
 
 

Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 10/09/2020 
 

• Locatie:  via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: / 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 11/06/2020 
 

• 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  08/10 

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 
 

• De extra uitgaven voor de wachtpost teweeggebracht door de covid-19 crisis gedurende de 
maanden maart, april, mei en juni zijn ingediend bij het RIZIV, 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.  
o Tot op heden hebben we zoals de andere HWP nog geen reactie ontvangen. 
o We hebben net zoals alle HWP 2000€ voor PBM ontvangen.  

• Het financieel verslag HWP 2019: is ingediend op 30/06. Tot op heden nog geen 
reactie/bijkomende vragen ontvangen.  

• Eenmalige correctie HWP ZORA 2020: 
o Deze is ingediend op 05/07/2020. Bij de aanvraag is duidelijk benadrukt dat dit voor 

HWP ZORA een  heel moeilijke opdracht is daar onze HWP pas 6 maanden operationeel 
is en we bijgevolg geen referentiekader hebben. Er is ook een motiverend schrijven 
toegevoegd betreffende het ontslag van Hilde Van Kuyk in de hoop deze 
ontslagvergoeding te kunnen recupereren.  

o Op 08/07/2020 hebben we een mailing ontvangen van het RIZIV met de vraag om alle 
facturen/bewijsstukken/documenten in kader van dit dossier in te dienen voor 
22/07/2020.  



 
 

o Ons dossier voor de eenmalige correctie 2020 is voorgelegd op de vergadering van het 
Verzekeringscomité van 07/09/2020. We hadden een aanvraag ingediend voor een 
bedrag van 26 985,75€, waarvoor een bijkomende subsidie van 15 951,86 € is 
goedgekeurd voor bijkomende werkingskosten voor onze wachtpost. Het contract 
wordt ons binnenkort bezorgd.  

• Honorarium medisch coördinerende artsen en coronateam: sinds de opstart van het TTC op 
18/03 is er nog geen enkel honorarium gestort voor de medisch coördinerende artsen. Gaan 
we deze artsen per uur betalen of op maandbasis?  
o Een voorstel van het dagelijks bestuur is 2000€/maand voor de medisch coördinerende 

artsen en 500€/maand voor het coronateam. De omliggende HWP betalen gemiddeld 
tussen 50€ en 80,34€ per uur uit.  

o Na overleg deelt het bestuursorgaan de mening 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 

• Subsidie Koning Boudewijn Stichting: ter verantwoording dient een online bevraging te 
worden ingevuld. Nathalie neemt deze voor haar rekening.  

 

3. Personeel 
 

• Door de volledige splitsing van de HWP/TTC is Joke niet meer op de hoogte van het financiële 
en de operationele werking van het TTC. Dit is echter essentieel aangezien het TTC geen 
entiteit op zich is maar onderdeel van de HWP. M.a.w. de boekhouding en de bankrekening 
van het TTC en de HWP zijn dezelfde waar het belangrijk is dat Joke het globaal overzicht kan 
behouden. Het dagelijks bestuur heeft daarom de beslissing genomen dat Joke naast de 
HWP ook de algemene coördinatie van het TTC op zich neemt.  

• Tania blijft de operationele werking van het TTC op zich nemen. Haar contract is verlengd tot 
en met eind december.  

• Administratief bediende: Kirsten is van start gegaan op 15/06 als administratief bediende in 
een régime van 22,8 uren/week. Ondertussen is ze al prima ingewerkt en neemt ze de 
repetitieve zaken van de wachtpost zelfstandig voor haar rekening. Ze doet haar job heel 
graag en de samenwerking met de coördinator verloopt uitstekend. 

• Onthaalbedienden HWP: 

o Op 02/08 is het contract met Inge Desplenter stopgezet. Inge had zelf aangeven dat het 
systematische weekendwerk met de afwisselende shiften in combinatie met haar job in 
de week fysiek te zwaar was. De vrijgekomen uren zijn verdeeld onder Mieke, Lutgart 
(die op termijn naast nachten ook de andere shiften voor haar rekening moet nemen) 
en Adi.  
Adi heeft een contract van 4 uren/week en neemt hoofdzakelijk nachten voor zijn 
rekening. Het is wel de bedoeling dat alle onthaalbedienden op termijn kunnen 
ingeschakeld worden voor alle shiften. Bij afwezigheid van één of meerdere 
onthaalbedienden door ziekte of vakantie moet elke onthaalbediende kunnen 
inspringen.  

