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Wat betreft de medische zorg in schakelzorgcentrum.  
 
De medische zorg en permanentie zal voorzien worden door een team van huisartsen. 
Hiervoor is een kleine groep van huisartsen geselecteerd (6 en 2 reserves). 
 
Verantwoordelijke voor de medische zorg is Dr. Gijs Van Pottelbergh, huisarts, bestuurder 
van huisartsen kring KHOBRA en Coördinator van Zorgzaam Leuven.  
Vanuit beide rollen ondersteunt Gijs Van Pottelbergh de opstart en werking van dit centrum. 
Vanuit zorgzaam Leuven ondersteunen 2 personen van het Brabants Apothekersforum de 
farmaceutische zorg en afstemming met apotheek.  
 
Medische zorg 
Er zal dagelijks op elke afdeling 7/7 een huisarts langskomen. De huisartsen gaan in duo per 
week werken om maximaal continuïteit te bieden. De exacte duur van bezoek zal afhangen 
van aantal personen die verblijven in schakelzorgcentrum maar zal vermoedelijk een half 
dagdeel per afdeling bedragen. 
 
Veel aandacht zal gaan naast de standaard klinische opvolging naar 

- Verzamelen van gegevens bij opname en het maken van een opvolgplan op basis van 
gekende en nog op te vragen gegevens 

- Duur van de besmettelijkheid inschatten op basis van symptomen en richtlijnen 
- Ontslagbeleid en verwittigen eigen huisarts en andere zorgverstrekkers in overleg 

met rest van schakelzorgteam. 
 

Gegevensgebruik 
 
De huisartsen werken met een bestaand Electronische dossier (careconnect) dat mits 
inlezing van eID van de patiënt vlot verbinding maakt met mijn-WGK, met ziekenhuis-hub, 
ehealth voor attesten en elektronische voorschriften en ook ontvangen van labo-gegevens 
en versturen van verslagen elektronisch mogelijk maakt. Ook mynexuz wordt waar nodig 
gebruikt. Idealiter wordt volledig papierloos gewerkt. We maken eigenlijk een nieuwe 
tijdelijke praktijk aan waar alle artsen en patiënten samen zitten in een systeem. 
 
Vanuit de huisartsenkring KHOBRA vzw wordt ondersteuning geboden in het ter beschikking 
stellen van 6 PC’s die in de week voor opstart geconfigureerd worden voor careconnect, 
mijn-WGK, labotoegangen, … Er zal een toegang zonder schrijfrechten voorzien worden voor 
de verpleegkundigen zo nodig. 
 
Voor ophalen medische stalen wordt er samengewerkt met MCH. Voor levering van 
medicatie staat een apotheek in. Deze levert reeds geruime tijd aan OOTT en zal voor 
fractionering zorgen. O2 is voorzien op de kamers zelf. 
Er is een noodkoffer aanwezig op het schakelzorgcentrum vergelijkbaar met die van een 
WZC. 
 
 
 



Permanentie:  
Er zal 7/7 24/24 telefonische bereikbaarheid zijn van één van de huisartsen die vertrouwd is 
met de werking van dit centrum. Indien nodig komt de bereikbare huisarts ook ter plaatse. 
Er wordt geen beroep gedaan op de huisartsenwachtdienst. 


