordt regelmatig aangepast!!) 

 

➔ Dr.Werner Van Peer: Is er een mogelijkheid om testings van leerlingen te organiseren via de 

CLB artsen zodat de huisartsen ontlast worden? 

➢ Wouter Geerts: thuisverpleging  zou via Mobiele teams de huisartsen en CLB artsen 

kunnen ontlasten door testafname uit te voeren. Er zijn nog enkele knelpunten zoals 

o.a. toestemming ouders. 

➢ Dr. Filip Verdurme: Wanneer er eventueel  gebruik kan gemaakt worden van het 

testdorp zouden alle asymptomatische patiënten hier naar doorverwezen worden. 

3. Naleven quarantainemaatregelen 

3.1 Folder ‘wat te doen na testing’ + quarantainemaatregelen 

Er werd gevraagd of ELZZORA de financiering van het afdrukken van de folder op zich kan nemen.  

➔ Meer argumenten om niet af te drukken omwille van heel snel veranderende maatregelen. De 

folder kan steeds in kleine oplages zelf afgedrukt worden maar de voorkeur wordt gegeven 

om deze digitaal te verspreiden en eventueel via een scherm te projecteren. 

4. Update aansluiten Testdorp Antwerpen-Oost 

Er werd een brief opgesteld en verstuurd naar het schepencollege van de stad Antwerpen Deze brief 

werd ondertekend door alle burgemeesters van ELZZORA. In dit schrijven werd gevraagd om als 

volledige Eerstelijnszone gebruik te mogen maken van het reeds bestaande testdorp. Momenteel 

mogen enkel patiënten van artsen uit Borsbeek hiervan gebruik maken. Er werd onlangs aangegeven 

dat de testcapaciteit nog niet volledig benut werd. Het test-en triagecentrum in onze zone wordt 

echter meer en meer belast door asymptomatische patiënten. 

 

➔ Wanneer er een akkoord is tussen het Kabinet van Fons Duchateau en de lokale besturen zou 

er gebruik kunnen gemaakt worden van het testdorp.  

➔ Antwerpen stad financiert dit project en bij uitbreiding voor onze gemeenten zou er eventueel 

een financiering kunnen gevraagd worden. 
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➔ Huisartsen geven aan dat de werkdruk erg hoog is door alle asymptomatische patiënten die 

dienen getest worden en vragen aan alle burgemeesters om zo spoedig mogelijk telefonisch 

contact op te nemen met Fons Duchateau. 

5. Extra steun voor Zorgraden 

5.1 Samenwerkingsovereenkomst 

Er wordt een extra subsidie van 93 000€ voorzien voor de Zorgraden. 33 280€ voor mSPOC en 

eventueel 3 extra artsen. 60 00 € voorzien voor samenstelling, organisatie, coaching en inzet van een 

pool huisbezoekers. 

➢ Één van de voorwaarde is om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen HRM, 

mSPOC, lokale besturen en andere organisaties die huisbezoekers leveren. 

➢ Pool huisbezoekers ontbreekt nog. 

 

➔ Herman Van Eyndhoven: Eventueel ondersteuning van medische secretaresse voor 

teamleiders en een verpleegkundige als ondersteuning  voor mSPOC d.m.v. bovenstaand 

budget. Mortsel wil zich engageren om mee te werven. 

Er is ook een extra subsidie voorzien van 15 000€. De voorwaarde is dat er een regionale medische 

coördinator aangesteld wordt. Voorstel is wanneer ELZZORA de taken zelf opneemt er 1000€ betaald 

wordt voor de onderschrijving van de samenwerkingsovereenkomst binnen de Regionale zorgzone 

(=7Antwerpse Eerstelijnszones) en de overige 14 000€ ontvangt als eigen middelen. 

5.2 Field agents 

Er wordt een voltijdse field agent voorzien ter ondersteuning van de ELZ. Deze worden betaald door 

de overheid. Indien de ELZ gebruik wenst te maken van een eigen field agent dient deze eerste een 

opleiding te volgen. 

6. Varia  

➔ Christine Van Hoof: Er werd een vraag gesteld aan de burgemeester van Edegem om  binnen 

een bepaalde zone (zone 19) mondmaskers te dragen. 

➢ Lokale besturen zullen dit in overweging nemen. 

➢ In enkele gemeenten werkt men al met aangegeven zones waarbij verplicht wordt een 

mondmasker te dragen. 

7. Volgende overleg 

Het volgende overleg zal doorgaan op 13 oktober 2020 om 20u 
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