Triagepostcoördinator
Functiebeschrijving: Triagepostcoördinator Scheldekracht, samenwerking van
Huisartsenvereniging Wetteren-Laarne- Wichelen, Huisartsenvereniging Groot Lochristi,
Huisartsenvereniging Merelbeke
Algemeen doel van de functie: Je coördineert de operationele werking van de covid
triagepost en bijhorende satellietpost(en). Je neemt daarbij ook taken op rond
personeelsbeleid, financiële verslaggeving en ondersteuning van de werkgroepen. Je werkt
occasioneel ‘s avonds.
Activiteitsdomeinen:
Coördinatie van de triagepost-werking

• Je coördineert de operationele en logistieke zaken rond de triagepost in Beervelde. Je
coördineert en begeleidt mee in de opstart van de satellietpost te Merelbeke. Afhankelijk
van de epidemiologische evolutie kan de oprichting van een bijkomend satellietcentrum
noodzakelijk zijn.
• Je volgt de voorraden van PBM, het testmateriaal en de noodzakelijke materialen voor
onderzoek ter plaatse op. Je rapporteert eventuele tekorten of probleemsituaties aan de
desbetreffende verantwoordelijken (artsen, verpleegkundigen, labo, gemeente) en zorgt
voor de nodige opvolging.
• Opstart, opvolging en procesverbetering van afsprakenbeheer voor de patiënten,
medische verslagen, samenwerking met klinische labo’s en eventueel Federaal laboplatform
etc
• Je staat in voor de planning van de artsen, verpleegkundigen,
onthaalmedewerkers/vrijwilligers.
• Je ondersteunt de uniforme communicatie met de leden van de huisartsenkringen over de
werking van de triagepost.
• Je ondersteunt de communicatie met de zelfstandige verpleegkundigen die werkzaam zijn
op de triagepost. Volgens noodzaak leg je de contacten voor aantrekken van nieuwe
verpleegkundigen.
• Je rapporteert aan de Huisartsenkringen Vesalius, Merelbeke en Lochristi en ondersteunt
de desbetreffende kringen op uitvoerend vlak. Je organiseert de overlegvergaderingen en
maakt verslag. Je rapporteert en communiceert eveneens met de betreffende lokale
overheden.
• Je rapporteert wekelijks aan het RIZIV de activiteiten parameters en personeelsbezetting
via SharePoint.

• Je draagt bij tot de financiële coördinatie en de opmaak van het financiële verslag .
• Je vertegenwoordigt of je ondersteunt de vertegenwoordiging van de Triagepost
Scheldekracht in andere werkgroepen o.a. van de ELZ.
Personeelsbeheer

• Je begeleidt en motiveert het team van onthaalmedewerkers/vrijwilligers en
verpleegkundigen. Je zorgt voor de aansturing en opvolging van het team.
• Je draagt bij aan de loonadministratie en personeelsadministratie o.a. van de artsen en
verpleegkundigen
Competenties
• Je bezit administratieve vaardigheden en hebt een grondige kennis van het MS Office
pakket • Je hebt grondige kennis over de algemene organisatie van de
eerstelijnsgezondheidszorg, ervaring is een meerwaarde • Je hebt gedegen kennis van
personeelsbeleid • Je hebt bij voorkeur ook kennis over boekhouding en begrotingsopmaak
• Opleidingsniveau: master, of gelijkwaardig door ervaring • Je beschikt over een rijbewijs
type B
Leidinggeven
• Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om leiding te geven • Je bent vaardig in
plannen en organiseren • Je kan in team werken en deze aansturen en motiveren.
Communicatie
• Je bent luistervaardig • Je kan duidelijk en objectief communiceren in groep, je kan een
standpunt verdedigen en mensen overtuigen • Je kan op gestructureerde wijze briefen en
synthetiseren
Faciliteren
• Je zoekt naar ondersteunende maatregelen om de werking van de diverse werkgroepen en
de gehele vereniging te optimaliseren
Verantwoordelijkheid
• Je stimuleert de samenwerking tussen alle betrokken actoren van de triagepost •
Problemen en belemmeringen signaleer je zo snel mogelijk en los je indien mogelijk ook op.

