
 
 
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA vzw 14/05/2020 

 

• Locatie:  via ZOOM 

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

Verdurme, Martine Lembregts, Femke Delporte  (Marianne Busschots en Katelijne Baetens 

voor het gedeelte TTC) 

• Verontschuldigd: Werner Van Peer, Joke Macharis 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Nathalie De Landtsheer 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 08/04/2020 

 

• TO DO 

WIE Wat Wanneer 

Grace, Femke en Joke Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost 

opmaken 

14/05 

Joke 

 

Afspraak plannen met boekhouden en penningmeester ASAP 

 

Filip Communicatie hononarium covid artsen en tele-artsen 14/05 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 14/05 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 14/05 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 14/05 

Joke RIZIV gegevensinzameling i.v.m. facturatie van de wachthonoraria 30/06 

Joke Poets opgenomen in huurcontract HRM. Nieuw contract 

Terlindenlaan. Vanaf heden huurt Wachtpost ZORA 

14/05 

 

• Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd, er zijn geen 

opmerkingen. 

 

 

 

 



 
 
 

2. Financiën 

➢ Afspraak boekhouder: Donderdag 8 mei 2020 is er een overleg geweest met de boekhouder 

voor het werkingsjaar 2019. De balans was nog niet af omdat er nog facturen ontbreken die 

betrekking hebben op 2019 

➢ TTC: Van het RIZIV nog geen geld ontvangen. Joke houdt hier de verzamelstaten voor bij.  

➢ Wachtpost: Reeds 18 000€ gekregen van het RIZIV als voorschot werkingsbudget  

3. Infrastructuur en materiaal 

• De HWP is verhuisd naar de polikliniek, kabinet 2 en 3, van orthopedie. Er zal op deze 

manier nog even gewerkt worden. Hilde zorgt ervoor dat op vrijdagnamiddag (17u) alles 

klaarstaat voor de HWP in de polikliniek 

• Het onthaal is wel een pluspunt in deze nieuwe situatie.  Dit zal verder opgenomen 

worden met GZA als alles terug normaliseert. 

4. ICT, vervoer en communicatie 

Niets speciaal mee te delen. 

5. Samenwerking GZA 

➢ Verloopt heel goed! 

➢ De opmerking wordt gemaakt dat er voor bepaalde zaken doorverwezen moet worden naar 

Sint-Augustinus.  De meerwaarde van de spoeddienst (Sint-Jozef)  is dat we met de bezetting 

die we momenteel hebben op de HWP ( 1 zittende en 1 rijdende arts) alles draaiende kunnen 

houden. Als huisarts is de drempel ook minder groot om patiënten door te verwijzen naar 

ander omliggende ziekenhuizen (UZA, Middelheim, Sint-Augustinus,…). 

6.  TTC ( testing en triagecenter) 

Sinds 2 weken gebeuren er zowel testings als triage in het TTC. 

➢ Stop rijdende arts: Er wordt beslist om de shift van rijdende arts te stoppen vanaf maandag 

18/05/2020. 

 

➢ Testen door verpleging (zowel op TTC als op huisbezoek): Filip contacteerde 2 

thuisverplegingsgroepen. Er wordt gekozen voor de ALTRIO groep. De kost hiervoor is 

47,5€/uur (BRUTO).  Op deze manier zal er steeds een triage-arts, verpleegkundigen en 

vrijwilliger aanwezig zijn. De shiften van de testing artsen worden hierdoor ook gestopt 

vanaf maandag 18/05/2020. In het weekend zal nog steeds op dezelfde manier gewerkt 

worden. De triage-arts kan dan de testings afnemen. Er zal dus enkel in de week een 

verpleegkundigen aanwezig zijn. 

 

➢ Aanpassen uren TTC ( Testing 9u-12u en 14u-17u): Het onthaal moet nog op de hoogte 

gebracht worden van de aangepaste uren. Op termijn zal de voormiddagshift, indien 

mogelijk, ook gestopt worden.  

