
GAFP
(gezondheidsalarm focal point)



Probleem

• Epidemieën, pandemieën

• (milieu)rampen

• Verwarring op het terrein



Epidemieën

• Mexicaanse griep, Ebola: de gekende

• Maar ook: MERS, EHEC, TBC,…

• Zeer performant detectie- en communicatiesysteem bij de 

overheid

• Verlies aan efficiëntie bij de top-down communicatie

• Onvoldoende bottom-up informatiestroom



Rampen

• Typevoorbeeld: Wetteren

• Risico’s: zeer dens bevolkt, zeer dens verkeer (wegen, 

spoor, lucht)

• Risico’s: natuurramp 

• Risico’s: kerncentrales

• Zeer performant urgentiesyteem, performante 

rampenplannen tot op gemeentelijk niveau

• Onvoldoende participatie huisartsen hierin



De Huisartsen

• Taak is niet die van de urgentiediensten

• Taak is wel de perimeter van de urgentie opvangen: 

kleine kwetsuren, kleine problemen, vragen, follow-up, 

vigilantie, preventie, vaccinatie,…

• Randvoorwaarden: goede en actuele informatie, 

taakafspraken, coördinatie



GAFP

• Aanspreekpunt op kringniveau (op of gemeenschappelijk 

kringniveau voor kleine kringen)

• Hoeveel: maatstaf: 1 GAFP/100.000 inwoners

• Homogene spreiding: geen blinde vlekken

• Financieringsvoorstel: via kring; 0,125 € per inwoner per 

schijf van minstens 100.000 inw.



Wat houdt het in?

• Referentiepunt zijn voor overheden en collega’s: twee-
richtingsverkeer.

• 24/7 bereikbaarheid per mail (vervanging bij verlof).

• Alarminfo ontvangen en doorgeven aan collega’s (volgens het 
lokaal meest efficiënte systeem).

• Beantwoorden van vragen van collega’s.

• Samenwerken met de lokale overheid indien nodig voor 
overleg en taken.

• De overheden updaten over de toestand op het terrein, zodat 
bijsturing mogelijk is.

• Deelnemen aan debriefing.



Voordelen

• Snellere en betere communicatie tussen overheden en 

terrein (top-down + bottom-up).

• Betrouwbare informatie-uitwisseling: meer efficiëntie.

• Afscherming mogelijk maken van de urgentiediensten: 

secundaire opvang door de huisartsen van de getroffen 

regio = geïnformeerde professionals + kostenbesparing.

• Erkenning van de huisartsen en huisartsenkring als 

partner in de zorg voor volksgezondheid.



Nadeel

• Slechts één: kostenplaatje voor overheid.

Men kan dit echter beschouwen als een   

goedkope outsourcing om een knijpend 

personeelsgebrek bij het Agentschap enigszins

op te lossen…


