
 
 

Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 10/12/2020 
 

• Locatie:  via ZOOM 

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Femke Delporte, Grace Lie, Renilt Moons, Enid Raats, Filip 
Verdurme, Marian Lenaerts, Martine Lembregts en Joke Macharis 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: Werner Van Peer 

• Verslag: Joke Macharis 

 
Abigail opent de bestuursvergadering met de vraag om te noteren wie later inlogt. Dit is 
belangrijk voor de rapportering naar de achterban. 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 12/11/2020 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Joke Honorarium medisch coördinerende artsen en artsen coronateam 
uitbetalen  

ASAP 

Femke/Joke Financiën verschillende rekeningen in kaart brengen ASAP 

Abigail Hilde Brems contacteren voor nieuwe datum overleg 10/12 

Filip 2 artsen met vrijstelling van wachtdienst contacteren om 
dagwachten tijdens de week op zich te nemen 

10/12 

Filip Artsen met vrijstelling van wachtdienst contacteren om een 
medisch attest voor te leggen van een arts buiten de kring 

10/12 

Filip PO’s contacten voor shiften covid in januari tijdens de week 10/12 

 

• Honorarium medisch coördinerende artsen en artsen coronateam: 
o Martine is door een vergetelheid achteraf bevraagd geweest. 
o Artsen die geen volledige maand deel uitgemaakt hebben van het bestuur, zijn pro rata 

uitbetaald. 

• Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd. 
 

2. Financiën 
 

• Honorarium medisch coördinerende artsen en artsen coronateam: 
o De honoraria voor medisch coördinerende artsen en artsen coronateam zijn intussen 

gestort t.e.m. november, behalve voor Jan de Lepeleire en Peter Dieleman.  
o Peter Dieleman gaat akkoord met het maandbedrag van 500€. 
o Jan de Lepeleire wenst 75€ per aanwezige vergadering te ontvangen. De rest van het 

geld wil Jan aan praktijk Haverveld schenken aangezien deze praktijk het veldwerk op 
zich neemt. Dit voorstel wordt eerst besproken op het praktijkoverleg van Haverveld. 
De stortingen moeten gescheiden gebeuren.  

o Communicatie naar de leden: Abigail heeft een aanzet gegeven voor een brief omtrent 
deze communicatie. De vraag is of de uitbetaalde bedragen ook effectief moeten 



 
 

vermeld worden? Het bestuur beslist om dit als volgt te formuleren: een meer 
gedetailleerde lijst van de uitgekeerde vergoedingen, is ter inzage beschikbaar bij de 
wachtpostcoördinator. Bij reactie van een kring lid vraagt Joke eerst na bij de leden van 
het bestuur of de lijst al dan niet mag gecommuniceerd worden.  

• Verlenging indienen kosten Covid-19 tem 31/12/2020: 
o De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft tijdens haar vergadering van 

30/11/2020 beslist om de indiening van de kosten COVID-19 te verlengen tot en met 
31/12/2020 en in aanmerking te nemen voor terugbetaling. 

o Volgende uitgaven komen in aanmerking: 
▪ Beschermingsmateriaal, onderhoudsproducten en ontsmettingsmiddelen 
▪ Bijkomende kosten voor personeel, vervoer, telecommunicatie  

o Volgende kosten komen niet in aanmerking: 
▪ Geneesmiddelen   
▪ Kleine medische verbruiksmateriaal (behalve beschermingsmateriaal – zie 

aanvaarde uitgaven) 
▪ Bankkosten, Rentebelasting op rente, Rente op leningen en rekeningen 
▪ Beheersvergoedingen 
▪ Honoraria artsen 
▪ Uitgaven betreffende triagecentra of een andere organisatie dan wachtpost 
▪ Aankoop IT-materiaal (gebruik makend van de provisie hardware). 

o De extra kosten COVID-19 voor de periode van 01/10 tot en met 31/12/2020 die 
betrekking hebben op de huisartsenwachtpost, dienen ten laatste ingediend te worden 
op 25/01/2021. Deze dienen voorzien te zijn van alle facturen en stavingstukken.  

o De terugbetaling van de kosten COVID-19 voor de 2de periode van 1/07 tem 30/09/2020 
zal bij bevestiging van het Verzekeringscomité uitgevoerd worden.  

• Update rekeningen:  

o Joke heeft de honorarium rekening in kaart gebracht en alle verrichtingen in een 
rubriek gestoken om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van deze rekening. Op 
basis daarvan zijn de nodige correcties gebeurd en is de rekening intussen bijgewerkt. 

o Voor alle triage artsen is het honorarium opgetrokken naar 80€ per uur. Femke brengt 
de artsen hiervan op de hoogte.  

o Om een beter onderscheid te maken, is intussen een aparte rekening voor het TTC 
geopend.  

o Het saldo van de verschillende rekeningen bedraagt op 10/12/2020: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 224.408, 94€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 55.717,77€ 
▪ Algemene rekening TTC: 42.425,44€ 

• Verdeling honorarium rekening: het bestuur beslist om het saldo gelijk te verdelen over de 
dag- en nachtshiften aangezien de shiften billijk verdeeld worden onder de wachtdoende 
artsen (coëfficiënt 1). Voor de korte shift op vrijdagavond ontvangt de wachtarts ¼ van het 
voorziene bedrag (coëfficiënt 0,25). Voor de tele arsten wordt geen extra vergoeding 
uitbetaald aangezien dit om een engagement gaat gedurende de covid-periode.  

