
 
 
 

 
Verslag RVB Huisartsenwachtpost Zora vzw 12/12/2019 
 

• Locatie: GZA Sint -Jozef ziekenhuis  

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Marian Lenaerts, Grace Lie, Renilt Moons, Enid Raats, Filip 
Verdurme, Femke Delporte, Martine Lembregts, Werner Van Peer, Joke Macharis, Nathalie 
De Landtsheer 

• Verontschuldigd: / 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Nathalie De Landtsheer  
 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 14/11/2019 
 
Het verslag van de vorige RVB wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen. 
 
 

2. Wachtdienst 
 

• De wachtlijsten zijn opgemaakt. Het aantal artsen tussen sector 1 en sector 2 zijn nog minder 
evenredig dan andere jaren. Voor de verdeling van de weekwachten was dit een probleem. 3 
artsen werden (met hun goedkeuring) van sector 2 naar sector 1 verplaatst zodat het 
onevenwicht minder uitgesproken was. 

• Dr. X kreeg door een administratieve vergissing geen wachten toebedeeld, dit zal opgelost 
worden. 

• Het is momenteel niet meer mogelijk om een weekwacht te wisselen met een 
weekendwacht. Er wordt unaniem goedgekeurd dat dit vanaf heden wel mogelijk zou 
moeten zijn. 

 
 

3. Financiën HWP ZORA 
 

• KBC heeft een uitzondering gemaakt door de bankrekening niet te blokkeren omdat de 
statuten nog niet in orde zijn. Deze zouden echter zo snel mogelijk in orde gebracht moeten 
worden. 

• De werkingskost is nog niet gestort. Voor de lonen van het personeel te betalen zal de kring 
dit voorlopig voorschieten. 

• De honoraria van de artsen zullen gestort worden in de week volgend op de wachtdienst 
maar vermits de wachtpost nog geen werkingsmiddelen heeft kan dit wat vertraging 
oplopen. 

 
 

4. Opstart huisartsenwachtpost ZORA 
 



 
 

• Gebouw/ materiaal: 
o Vaccins moeten nog klaargelegd worden 
o Inventaris van de materialen moet nog gemaakt worden 
o Begin januari zullen de rolkarren er zijn 

 

• Vervoer: 
o De auto blijft steeds bij de wachtpost 
o De TOMTOM moet nog in orde gebracht worden 

 

• ICT 
o Er zijn 2 laptops voorzien voor de artsen. De laptop van de rijdende arts blijft steeds 

op de wachtpost. 
o Er is een iPad die de rijdende arts kan meenemen op huisbezoek. 
o De chauffeur zal de gegevens van de identiteitskaart noteren, een klevertje aan de 

patiënt vragen, het remgeld ontvangen en het rittenblad invullen. 
o Er zijn 2 telefoons voorzien voor de wachtdoende artsen, die zij in de wachtpost 

kunnen meenemen (bv. naar de eetzaal, naar de slaapkamer). Deze telefoons blijven 
steeds op de wachtpost. Er is op de wachtpost zelf slecht gsm-bereik.  

o Er zijn 2 gsm’s voorzien, één voor de rijdende arts en één voor de chauffeur. 
 

• Honoraria 
o De wachttoeslag mag pas vanaf 19u aangerekend worden. De wachtdienst op de 

wachtpost start echter om 18u. Dit zal verder opgenomen worden. 
 

• Communicatie  
o Website moet nog uitgewerkt worden. 

 
 

5. Draaiboek Huisartsen  
 

• Het draaiboek zal op elke RVB overlopen en eventueel aangepast worden. In elk kabinet zal 
een draaiboek liggen. 

• Indien er een telefonisch advies gevraagd wordt, zal de telefoon doorgeschakeld worden 
naar de zittende arts (zit altijd in kabinet 1). Tussen 19u-21u wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar de rijdende arts. Tussen 21u-7u wordt de wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar de arts die nachtwacht doet. 

• Wanneer een patiënt belt voor een telefonisch advies hoeft de onthaalbediende dit niet in te 
geven in Mediris. 

• Wanneer de nachtwacht niet opkomt blijven zowel de rijdende als zittende arts voor de 
nacht. 

 

 
6. Verslag Koepelvergadering Wachtposten 7/12/2019 
 

• De nieuwe coördinator werd voorgesteld. 

• Binnenkort worden wachten een wettelijke verplichting. Quid Brussel? Wat met de HAIO’s? 
Moet nog besproken worden met de bevoegde overheden. 



 
 

• Er werd een interessant filmpje geprojecteerd voor in de wachtzaal van de wachtpost te 
laten afspelen. Dit mag echter niet zomaar gebruikt worden omdat dit gerealiseerd werd 
door een extern bureau. 

• Nieuws van de overheid: KB samenwerkingsverbanden is naar de Raad van State 

• Samenwerkingsverbanden bespreken op kringvergadering hoe de kring hier tegenover staat 

• Het lidgeld blijft hetzelfde. 
 
 

7. Personeel Huisartsenwachtpost ZORA  
 

• Er zullen dringend sollicitaties moeten gepland worden voor een nieuwe onthaalbediende. 
Momenteel is er 1 onthaalbediende die aangeeft dat ze geen nachten wil doen.  

• Er zou best een reserve poule aangemaakt worden met onthaalbediendes.  
 
 

TO DO 
 
 

WIE Wat Wanneer 

Joke Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost opmaken  

Joke Poets opgenomen in huurcontract HRM  
Nieuw contract Terlindenlaan. Vanaf heden huurt Wachtpost ZORA 

 
 

Hilde Statuten Huisartsenwachtpost in orde brengen, Joke zal dit uitleggen 
aan Hilde 

 

Enid Syndicaat inlichten over wachttoeslag vanaf 18u  

Joke  Wachtkoepel inlichten over wachttoeslag vanaf 18u  

Grace Wat rekenen we aan voor medicatie ? Forfaitair bedrag ?  

Joke  WZC informeren omtrent de facturatie, kopie identiteitskaart in elk 
dossier van bewoner 

 

 
 
Volgende datum RVB: Donderdag 16/01/2020 


