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• Locatie: Online meeting via ZOOM 

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

aanspreekpunt Edegem), , André Waerebeek (Arts/aanspreekpunt Mortsel, Vera Van Der 

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

Kontich), 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), Sarah Renaerts(Lokaalbestuur 

Mortsel/lid zorgraad ELZZORA), Aline Mauer (Beleidsmanager lokaal bestuur Borsbeek) Peter 

Dieleman (Arts/Aanspreekpunt Kontich), Els Vanheusden (Multiversum), Robby Lybaert 

(Noodplanning Borsbeek),Marianne Busschots(Arts/lid TTC team), Marc Dobbeleir (mSPOC), 

Nora Gabor ( Stafmedewerker ELZZORA) en Nathalie De Landtsheer (Kringcoördinator 

Huisartsen Regio Mortsel /Stafmedewerker ELZZORA) 

• Verontschuldigd: Dis Van Berckelaer (Burgemeester Borsbeek), 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), Lode Cuypers (Noodplanning Edegem), 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

Geagendeerde gedeelte partners ELZZORA 

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

flow en mSPOC 

1.1 Stand van zaken e-form 

Marc (mSPOC) wacht af om toegang te krijgen tot Hector (= software om op een veilige manier 
informatie tussen zorgverstrekkers te delen). 

1.2 Draaiboek Complementair en ondersteunend scenario 

In bijlage kan u een eerste draft terugvinden van het draaiboek. Filip Schramme zal vanuit de 
feedback die gegeven werd het draaiboek aanpassen en doorsturen naar het Covid team tegen 
het volgende overleg. 

1.3 Regionale mSPOC 

Op het wekelijks overleg met de 7 Antwerpse Eerstelijnszones werd aangegeven dat Dr. Maaike Van 
Overloop kandidaat is om de taak van mSPOC (medisch single point of contact)  voor de regionale 
zorgzone Antwerpen op zich te nemen. De 7 voorzitters van de ELZ zullen dit echter nog verder 
aftoetsen met elkaar.  

De regionale mSPOC zou het rechtstreekse aanspreekpunt worden met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. Hiervoor zou nog een bijkomende subsidie voorzien worden. Wat de verdere inhoudelijke 
taken zijn van het regionale aanspreekpunt is voorlopig nog onduidelijk. 

 

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. Contactopsporing/Opsporen clusters 

2.1 Stand van zaken 

➢ Teamleaders/coördinatie 

Nora Gabor en Nathalie De Landtsheer nemen als coördinatoren van ELZZORA de taak van 

teamleaders op.  Zij volgen beiden dagelijks de controletoren op en hebben een beurtrol voor de 

permanentie naar communicatie. Mogen wij vragen om daarom steeds zowel Nora als Nathalie te 

mailen omtrent uitbraken van Covid-19 en contactopsporing.  

één van de teamleaders heeft dagelijks contact met de mSPOC  als zij van mening zijn dat er verder 

contact moet opgenomen worden met bepaalde Covid patiënten, geeft de teamleader dit door aan de 

lokale besturen. Er wordt steeds gevraagd om na telefonisch contact met de patiënt een kort verslag 

te bezorgen aan de teamleaders en de mSPOC. Voorlopig werden er een aantal patiënten 

gecontacteerd maar dienden er verder geen acties ondernomen te worden. 

 

➢ Nieuwsflits Covid-19 Zorg en gezondheid(02/09/2020): Contactonderzoek en testen op Covid-

19 in scholen 

Gisteren was het de eerste schooldag en we kregen - niet verwonderlijk - enkele vragen over hoe 
contactonderzoek en testen in een school moet verlopen als in de komende dagen of weken blijkt dat 
er leerlingen of leerkrachten zijn met een positief testresultaat of als de huisarts op basis van haar/zijn 
klinische inschatting een sterk vermoeden heeft van besmetting met COVID-19. Lees hier de volledige 
procedure. 
 
Kort samengevat: 

• Het callcenter verwittigt de arts van het CLB of zijn/haar gemachtigd medewerker.  
• Het CLB start het contactonderzoek in de school op. 
• Op basis van het contactonderzoek wordt beslist welke maatregelen noodzakelijk zijn. 
• Hoogrisicocontacten worden voor een COVID-test doorverwezen naar de 

huisarts(enwachtpost) of een test/triagecentrum. 
• De mSPOC van het COVID-19 team kan de CLB-arts en het schoolbestuur bijstaan met advies. 

