
 
 
 

 
Verslag RVB Huisartsenwachtpost Zora vzw 14-11-2019 
 

• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Marian Lenaerts, Grace Lie, Renilt Moons, Enid Raats, Filip 
Verdurme 

• Verontschuldigd: Femke Delporte, Martine Lembregts, Werner Van Peer, Joke Macharis, 
Nathalie Delandtsheer 

• Voorzitter: Abigail Lafaille 

• Verslag: Marian Lenaerts 
 

1. Wachtdienst 
• De Orde van Artsen contacteerde de kring over een klacht van een patiënt. De Orde 

vergiste zich van datum waardoor de klacht bij de verkeerde huisarts terecht is 
gekomen. Is ondertussen rechtgezet. 

• Oproep van de politie voor vaststelling overlijden werd door de arts met dagwacht 
doorgeschoven naar de arts met nachtwacht. De betreffende collega met 
nachtwacht werd hier niet van verwittigd. Filip belde de arts met dagwacht op,  door 
die als redenen vermeldde dat hij/zij een dringende afspraak had en hetzelfde al eens 
meemaakte in verleden. => Bij overmacht dient de collega telefonisch verwittigd te 
worden. Betreffende arts met dagwacht beloofde om contact op te nemen met de 
collega die van nachtwacht was. 

• Er worden soms problemen gemeld om in te loggen in webwachtmailer. Vanaf 13 
december 2019 zal Mediris gebruikt worden voor alle wachtverslagen, dus 
webwachtmailer wordt nog maar tijdelijk gebruikt. Bij problemen is het aangeraden 
om een andere internetbrowser te gebruiken. 

 

2. Opstart huisartsenwachtpost ZORA 
 

• Verdeling functies HWP 
o Voorzitter: Filip 
o Co-voorzitter: Reinilt 
o Secretaris: Abigail 
o Penningmeester: Femke 
o Wachtcoördinator: Enid en Filip 
o Personeel: Marian 
o Materiaal: Grace 
o IT: Simon De Belder? Filip vraagt dit na 

 

 

3. Permamed 
• Desiderata wachtverdeling 2020 zijn ingegeven, we wachten nu op de uitrol van het 

wachtrooster. 



 
 

• Verdeling zittende/rijdende arts voor wachten in december in de wachtpost, zal persoonlijk 
met de betreffende artsen gecommuniceerd worden. Bv. Sector 2 zittend, sector 1 rijdend 

• Het Rode Kruis moet door Joke gecontacteerd worden om vanaf vrijdagavond 18u tem 
maandagochtend 8u het 0900 10 512 nummer door te schakelen naar de wachtpost. Kunnen 
artsen van wacht in het weekend in de wachtpost nog op voorhand gecontacteerd worden 
door personeel Rode Kruis om te herinneren aan wachtdienst? Rode Kruis heeft een login 
van Permamed. Filip informeert bij het Rode Kruis 

 

4. Financiën 
• Investeringskost is gestort, eerste loon van Joke is uitbetaald 

• Werkingskost is goedgekeurd op Medicomut van 25/09/2019 maar werd nog niet gestort. 

• Er is extra materiaal nodig dat niet in rekening werd gebracht voor investeringskost (gezien 
de wachtpost verplaatst is naar nieuwe lokalen). Hiervoor dient een motiverend schrijven 
gericht te worden aan het RIZIV om extra budget te ontvangen voor o.a. weegschalen, 
vuilbakken, plastic bakken voor stockage materiaal in kasten, enz..  

• Grace neemt contact op met apotheek Dehaen (St. Benedictusstraat Mortsel) om medicatie 
te leveren voor de urgentietrousse van de huisartsenwachtpost. Apotheek factureert aan 
HWP Zora. 

 

5. Personeel wachtpost 
• Wachtpostcoördinator: Joke haar eerste loon is vanuit ZORA gestort op 5/11/2019. Door de 

sectorale regels zal Joke haar loon per anciënniteitsjaar stijgen volgens het toegepaste 
barema. Dit wordt op termijn een grotere kost voor de kring aangezien RIZIV maximaal 12 
jaar anciënniteit vergoedt. 

• Admin: Hilde Van Kuyck, aangenomen voor 22,6u/week 

• Receptionisten: 5 personen aangenomen, opleiding in HWP Antwerpen Zuid gestart, op 
18/11/2019 is een communicatietraining gepland met Katelijne Baetens en op 2/12/2019 is 
een opleiding Mediris voorzien. 

 

6. Werking  
• Samenwerkingsverbanden 

o N16 nog lopende 
o HEKLA/MINOS: politiediensten motiveren om met patiënten naar wachtpost te 

komen, mits afspraak van voorrang op wachtende patiënten in de wachtpost 
o Rusthuizen: afspraak om standaard ID kaart van bewoner klaar te leggen bij 

huisbezoek, op de hoogte stellen dat er iemand van de vervoersdienst mee aanwezig 
zal zijn bij huisbezoeken. Facturatie 3e betalersregeling wordt nadien verstuurd. 

o GZA: er moet terug samen gezeten worden met de spoedartsen van Sint Jozef 
ziekenhuis om de afspraken te finaliseren. Tevens moet contract met GZA nog terug 
opgepikt worden en getekend worden! 

 

• Werking 
o Nadenken over een achterwacht in drukke periodes (bv griepepidemie). 

 

6. Varia  
• Docu-Sign 

o 1 arts RIO en statuten HWP Zora nog niet getekend. Herinneringsmail gestuurd. 
 



 
 

• Bijscholingen: 21/11 en 28/11 bijscholing Mediris en infomoment vervoersdienst voor de 
artsen van de kring.  

 

• Praktisch: inrichten wachtpost, verhuizen materiaal naar de wachtpost – nog geen concrete 
datum afgesproken. Kabinetten zouden 5/12/2019 klaar zijn.  

o Voorstel 12 december voorafgaand aan raad van bestuur, ook in Sint Jozef 
ziekenhuis (vergaderzaal -1)? 

 

TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Filip Contact met Simon de Belder: IT ZORA?  
Contract met GZA, contact spoedartsen 

 

Joke Contact opnemen met Rode kruis voor doorschakeling 0900 nummer 
van vrij av 18u tem ma ochtend 8u. 
Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost opmaken 

 

Joke Poets opgenomen in huurcontract HRM met OCMW Edegem?  

 
 
 
Volgende datum RVB: Donderdag 12/12/2019  
 
 
 


