
 
 

   
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 11/06/2020 
 

• Locatie:  via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: Werner Van Peer 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 14/05/2020 
 

• TO DO 
 

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 wachthonoria 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 

ASAP 

 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Financiën 
 

• TTC: op 25/05 zijn de vergoedingen voor coördinatie en administratie van triagecentrum 
ZORA gestort voor de periode van 23/03 t.e.m. 26/04. Het gaat om respectievelijk 6748,56€ 
en 2936,64€ per week en dit over een periode van 5 weken.  

• Wachtpost: de extra uitgaven voor de wachtpost teweeggebracht door de covid-19 crisis 
gedurende de maand april zijn ingediend, inclusief de facturen. Het RIZIV vraagt om het 
verband met het COVID-19 virus voor de aankopen te verduidelijken, alsook de 
stavingstukken voor de gevraagde personeelskosten te bezorgen.  

 
 

3. Personeel 
 

• Coördinator TTC: Tania Istaz is op maandag 08/06 van start gegaan als coördinator TTC. 
Tania werkt in een uurrégime van 24 uren/week. Daarnaast is Tania ook nog werkzaam 
als onthaalbediende.  

• Administratief bediende: de samenwerking met Hilde Van Kuyk is op dinsdag 09/06 
stopgezet. Hilde presteerde ondermaats zowel naar het uitvoeren van taken als naar 
attitude. Haar taak van administratief bediende wordt overgenomen door een 
onthaalbediende. Omwille van de ervaring wordt het barema voor 10 jaar anciënniteit 
gehanteerd. 

• Onthaalbedienden HWP ZORA: naar aanleiding van de verschuiving in personeel krijgen 
de 2 vaste vervangster een vast contract. Op deze manier krijgen deze 2 bedienden ook 
meer routine in de job. Het bestuur benadrukt dat het team onthaal goed functioneert. 

• Chauffeurs: onze vaste chauffeur Sahel is afgelopen vrijdag de trotse papa geworden van 
een dochtertje. Het bestuur geeft een geschenk ter waarde van 100€.  

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• De werking van de HWP vanop de polikliniek verloopt vlot. De onthaalbediende zorgt 
ervoor dat op vrijdag alles tijdig klaar staat op de polikliniek voor de opstart van de HWP 
om 18u. Zowel artsen, onthaalbedienden en chauffeurs geven te kennen dat de werking 
van op de polikliniek de communicatie ten goede komt.  

• De huur van de lokalen door HWP ZORA in de Ter Lindenlaan in Edegem wordt stopgezet 
vanaf 30/06. Joke heeft Bavo gecontacteerd met de vraag om op zoek te gaan naar een 
bureau voor coördinatie en administratie in Sint-Jozef.  

• De grote bak in de wagen met materiaal voor op huisbezoeken, wordt vervangen door 4 
aparte bakken. Op deze manier blijft het overzicht beter bewaard blijft. Elke bak wordt 
voorzien van een overzichtstabel van de inhoud inclusief het aantal. Grace, Renilt en de 
nieuwe administratief bediende nemen deze taak voor hun rekening.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. TTC 
 

• De planning is om het TTC open te houden tijdens de zomermaanden zoals het nu draait 
met dezelfde bezetting. Tania is steeds aanwezig bij de opstart. 

• Het is de bedoeling dat de parkeerwachter steeds op de parking aanwezig blijft en de 
patiënt niet mee vergezeld naar de ingang.  

• De wachttijd op resultaat is lang, dit wordt verder opgevolgd.  

• De uitbetaling van de covid artsen is sinds de opstart van het TTC nog niet gebeurd. De 
reden hiervoor is dat we nog steeds wachtende zijn op het RIZIV voor de uitbetaling. Het 
bestuur is het eens om volgende bedragen te hanteren: 50€/uur voor de triagearts, 100€ 
voor de rijdende covidarts en 25€/uur voor de tele-arts. Het bestuur geeft zijn akkoord 
om deze bedragen nu al te storten.  

