
 
 

Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 08/10/2020 
 

• Locatie:  via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: Marian Lenaerts 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 10/09/2020 
 

• TO DO 

WIE Wat Wanneer 

Joke  Kosten HWP door Covid voor juli en augustus 08/10 

Joke Opvragen desiderata wachtrollen 2021 11/09 

Joke Extra wachtrol covid arts WE van 14u-17u openzetten  11/09 

Joke Wachtrollen opmaken covid arts en tele arts WE ASAP 

Filip Warme oproep voor tele- en covid artsen tijdens WE ASAP 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 08/10 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 08/10 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 08/10 

 

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

 

2. Financiën 
 

• Kostenstaat HWP Covid: 
o De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft tijdens haar vergadering van 

28/09/2020 beslist om de indiening van de kosten COVID-19 te verlengen tot en met 
30/09/2020 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 01/07 tot en met 30/09/2020 die 
betrekking hebben op de huisarstenwachtpost, dienen ten laatste ingediend te worden 
op 26/10/2020. Deze moeten voorzien zijn van alle facturen en stavingstukken.  

• Honorarium medisch coördinerende artsen en coronateam:  
o Op de vorige bestuursvergadering is de beslissing genomen om volgende categorieën te 

hanteren:  
▪ Categorie 1: Abigail en Filip: 2500€/maand 
▪ Categorie 2: Femke, Katelijne, Marianne, Pieter en Renilt: 2000€/maand 
▪ Categorie 3: leden coronateam: 500€/maand 

o Enid vindt het positief dat er eindelijk budget is vrijgekomen, het werk dat huisartsen 
erbij nemen wordt eindelijk erkend en vergoed. Enid heeft twee opmerkingen. De 
verdeling van de honoraria moet duidelijk en transparant zijn. Er moet gestaafd kunnen 
worden waaraan het geld besteed wordt, bij eventuele controle van overheid, 
boekhouder, of op jaarvergadering bij vragen van leden van de kring. En het lijkt haar 
aangewezen de leden van de kring te informeren dat er budgetten zijn vrij gekomen. 
Bovendien is het aan te raden te laten weten wie er aanspreekbaar is voor het TTC, dus 
wie men bij vragen of suggesties zonder schroom mag contacteren. 

o Filip suggereert om de bedragen toch de behouden. De gemeenteartsen hebben van bij 
de start de taak gekregen om te communiceren met de artsen van hun gemeenten.  

o Werner stelt de vraag of we deze subsidie anders kunnen besteden, eventueel aan een 
extra parttime werkkracht die het werk van de artsen in het veld kan verlichten.   

o Naar aanleiding van de discussie beslist het bestuur dat er nu geen beslissing wordt 
genomen en dat het geld wordt bevroren. Voor het RIZIV is deze subsidie bestemd is 
voor de medische coördinatoren.  

• Sharepoint: 
o De stortingen gebeurden tot voor kort op de honorarium rekening van de HWP maar 

het is veel logischer om deze te laten storten op de algemene rekening van HWP. Zo 
blijven de honoraria van de artsen van de HWP gescheiden. Het RIZIV hamert er op om 
de kosten van HWP en TTC strikt gescheiden te houden. 

o Sharepoint wordt vanaf heden gestort op de algemene rekening van de HWP en er is 
een correctie  doorgevoerd van 112 435,3 € tussen de twee rekeningen.  

 

3. Personeel 
 

• Vaste onthaalbedienden TTC 

o Sinds 01/10/2020 hebben we 3 vaste onthaalbedienden in dienst voor het TTC. 
Aangezien het inschakelen van medewerkers van de gemeenten als onthaalbedienden 
een eindig verhaal is, is de beslissing genomen om enkel nog te werken met vaste 
onthaalbedienden. Joke neemt deze personeelsadministratie voor haar rekening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Coördinator TTC: 

o Tania is vanaf 01/10/2020 aan een régime van 32 uren/week werken. De 24 uren zijn 
ontoereikend om haar takenpakket naar behoren uit te voeren en Tania kiest ervoor 
om geen overuren te doen. Tania verkiest aan een régime van 8 uren/dag te werken 
met een vrije dag op vrijdag.  