Bij vragen over de sluiting van een school in het kader van een eventuele uitbraak - net zoals dat het 
geval zou zijn in andere collectiviteiten (bv. CRA-arts in een woonzorgcentrum) - is de mSPOC het eerste 
aanspreekpunt om samen met de CLB-arts te overleggen met het schoolbestuur en het lokale bestuur 
om een beslissing te nemen. De mSPOC en het COVID-19 team maken best kennis met de CLB-artsen 
van de verschillende onderwijsnetten in hun regio om afspraken te maken voordat er een crisissituatie 
opduikt. Ons advies is om dat al deze week te doen.   
 
Meer info 
 
De website van het departement onderwijs biedt toegankelijke info over coronamaatregelen op school.  
 
 

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.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/stappenplan_covid-19_voor_clb_20200831.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/stappenplan_covid-19_voor_clb_20200831.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen
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➔ Nora: Is het zinvol om de CLB artsen uit te nodigen op het volgend overleg met het Covid team?  

 

o Advies op dit moment: Er wordt gevraagd om de CLB artsen te contacteren en de 

contactgegevens te inventariseren. Nora zal de  contactgegevens van de teamleaders 

en Mspoc bezorgen aan de CLB artsen. Indien nodig, en afhankelijk van de agenda, 

kunnen zij uitgenodigd worden op een overleg met het Covid team.  

3. Zorgatlas: Dashboard Controletoren 

3.1 Stand van zaken 

Situatie op 8/09/2020:  Mortsel en Boechout hebben code geel in de controletoren en de overige 

5 gemeenten kleuren groen. 

 

➢ De gegevens in de contacttoren zijn niet altijd even accuraat. Bv. een moeder test positief en 

wordt weergegeven en de positief getestte kinderen niet.  

➢ mSPOC ziet eerder de gegevens dan de teamleiders en de noodplancoördinatoren  zien het 

soms nog later. Waardoor niet iedereen op hetzelfde moment over dezelfde gegevens 

beschikt. 

➢ Er werd op 3 september een update uitgevoerd waardoor het dashboard enkele dagen geen 

nieuwe gegevens weergaf. 

Er werd een extra dashboard toegevoegd aan de Zorgatlas waar specifieke informatie over de  

WZC’s weergegeven wordt. Momenteel kan alleen de Mspoc gegevens zien per gemeente en dus 

niet specifiek per WZC. 

DE teamleaders hebben eveneens toegang tot dit extra dashboard. Zij kunnen momenteel echter 

geen gegevens zien. Zorg en Gezondheid probeert hier al enkele dagen te zoeken naar een 

oplossing. 

 

➔ Hoe komt het dat er sommige niet worden weergegeven in de controletoren.  

o Wij denken dat dit te wijten is aan een vertraging in het systeem. 

➔ Wordt in de controletoren een beroep weergegeven? Dit zou interessant kunnen zijn om 

sneller contacten op te sporen. 

o Nee,  er wordt enkel geslacht, leeftijd, naam en adres weergegeven. 

➔ Lokale besturen krijgen vanuit informele contacten informatie over bepaalde gegevens (zoals 

o.a. beroep van de covid patiënt) en proberen deze informatie maximaal te delen met de 

teamleaders en mSPOC.  
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4. Sensibilisatie quarantainemaatregelen en beschermingsmaatregelen 

4.1 Nieuwe folder met informatie ‘wat te doen na testing’ 

In samenwerking met de LOGO’s (LOkaal GezondheidsOverleg) ontwikkelde eerstelijnszone 

Voorkempen een folder met specifieke informatie ‘wat te doen na testing’.  

➔ Dr. Marianne Busschots zal deze folder aanpassen waar nodig aan onze zone. Nathalie bezorgd 

de aangepaste folder aan de huisartsen en het Covid team alsook aan de leden van zorgraad 

zodat deze maximaal verspreidt kunnen waar nodig. 

