
 
 

Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 12/11/2020 
 

• 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 
 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 08/10/2020 
 

• 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 

 

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

 

2. Financiën 
 

• Kostenstaat HWP Covid 19 tem 30/09/2020: dit dossier is ingediend op 26/10/2020. 

• Honorarium medisch coördinerende artsen en artsen coronateam: 
o Binnen de raad van bestuur is er alvast een eerste brainstorm gedaan over hoe deze 

gelden te verdelen onder de deelnemende artsen. Het voorstel is om een forfaitair 
bedrag te voorzien per arts in functie van zijn/haar activiteit waarbij een tarief van ca. 
80€ per uur gehanteerd wordt. Naar aanleiding van de terechte opmerking van Enid op 
de vorige bestuursvergadering, hebben Abigail, Femke en Marianne Busschots het 
initiatief genomen om een voorstel uit te werken.  

o Categorie 1: Coördinator 
▪ Taak: Algemene coördinatie, vergadering voorzitten, vertegenwoordiging 

binnen Coronateam van TTC en de taken van groep 2 
▪ Voorstel: 2500€/maand = 32u per maand = 8u per week 

o Categorie 2: Actieve organisatie en ondersteuning  
▪ Taak: Organisatie TTC, draaiboeken uitschrijven en updaten, 

opstart/ondersteuning/troubleshooting op momenten dat Tania er niet is 
(weekend), communicatie kring, behandelen van klachten, wekelijkse TTC 
vergadering (ca 6u/maand), ondersteuning financiën, briefing team weekend 



 
 

▪ Voorstel: 2000€/maand = 25u per maand = ca. 6u per week 
o Categorie 3: Raadgevende en adviserende ondersteuning 

▪ Taak: Bijwonen van de coronateam-vergaderingen (ca. 6 uur per maand). 
▪ Voorstel: 500€/maand = 6u per maand = 1,5u per week 

o Abigail en Femke hebben een bevraging gedaan bij de artsen van het TTC en het 
coronateam. Abigail overloopt de meningen van de betrokken artsen, deze kunnen zich 
vinden in het voorstel. 

o Voor Pieter Provinciaal beslist het bestuur om een aparte categorie te voorzien nl. 
honorarium van 320 € per week te voorzien gedurende de periode dat Pieter actief was 
binnen het TTC team.  

o Belangrijk is dat er naar de leden toe gecommuniceerd wordt dat er een vergoeding 
voorzien is voor de betrokken artsen. Met dit voorstel behouden we nog steeds een 
positief saldo wat de medische coördinatie betreft. 

o De meerderheid van het bestuur gaat akkoord met dit voorstel. De honoraria mogen 
gestort worden behalve voor Jan de Lepeleire en Peter Dieleman. Abigail contacteert 
deze artsen nog voor meer duidelijkheid te geven.  

 

• Aparte rekening TTC:  

o De betalingen en subsidies van het TTC kwamen tot op heden allemaal op de algemene 
rekening van de HWP. Boekhoudkundig zou het overzichtelijker zijn als we dit met een 
aparte rekening kunnen doen en kunnen scheiden van de HWP. Het RIZIV vraagt ook 
dat de financiën van HWP en TTC strikt gescheiden worden. Femke heeft een aparte 
rekening voor het TTC geopend. 

o Femke en Joke proberen momenteel zicht te krijgen over de verschillende rekeningen 
heen. Het is belangrijk om in kaart te brengen welke gelden op welke rekeningen zijn 
toegekomen en vanwaar de nodige betalingen zijn gedaan. Dit om een realistisch beeld 
te vormen van de honorarium HWP, algemene rekening en TTC rekening. 

• De eerste maanden hebben de covid artsen een honorarium van 50€ per uur ontvangen. 
Nadien heeft het RIZIV dit bedrag opgetrokken naar 80€ per uur.  Het bestuur beslist dat de 
artsen die slechts 50€ per ontvingen, nog 30€ per uur extra krijgen.  