• Coördinator HWP/TTC 

o De personeelsadministratie van het TTC brengt heel wat werk met zich mee, het 
personeelsbeleid en de bijhorende loonsopgave wordt steeds complexer. Ook het 
financiële beleid van het TTC neemt veel tijd in beslag.  

o Het call center van de stad Antwerpen vraagt tijdens de weekends ook de nodige 
opvolging en bijsturing.  

o Om de overuren te beperken, gaat Joke opnieuw full time werken van 01/10/2020 tot 
en met 31/12/2020. 

 

4. Call center 
 

• Op 26/09/2020 zijn we van start gegaan met het call center van de stad Antwerpen. 

• Openingsuren:  

o Zaterdag en zondag 8u-16u. Tussen deze uren worden alle oproepen via het 0900-
nummer naar de wachtpost afgeleid naar het Call center. 

o Patiënten kunnen ook rechtstreeks bellen naar het nummer 03/ 376 95 95 (= nummer 
van Call center). 

o Buiten deze uren komen de oproepen via het 0900-nummer wel terecht bij onze HWP 
en verloopt de werking zoals voorheen. 

• Werking: 

o De medewerker van het call center boekt alle telefoons in als een telefonisch advies, 
zonder een arts te selecteren. 

o De onthaalbediende van het call center maakt een duidelijke vermelding van 
covid/non-covid. 

o Indien er een HB wordt aangevraagd, wordt dit tevens vermeld. Bij een oproep van een 
WZC, wordt dit aangeduid en de concrete info in verband met dienst, kamernummer, … 
wordt genoteerd. Bij een overlijden vermeldt men dit ook. Indien een HB dringend is of 
bij vragen, belt de medewerker meteen naar onze HWP. 

o Voor onze onthaalbedienden staat dit synoniem voor een veel beter georganiseerde 
werking daar ze tijdens de openingsuren van het call center geen telefonie meer 
hebben. 

• Kostprijs:  

o Deze bedraagt gemiddeld 150 à 200 €/weekend/HWP.  

o Heel wat kosten worden gefinancierd door de stad Antwerpen daar het call center een 
noodopdracht is. De 5 HWP betalen de vrijwilligersvergoedingen.  

 

4. Infrastructuur en materiaal 
 

• Er zijn verschillende artsen die de vraag stellen of het mogelijk zou zijn om een algemeen 
breed spectrum werkend antibioticum te voorzien voor op huisbezoek. Vaak kunnen deze 



 
 

patiënten niet meteen naar een apotheek van wacht. Indien de artsen zelf al iets bijhebben, 
kan de patiënt toch al even verder. 

• Het bestuur is akkoord om een breed spectrum werkend antibioticum te voorzien type 
Augmentin en Bactrim (2 tabletten per patiënt). 

 
 

5. ICT, vervoer en communicatie 
 

• iCARE data: Simon De Belder neemt als ICT verantwoordelijke de opvolging voor zijn 
rekening. 

 
 

6. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• De niet ingevulde shiften als covid arts en tele artsen in het weekend tot eind december 
2020 zijn verdeeld onder de wachtdoende artsen. De artsen die tijdens de week al meerdere 
shiften vrijwillig voor hun rekening nemen en de CRA’s zijn hiervan vrijgesteld. Er kan 
onderling gewisseld worden.  

• Op deze verplichte extra shiften tijdens het weekend zijn heel wat reacties gekomen, via mail 
maar ook telefonisch.  

• Dr. X heeft naar het bestuur van de HWP en TTC een mail gestuurd. Daarin geeft ze te 
kennen teleurgesteld te zijn omtrent de verplichting naar de leden toe om extra shiften als 
triage-arts en tele-arts op zich te nemen. Marianne Busschots heeft in naam van het bestuur 
deze mail beantwoord.  

• Als artsen nu een wacht overnemen, krijgen ze in 2021 een shift minder.  
 