• Call center: we hebben tot nu toe het bedrag van 1285,72€ gestort op de 
gemeenschappelijke rekening met de 5 Antwerpse wachtposten. Het budget voor het call 
center is intussen gestort, de gelden staan terug op rekening. 

 
 
 



 
 

3. Personeel: verlenging contracten 
 

• Vaste onthaalbedienden op het TTC: contracten voor bepaald werk 

• Tania als TTC coördinator: contract voor bepaald werk 

• Extra 1/5 Joke als algemeen coördinator TTC: contract verlengen t.e.m. 31/03/2021 

• Extra 1/5 Kirsten als administratief bediende voor uitvoerende taken TTC: aanpassen naar ½ 
dag per week met als einddatum 31/03/2021 

• Tania en Adi als onthaalbediende HWP: contracten verlengen t.e.m. 31/03/2021 

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• Verbandmateriaal is niet voorzien in de subsidie door het RIZIV. GZA voorziet een beperkt 
aanbod van materiaal in ons huurcontract. De bedoeling is om patiënten voor wondzorg 
door te sturen naar de eerste opvang spoed.  

• Op vraag van onze artsen worden er vanaf heden Melonin compressen voorzien op de HWP.  

 
5. Samenwerking GZA 
 

• Recent heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de spoed en de wachtpost omtrent de 
locatie van de onthaalbedienden van de HWP. Momenteel verloopt de telefonie vlot 
aangezien we op zaterdag en zondag tussen 8u en 16u beroep doen op het call center van de 
Stad Antwerpen. Op korte termijn zorgt GZA voor de implementatie van een 
telefooncentrale op de wachtpost zodat meerdere lijnen in wacht kunnen gezet worden.  

• Post covid blijft het onthaal van spoed en wachtpost gescheiden voornamelijk door het 
gebrek aan ruimte. De spoed blijft bijgevolg zelf verantwoordelijk voor de inschrijvingen van 
de patiënten op de dienst. 

• GZA zorgt voor de installatie van een parlofoon aan het onthaal bij de polikliniek, die door de 
onthaalbediende van de HWP bediend wordt.  

• Het idee is om post covid meer op afspraak te blijven werken.  

• Michiel Dierickx wordt onze contactpersoon in navorming van Bavo De Prins. Het idee is om 
Michiel ter kennismaking uit de nodigen op een volgende bestuursvergadering.  

 

6. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• Artsen die om medische redenen vrijgesteld zijn van wachtdienst: Dr. C kan om medische 
redenen geen dagwachten doen tijdens de week. Dr. D heeft een attest binnengebracht 
nadat de wachten al gerold waren. De HAIO van Dr. D neemt alle shiften tijdens het weekend 
voor haar rekening. Dr. D ging zelf een oplossing zoeken voor de wachten tijdens de week. 

• Medische attesten: Dr. C zorgt voor een medisch attest. Dit medisch attest dient geschreven 
te worden door een onafhankelijke arts m.a.w. er mag geen persoonlijke betrokkenheid zijn. 
Dit item wordt meegenomen naar de Algemene Vergadering voor de aanpassing van het 
reglement. 

 
 
 



 
 

7. TTC 
 

• Het TTC kent een vlotte werking. Tania, Joke en Kirsten steken daar veel tijd in. Qua 
personeel moet er continu bijgestuurd worden.  

• Door het rood licht kan er vanaf heden zonder steward gewerkt worden.  

• Het bestuur heeft geen vragen omtrent de werking. 

 
8. Varia 
 

• Boekhouding HWP:  
o Via Karel Buelens van KAVA is er een mogelijkheid om met het boekhoudpakket Yuki 

te werken. Dit is een digitaal platform waarbij enkel de facturen na betaling moet 
geupload worden in de cloud. Via deze cloud kan alles opgevolgd worden door de 
penningmeester. Er moeten geen tabellen meer bijgehouden in exel worden door de 
coördinator, wat synoniem staat voor een serieuze tijdsbesparing. 

o Karel Buelens kent het systeem voor de HWP momenteel ook nog niet maar 
ondersteunt geen ander pakket. De wachtpostmanager van Antwerpen-Zuid is het 
pakket momenteel aan het uittesten en doet alle verrichtingen simultaan in Yuki en 
in exel. Na 6 maanden wordt er een evaluatie gepland met Karel Buelens. De 
meerkost bedraagt 25€ per maand.  

o Het bestuur is voorstander om op termijn met Yuki te werken omwille van de 
tijdsbesparing voor de wachtpostcoördinator. 

• De ontspanningsruimte op de wachtpost mag ingericht worden met 2 relaxen en een 
flatscreen. Joke en Kirsten nemen de inrichting op zich. 

 
 

• TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Joke Extra kosten HWP voor covid tem 31/12/2020 25/01/2021 

Femke Triage artsen op de hoogte brengen van aanvulling honorarium 31/12/2020 

Joke Honorarium rekening verdelen onder de wachtdoende artsen 14/01/2021 

Joke Contracten verlengen personeel HWP/TTC 31/12/2020 

Joke Extra legale voordelen personeel HWP/TTC 31/12/2020 

Joke/Kirsten Ontspanningsruimte HWP inrichten 14/01/2021 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 14/01/2021 om 21u 