 
6. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 

Volgende aanpassingen zijn gebeurd in het kader van Covid-19:  

• De taak van de triage-arts wordt overgenomen door de rijdende arts of in onderling overleg 
door de zittende arts. Tussen 15u en 17u worden de mogelijks Covid patiënten gezien door 
de triage-arts in het TTC. De triage-arts wordt hierin bijgestaan door een verpleegkundige.  

• De taak van de tele-arts wordt overgenomen door de wachtdoende arts. Elke oproep wordt 
telefonisch getrieerd door de wachtdoende arts. 

• De HWP en het onthaal zijn beiden verhuisd naar de polikliniek van het Sint-Jozef ziekenhuis, 
het TTC is gevestigd in de lokalen waar tevoren de HWP was.  

• De onthaalbediende noteert elke telefonisch oproep waarna de arts de patiënt terugbelt (tab 
‘Tel advies’):  

o Mogelijks Covid-19 (stap 10 ‘Ereloon’: telefonisch consult): 
▪ Patiënt met milde klachten: de arts maakt zelf een afspraak op het TTC (stap 

6: ‘Raadpleging (triage): voor testing en maakt het e-form aan via Mediris 
(stap 8: Labo onderzoek > PCR test voor SARS-Cov-2 > Nieuw COVID-19 e-
form) 

▪ Patiënt met ernstige klachten: 

❖ Patiënt komt op raadpleging: de arts maakt zelf een afspraak op het 
Test-triagecentrum (TTC) voor triage en maakt het e-form aan via 
Mediris. 

❖ Huisbezoek: de arts verwittigt de onthaalbediende. 
❖ 112 

o Non-covid pathologie (stap 10 ‘Ereloon’: telefonisch advies): 
▪ De arts geeft een telefonisch advies zonder vervolg. 
▪ De arts vraagt de patiënt om op raadpleging te komen op de HWP en maakt 

zelf een afspraak. 
▪ De arts stuurt de rijdende arts op huisbezoek 
▪ 112 

• Zolang de covid epidemie duurt, blijft de HWP gevestigd in de poli. De onthaalbediende die 
een aantal telefoons trieert als het drukker wordt, is geen optie.  



 
 
 

• Het bestuur geeft zijn akkoord voor de aanpassingen. Filip voegt nog volledigheidshalve toe 
dat de rijdende arts de covid doet. Voor de covidarts worden er 3 patiënten per uur voorzien. 

• Bij een nieuwe golf kunnen we in functie van de noodzaak opnieuw beroep doen op een 
triage arts en telearts.  

9. Taakverdeling binnen het bestuur 

• Volgens de statuten zijn we verplicht om volgende mandaten te benoemen: voorzitter, 
ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Afgelopen jaar waren dit respectievelijk  
Filip, Renilt, Abigail en Femke. 

• Nieuwe samenstelling bestuur: de mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en 
penningmeester blijven behouden. Enid Raats neemt het mandaat van secretaris over van 
Abigail Lafaille. Enid is dus bij deze ook lid van het dagelijks bestuur. Simon De Belder bllijft 
de functie van ICT verantwoordelijke vervullen. Ilke Van Immerseel blijft het aanspreekpunt 
voor vervoer. Peter Dieleman en Maarten Van den Plas nemen nog steeds de communicatie 
voor hun rekening.  

10. Klachten 
 

• Er zijn opnieuw klachten van Dr. X van te laat komen zonder reden op de HWP, geen verslag 
maken van de huisbezoeken en het niet dragen van beschermingsmateriaal tijdens de covid 
raadplegingen en op huisbezoek. Filip informeert de betrokken arts betreffende de 
bovenvermelde klachten per brief. In een volgende fase kan de arts uitgenodigd worden op 
de volgende bestuursvergadering.  

 

 
TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Joke  Activiteitenverslag 2019 30/06 

Joke Financieel verslag 2019 30/06 

Joke Eénmalige correctie 2020 30/06 

Filip Communicatie hononarium covid artsen en tele-artsen 30/06 

Filip Brief Dr. X omtrent klachten  30/06 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 30/06 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 30/06 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 30/06 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 10/09/2020 om 20u 