 

7. TTC 
 

• De stewards tijdens de week zijn personeelsleden of vrijwilligers van de stad Mortsel. In het 
weekend wordt er beroep gedaan op externen. Voor de verpleging en de assistent wordt er 
beroep gedaan op de thuisverpleging van Altrio en Bellycare, soms ook verpleegkundigen 
van buiten de thuiszorg. 

• Marianne Busschots heeft een bevraging via Siilo gedaan naar het aantal huisartsen die 
testen via het TTC. Over het algemeen zijn de artsen (momenteel) tevreden met de snelheid 
van de resultaten en er is een grote vraag voor administratieve vereenvoudiging van het 
proces. De resultaten van de bevraging zien er als volgt uit: 

o 50% test vooral via het TTC 
o 20%  doet ongeveer 50/50 
o 30% test vooral via de eigen praktijk 

• De bijhorende administratie om de patiënten in te plannen op het TTC en nadien het 
resultaat van de test mee te delen, zorgt voor overbelasting van de huisartsen. Bovendien 
hebben we onze limiet bereikt voor het TTC. Er was een principieel akkoord met het testdorp 
van Antwerpen tot de gemeenten het prijskaartje zagen: 5000€/week. Deze oplossing is 
bijgevolg definitief van de baan geveegd.  

• Oproep extra medische coördinatoren: Pieter Provinciaal heeft beslist om zijn rol als 
medisch coördinator binnen het TTC stop te zetten. Momenteel nemen enkel Filip en 



 
 

Marianne Busschots deze taak nog op zich. Filip doet een warme oproep naar een of 
meerdere mogelijke opvolgers binnen het bestuur/kring.  
 
 

8. Testpunt Mortsel 
 

• De stad Mortsel heeft de opdracht  gekregen, van de 6 andere lokale besturen, om de piste 
van een eigen testpunt verder te onderzoeken. Men spreekt nu niet meer over een 
teststraat maar testpunt omdat de patiënt niet de mogelijkheid zal hebben om in de auto te 
blijven zitten voor de testafname. De bedoeling is de implementatie van een testpunt in GZA 
voor asymptomatische patiënten. 

• Van de huisartsenkring verwachten de 7 Lokale besturen een investering van 13 000€ voor 
de aankoop van de licentie Golazo. Dit is het online systeem waarmee men in het testdorp 
Antwerpen-Oost ook werkt. De lokale besturen nemen de lopende kost van 1€/patiënt die 
getest zal worden in het testpunt op zich.  

• GZA heeft aangegeven nog een extra testcapaciteit te hebben van 70 testings/dag bovenop 
de 120 die nu verwerkt worden voor het TTC. Indien er meer stalen verwerkt moeten 
worden, zullen deze uitbesteed worden aan het federale platform. 

• Het bestuur gaat niet akkoord met het testpunt omwille van de bottleneck aan stalen en 
omwille van de administratieve organisatie, die volledig bij het TTC gaat komen. Het is wel 
de bedoeling om te investeren in de aankoop van de licentie Golazo zodat de HA zelf geen 
afspraken meer moeten maken. De capaciteit wordt opgedreven met 50 test per dag. Met 
GZA wordt bekeken om het TTC te verhuizen, om op termijn de capaciteit nog meer te 
kunnen opdrijven eens we Golazo geïmplementeerd hebben.  

 
 
9. Klachten 
 

• Dr. Y is tijdens haar rijdende shift op de HWP naar huis gegaan ‘om haar was in te steken’. Ze 
heeft ook geen tele consulten op zich genomen. Filip heeft de betrokken arts gecontacteerd. 
 
 

• TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Joke  Kosten HWP door Covid voor juli, augustus en september 26/10 

Bestuur TTC Locatie TTC ASAP 

Bestuur TTC Implementatie Golazo ASAP 

Bestuur HWP/HAK Honorarium medische coördinerende arsten en coronateam 12/11 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 08/10 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 08/10 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 12/11/2020 om 20u 