Praktisch
Geschatte werkbelasting 20à30u per week, afhankelijk van epidemiologische evolutie.
Variabel uurrooster, occasioneel ‘s avonds.
Vergoeding: cfr RIZIV subsidies coördinatie en administratieve ondersteuning van
triagecentrum.
Start: zo snel mogelijk, en ten laatste op 1 oktober 2020. Opdracht van bepaalde duur, tot
15/01/2020, met mogelijkheid tot verlenging nadien. De opdracht wordt opgeschort met
onmiddellijke ingang indien vanuit het RIZIV beslist wordt om het triagecentrum
Scheldekracht te sluiten.
Standplaats: triagepost Beervelde, Kloosterstraat 2 te Lochristi & satellietpost Merelbeke,
Kloosterstraat te Merelbeke
Meer informatie verkrijgbaar via Dr. Sara Van Thuyne, 0491 64 74 09 of
sara_vanthuyne@hotmail.com
Indien u denkt een geschikte persoon te kunnen detacheren voor deze functie, graag zo snel
mogelijk CV doorsturen naar Dr. Sarah Van Thuyne, bij voorkeur voor 24.8.2020

Achtergrondinformatie Triagepost Scheldekracht
Onderstaand voorstel is gedragen door HAK Vesalius, HAK Merelbeke en HAK Groot-Lochristi
met als doelstelling de correcte opvolging van de patiënten te verzekeren bij volgende
uitbraken van COVID-19 in regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Bestendigen van de triagepost in Beervelde (3 kabinetten) en een bijkomende satelliet
triagepost (2 kabinetten) voorzien in Merelbeke (leegstaande afdeling Zilverberk - OCMW
wzc). Deze satelliet triagepost kan zo voorbereid worden, dat deze binnen de 48u
operationeel kan zijn. Daarnaast zullen ook de nodige samenwerkingen worden uitgebouwd
met labo’s.
Er zal maximaal beroep gedaan worden op de ondersteuning van verpleegkundigen en
laboranten in het afnemen van de testen. Daarnaast zal er ook een gedeelde wachtrol
opgezet worden met alle huisartsen uit de betrokken regio’s om de bemanning te

verzekeren voor de triageposten. In deze fase gaat het concreet over een voorstel voor de
gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke en Lochristi.
Om dit kwalitatief te organiseren is er nood aan een coördinator die verantwoordelijk is voor
zowel het triagecentrum in Beervelde als het satelliet triagecentrum in Merelbeke.
Momenteel worden deze taken grotendeels uitgevoerd door de huisartsen zelf. Dit is gezien
de duur van deze epidemie en de te verwachten intensiteit van deze epidemie in de
winterperiode niet haalbaar.
dd 31.7.20 werd via een mailing van het RIZIV verder de rol en de taken van de triage en
testcentra nogmaals aangestipt.
Van de triage- en afnamecentra wordt verwacht dat zij zich volgens de volgende volgorde
van belangrijkheid prioritair focussen op
1) symptomatische patiënten, in aanvulling op de activiteit van de huisartsenpraktijken;
2) hoogrisicocontacten die in het kader van de contactopvolging zijngeïdentificeerd, alsook
reizigers die België betreden vanuit een rode zone volgens de Passenger Locator
Form-procedure;
3) andere gevallen die tot de testindicaties behoren.
Ten tweede behouden we de triage- en afnamecentra, die onder de coördinatie staan van de
huisartsenkringen, als centrale spil in de staalafnamecapaciteit in de eerste lijn. Ongeacht of
het gaat om symptomatische of asymptomatische gevallen binnen de testindicaties, het is
duidelijk dat de organisatie van de triage- en afnamecentra noodzakelijk is om de
huisartsenpraktijken, die ook instaan voor de reguliere (niet-COVID-19) zorg te ontlasten.
Nieuwe staalafnamelocaties, in de schoot van een al geregistreerd triage en afnamecentrum,
kunnen worden gecreëerd. De overheden hebben afgesproken om op korte termijn
maatregelen te nemen om dit mogelijk te maken. Binnen de Interministeriële Conferentie
zal bovendien nauwgezet worden toegezien of en dat de staalafnamecapaciteit voldoende
versterkt wordt in functie van de vraag die samenhangt met de teststrategie en de evolutie
van de epidemie.
De federale overheid zal de bestaande financieringsregels van de triage- en afnamecentra zo
aanpassen dat er meer uren aanrekenbaar zijn voor staalafnameactiviteit en voor de
administratieve ondersteuning in de triage- en afnamecentra en dit voor centra waarvan het
activiteitenniveau dit rechtvaardigt.