 



 
 

➢ PBM :  Er wordt een voorstel gedaan om 2 overalls, 1 bril, 100 chirurgische maskers per arts 

te verdelen onder alle artsen van HRM. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 

 

➢ Communicatie arts: Er zal gecommuniceerd worden dat wanneer er artsen zijn die het niet 

zien zitten om zelf op huisbezoek te gaan (om klinisch onderzoek uit te voeren) bij patiënten 

met een mogelijke besmetting van covid-19, beroep kunnen doen op de corona arts van de 

gemeente. Wanneer de patiënt enkel getest moet worden kan er een thuisverpleegkundigen 

ingeschakeld worden. 

 

➢ Extra personeel: Er wordt bekeken of er iemand ingeschakeld kan worden om de 

coördinatie van het TTC op zich kan nemen. Het zou gaan om een tijdelijke vacature. 

7. Algemene vergadering 

Organisatie:  

Optie 1 is digitaal met de nodige regels( microfoon uitzetten, stemmen en aanwezigheid 

Optie 2 is uitstel.  Dit betekent dat de AV vóór 8 september 2020 zou plaatsvinden. 

Optie 3 is vanop afstand 

De RvB beslist dat de algemene vergadering digitaal zal doorgaan op donderdag 28 mei 2020. We 

zullen op voorhand een ‘test’ vergadering laten doorgaan om het stemmen uit te proberen.  

Lidgelden: 

Onderstaand voorstel werd besproken met de boekhouder: 

• Leden: 400€  (kring) en 100€ (wachtpost) 

• HAIO’s: 100€ (kring)  

De boekhouder raadt NIET aan om dit apart te rekenen. De meeste kringen met wachtpost vragen 1 

lidgeld voor beide. De reden is als volgt: als de kring alle lidgelden ontvangt, en aldus zeer 

waarschijnlijk geld moet toesteken aan de wachtpost, is het veel duidelijker om aan het RIZIV 

duidelijk te maken dat de wachtposten structureel onder gefinancierd worden. Als de wachtpost zelf 

lidgelden ontvangt, is dat veel moeilijker.  

Alternatief is dan of 1) alle artsen (ook de 65 plussers) bv. 500 EUR lidgeld vragen of 2) een 

onderscheid maken voor het lidgeld tussen wachtdoende leden en niet wachtdoende leden van de 

kring (dus 400 of 500 euro lidgeld afhankelijk vh statuut van de arts) maar dan moet je die beslissing 

op zich ook laten goedkeuren op de AV.  

➔ De RvB beslist unaniem dat er 450€  gevraagd zal worden aan alle leden. De HAIO’s zullen 

nog steeds 100€ betalen. Als startende nieuwe arts zal ook het bedrag van 200€ behouden 

worden. 

 

 

 



 
 
Agenda: 

➔ Abigail zal de agenda opstellen voor de AV.  

Verloop: 

Er zal gestart worden met de AV van de Kring en aansluitend zal de HWP besproken worden.   

→ Enid zal de chatfunctie op zich nemen. Martine leest het jaarverslag voor. 

8. Klachten  

Er zijn geen klachten. 

TO DO mei  

 

WIE Wat Wanneer 

Filip Communicatie hononarium covid artsen en tele-artsen 11/06 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 11/06 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 11/06 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 11/06 

Joke RIZIV gegevensinzameling i.v.m. facturatie van de 

wachthonoraria 

30/06 

Joke Poets opgenomen in huurcontract HRM. Nieuw contract 

Terlindenlaan. Vanaf heden huurt Wachtpost ZORA 

11/06 

Filip  Naar kringleden communiceren aangepaste wachten op 
TTC + mogelijkheid om beroep te doen op corona arts van 
de gemeente indien de arts wegens risicofactoren niet zelf 
op huisbezoek wenst te gaan. (65 plussers bv.) 

ASAP 

Nathalie  Overzicht maken onthaalbediende, vrijwilligers en 
verpleegkundigen 

ASAP 

Nathalie en Joke Bekijken wie de coördinatie van het TTC eventueel op zich 
kan nemen 

 

 

 

Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 11/06/2020 om 20u 

 


