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Huisartsenkringen kregen de vraag 

van de overheid om de Spoed-

diensten van de ziekenhuizen te 

ontlasten in geval van een CO-

VID-19-uitbraak en een ‘triage-

wachtpost’ op te richten. “"We 

moesten heel snel uitzoeken hoe 

we tewerk zouden gaan. Dit was 

ongezien, met een dergelijke si-

tuatie hadden we geen ervaring",” 

aldus Rob Smeets, voorzitter van 

huisartsenkring Prometheus en 

Ann Mandervelt voorzitter van 

huisartsenkring Maasmechelen.

Dr. Rob Smeets: “Nadat we de hoofden bij elkaar gesto-
ken hadden met enkele collega’s zaten we samen met 
enkele afgevaardigden van het ZOL, het stadbestuur 
van Genk en medewerkers van de woonzorgcentra. 
Iedereen heeft hemel en aarde bewogen om snel van 
start te kunnen gaan.”

Wachtpost
De coronawachtposten werden opgericht om te ver-
mijden dat mensen die mogelijk besmet waren met 
COVID-19 naar de praktijk van de huisarts of de huisart-
senwachtpost zouden komen en daar anderen zouden 
besmetten of de ziekte verspreiden. Een correcte triage 
moest ook de wachtzalen van het ziekenhuis ontlasten.
Dr. An Mandervelt: “In de coronawachtpost kunnen enkel 
mensen terecht die doorverwezen zijn. Mensen met mo-
gelijke symptomen van COVID-19 moeten eerst contact 
opnemen met hun huisarts. Deze maakt een inschatting 
of de patiënt thuis in quarantaine moet uitzieken of naar 
de triagepost moet komen. Patiënten die ernstig ziek 
zijn, worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Om 

het systeem waterdicht te houden, 
nemen wij steeds contact op met de 
Spoedgevallendienst om te melden 
dat er een patiënt onderweg is.”

Dr. Rob Smeets: “De samenwerking 
met het ziekenhuis verliep vlot. Er 
werd kort op de bal gespeeld en er 
was steeds iemand beschikbaar voor 
overleg. Ook patiënten met dringende 
niet-COVID-19-problemen konden we 
snel naar het ziekenhuis doorverwij-
zen.”

“Ook heel erg waardevol waren de 
zoomsessies die met het ZOL geor-
ganiseerd werden voor het delen van 
informatie over de aanpak van de nieu-
we pathologie. Maar liefst 140 artsen 
hebben hieraan deelgenomen.”

Contactonderzoek
Sinds begin mei werd er door de 
overheid ook een systeem van con-
tactonderzoek opgezet waarbij huis-
artsen patiënten moeten testen op 
COVID-19 of doorverwijzen naar een 

triagecentrum. De teststalen kunnen 
naar het klinisch labo van een vlakbij 
gelegen ziekenhuis of naar het natio-
naal testplatform dat minister Philip De 
Backer begin april heeft uitgebouwd 
toen grootschalige testen moesten 
voorzien worden voor de woonzorg-
centra.

Dr. Rob Smeets: “Bleek dat er vaak 
technische problemen opdoken bij 
het doorstromen van de resultaten 
van het nationaal testplatform naar de 
software van de individuele huisartsen. 
Daarnaast duurde het soms twee tot 
drie dagen voor we het testresultaat 
kregen. Omdat we een snellere diag-
nostiek wensen, zijn we overgescha-
keld naar het klinisch labo van het ZOL. 
Zij geven ons de resultaten al binnen 
de vier uur.”

Ook de huisartsenkring van Maasme-
chelen is overgeschakeld naar het 
klinische labo van het ZOL voor de 
analyse van de teststalen. 
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