 

3. Personeel 
 

• Call center 

o De samenwerking en de communicatie met de onthaalbedienden van de HWP verloopt 
heel vlot. Voor onze onthaalbedienden betekent dit een veel beter georganiseerde 
werking daar ze tijdens de openingsuren van het call center geen telefonie meer 
hebben. 

o We hebben tot nu toe het bedrag van 1285,72 € gestort op de gemeenschappelijke 
rekening met de 5 Antwerpse wachtposten. Dit is met een aparte betoelaging geregeld. 
Van zodra deze op rekening staat, worden de voorschotten terugbetaald. 

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• De HWP is terug verhuisd naar de oorspronkelijke locatie. Het onthaal zit nog steeds aan het 
onthaal van de polikliniek. 

• Het onthaal van de polikliniek biedt meer ruimte en de onthaalbediende en de chauffeur 
zitten daar ook veel rustiger. 



 
 

5. Samenwerking GZA 
 

• In ons aanvraagdossier voor de wachtpost staat vermeld dat de onthaalbediende van de 
HWP zowel het onthaal voor de wachtpost als het onthaal voor spoed voor haar rekening 
neemt. De verpleegkundige van spoed is verantwoordelijk voor de triage. Binnenkort wil Filip 
een overleg plannen met het onthaal van de HWP en spoed om dit verder te bespreken.  

• Hilde Brems, communicatieverantwoordelijke GZA, nodigt het bestuur uit voor een overleg 
omtrent de samenwerking met GZA: welke verwachtingen hebben wij als huisartsen en als 
huisartsenkring over de samenwerking? Hoe kunnen we de communicatie beter 
stroomlijnen? En hoe kunnen we het bereik van de specialisten optimaliseren? Hilde Brems 
stelt maandag 14 december 2020 voor als mogelijk datum maar dan staat het dagelijks 
bestuur TTC gepland. Abigail stelt een nieuwe datum voor aan Hilde Brems. 

 

6. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• De wachtrollen voor 2021 zijn gerold en staan online. Ook de triage arts en de tele arts zijn in 
het weekend mee uitgerold.  

• Er is de vraag gesteld of het een optie is om mee te nemen in de desiderata van volgend jaar 
om enkel week nachten of weekend nachten te doen. Indien dit praktisch haalbaar is, vinden 
de wachtcoördinatoren dit zeker een optie. In de praktijk lukt het vlot om deze shiften 
onderling te wisselen. 

• Volgende artsen zijn om medische redenen vrijgesteld van wachtdienst in 2021: Dr. A, Dr. B, 
Dr. C. en Dr. D. Dr. D ontvangt 10 wachten voor haar HAIO. Filip vraagt aan Dr. C en Dr. D om 
dan wel dagwachten tijdens de week op zich te nemen.  

• Het bestuur vraagt om een medisch attest voor te leggen van een arts buiten de kring. Op 
het attest dient er gespecifieerd te worden over welke shiften het gaat. Het attest moet 
eveneens voorzien zijn van een datum.  

 

7. TTC 
 

• Team medische coördinatoren: Renilt Moons heeft beslist om haar rol als medisch 
coördinator binnen het TTC stop te zetten. Sarah Van Rompaey en Flip Vandeplas maken 
sinds 26/10 deel uit van het dagelijks bestuur van het TTC. 

• Enid stelt de vraag in welke mate doorverwijzing naar het TTC mogelijk is door de grote 
praktijken. Op het dagelijks bestuur van 09/11 van het TTC zijn 3 grote praktijken uitgenodigd 
om hun capaciteit af te toetsen. Momenteel heeft het TTC voldoende capaciteit dus 
opdrijven is niet nodig. Het bestuur gaat er alles aan doen om de capaciteit van het TTC uit te 
breiden indien nodig. De bottle neck is het labo van GZA. De eerste piste is om alle stalen 
door te sturen naar GZA en indien nodig sturen deze verder door naar het labo van UZA of 
Gent.  

• Wat met de triage shiften in januari gedurende de week? Deze worden gemakkelijk ingevuld 
voor vaste jonge artsen, HAIO’s en externe artsen. Filip stuurt een mail naar de PO’s om dit 
te bespreken met hun HAIO.  

• Renilt beklemtoont dat het TTC enorm goed werk levert. 
 
 

 



 
 

• 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 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 10/12/2020 om 20u 