 

4.2 Survivelkit voor jongeren  

De Vlaamse LOGO’s zijn bezig met het ontwerpen van een survivelkit voor jongeren. De survivelkit 

bevat informatie over het correct dragen van mondneusmaskers en de noodzaak hiervan. Men 

hoopt jongeren hierdoor te sensibiliseren en te blijven motiveren. 

5. Varia 
 

5.1 Communicatieplatform voor de Eerstelijn 

Gepland was dat op maandag 7 september de Covid teams toegang zouden krijgen tot het 

communicatieplatform voor de Eerstelijn. Vandaag werden we hierover gecontacteerd en werd ons 

gezegd dat de toegang voor de covid teams op een later tijdstip gepland staat. U zal hiervoor nog de 

nodige login gegevens en informatie ontvangen. 

5.2 Corona subsidie aan OCMW’s  

Zie bijkomende informatie in bijlage. 

Personen met een ondersteuningsnood staan centraal binnen de ELZ. Filip Schramme vraagt of het 

mogelijk zou zijn om deze personen  door te verwijzen naar de lokale besturen zodat zij kunnen 

bekijken of er een mogelijkheid is voor extra tegemoetkoming.  

➔ De lokale besturen zullen dit aftoetsen binnen de eigen gemeenten hoe ze dit wensen op te 

nemen. 

 

5.3 vragen  

 

➔ Aline Mauer: Er werd gevraagd door de overheid dat er een veiligheidscel zou samenkomen 

voor de gemeente Borsbeek omwille van een vooralarm. Zijn hiervoor aanwijzingen dat er 

bepaalde problemen zijn binnen  de gemeente Borsbeek?  

o De teamleaders en mSPOC kregen hiervan geen melding. Momenteel zijn er geen 

aanwijzingen dat er acties ondernomen moeten worden vanuit de veiligheidscel. 

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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➔ Donald Goedheid : Het rapport van de risk assessment groep zegt dat de veiligheidscel bij 

elkaar moet komen maar deze bevatten heel wat fouten. Er wordt gevraagd om dit eerst af te 

toetsten met de huisartsenkring en ELZZORA. De teamleaders krijgen deze rapporten niet. De 

lokale besturen zullen deze bezorgen aan hen zodat er samen overlegt kan worden alvorens 

een veiligheidscel samen te laten komen. 

 

➔ Abigail Lafaille:  Is er een aanspreekpunt voor de rapporten van de risk assessment groep?    

 

o Niet echt, de provinciale dienst Noodplanning ontvangt dit van de federale dienst 

Noodplanning. 

 

➔ Herman Van Eyndhoven: Mail ontvangen van ouderenzorg om personeel van de WZC’s te 

testen wanneer de drempelwaarde van 50 overschreden wordt. Er wordt in vraag gesteld of 

dit telkens noodzakelijk is aangezien we voor een periode staan met mogelijks erg 

fluctuerende cijfers. Coronafacts (www.coronafacts.be)  geeft gelijkaardig cijfermateriaal weer 

als de controletoren en wordt momenteel dagelijks als extra tool gebruikt om de cijfers beter 

te kunnen interpreteren. 

 

➔ Els Vanheusden : Alles wat onder PVT  valt  krijgen altijd alerts of vooralarm. De ziekenhuizen 

krijgen geen enkel alert omdat dit Federaal is. De meest kwetsbare patiënten bevinden zich in 

de ziekenhuizen waardoor het moeilijk is om tijdig te anticiperen wegens geen alert of 

vooralarm. 

 

➔ Nora Gabor: Is er een permanentie voorzien bij de lokale besturen tijdens het weekend i.k.v. 

contactopsporing?  

 

o Er mag een mail gestuurd worden naar de dienst Noodplanning met de vraag 

welke contactgegevens er nodig zijn voor wie en waarvoor tijdens het weekend. 

Zij zullen dan een lijst bezorgen. 

 

6. To Do  

Wie  Wat 

Filip Schramme  Aanpassen draaiboek + doorsturen naar Covid team                                                  

Nora Gabor CLB artsen contacteren i.v.m. contactgegevens  

Lijst bezorgen aan diensten Noodplanning  met vraag voor contactgegevens 

tijdens weekends en feestdagen 

Marianne Busschots Folder aan passen met informatie ‘wat na testing’ 
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7. Volgende overleg 

Het volgende overleg zal doorgaan op donderdag 24 september 2020 om 20u. 
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