 



 
 

o Tania wenst in combinatie met haar functie op het TTC tijdelijk minder te werken als 
onthaalbediende op de HWP. Vanaf 01/10 gaat Tania over naar een uurrégime van 8 
uren per week en dit tot eind december. De vrijgekomen uren worden overgenomen 
door Adi.  

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• Coördinatie en administratie hebben sinds begin augustus hun intrek genomen in het oude 
echolokaal van Sint-Jozef.  

• Het reserve verbruikersmateriaal en medicatie van de HWP ligt voortaan in de bureauruimte 
van Joke en Kirsten. Op deze manier wordt het overzicht beter bewaard.  

 

5. Vervoer 
 

• Door de maandenlange afwezigheid van Bilal, wordt Noa naast Marc en Sahel één van de 
vaste chauffeurs op onze HWP. Indien Bilal terugkomt, wordt hij als vlinder chauffeur 
ingeschakeld.  

 
6. Samenwerking GZA 
 

• Momenteel is er wekelijks overleg gepland. De samenwerking verloopt goed.  
 

7. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• Het opvragen van desiderata moet dringend gebeuren.  
o Het overzicht desiderata van de desiderata ziet er als volgt uit:  

▪ Keuze uit 2 vrijgestelde dagen tijdens de week (maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag) 

▪ Maximum 14 vakantiedagen waarbinnen geen wachten moeten gedaan 
worden (10 weekdagen en 4 weekenddagen) 

▪ Voor weekendwachten mate van voorkeur opgeven voor zondag  
▪ Zwangerschapsverlof 
▪ Artsen die in 2020 de leeftijd van 65 jaar bereiken of ouder zijn, worden 

automatisch vrijgesteld.  
▪ Artsen die in 2020 de leeftijd van 60 jaar bereiken of ouder zijn, hebben de 

mogelijkheid om hun nachtwachten om te ruilen voor dagwachten.  
▪ HAIO’s krijgen geen wachten toebedeeld. De PO’s krijgen 7 extra wachten en 

kunnen in overleg met de HAIO de wachten verdelen.  
▪ PO’s boven de 60 jaar krijgen eveneens 7 wachten waaronder 2 

nachtwachten.  

• Het bestuur beslist dat de desiderata ongewijzigd blijven. Joke verstuurt morgen de mailing 
naar de actieve leden. Als deadine voor het indienen van de desiderata wordt 09/10 
gehanteerd.  

• Joke vraagt aan Filip De Weweire van permamed om de wachtrollen op te stellen voor 2021.  
 
 



 
 

8. TTC 
 

• Praktische organisatie: het blijft een verhaal van wekelijks schakelen. Het invullen van de 
shiften voor de triage arts door vrijwilligers verloopt moeizamer. Filip doet een oproep aan 
de aanwezige PO’s om de HAIO’s in te schakelen als triage arts vanaf oktober. Ook de shiften 
van de tele artsen geraken moeilijker ingevuld de komende weken.  

o Het bestuur beslist om een beurtrol te creëren voor de tele artsen in het 
weekend met vrijstelling voor de triage artsen in de week en de 65 plussers.  

o De voorbije weken is de workload voor de artsen op de wachtpost toegenomen. 
Door het stijgen van het aantal huisbezoeken is de combinatie van rijdende arts  
en covid arts nog moeilijk haalbaar. Huisbezoeken moeten steeds later ingepland 
worden, waardoor de wachtbelasting voor de rijdende arts te zwaar wordt. De 
Raad van Bestuur is van mening dat er een extra covid arts moet ingeschakeld 
worden in het weekend tussen 14u en 17u. 

o Filip doet een warme oproep via Permamed om de openstaande shiften van de 
tele-artsen en die nieuwe rol van covid arts in het weekend op te vullen. De niet 
ingevulde shiften worden alfabetisch opgevuld. Deze nieuwe regeling gaat in 
voege vanaf volgend weekend. Voor het komende weekend is de nachtarts 
oproepbaar bij extreme drukte.  

• Oproep extra medisch coördinator: Katelijne Baetens heeft door de toegenomen workload 
beslist om haar taak als medisch coördinator binnen het TTC stop te zetten. Filip doet een 
warme oproep naar een mogelijke opvolger binnen het bestuur/kring.  
 

9. Klachten 
 

• Er zijn geen meldingen geweest van wachtklachten. 

• De laatste shift van Dr. X is prima verlopen. 

 
 
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 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 08/10/2020 om 20u 


