
 
 

   
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 08/04/2020 
 

• Locatie:  HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Femke Delporte 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 12/03/2020 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Grace, Femke en Joke Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost 
opmaken 

08/04 

Ilke en Joke Stijging tarief Ambuce 08/04 

Joke Bevraging omliggende HWP en HAK lidgeld 08/04 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 08/04 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 08/04 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 08/04 

Joke RIZIV gegevensinzameling i.v.m. facturatie van de wachthonoria 30/04 

Joke Wachtkoepel inlichten over wachttoeslag vanaf 18u 08/04 

Joke Poets opgenomen in huurcontract HRM. Nieuw contract 
Terlindenlaan. Vanaf heden huurt Wachtpost ZORA 

08/04 

 

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

 
 

2. Financiën 
 

• Voorschot werkingsbudget 2020: 
o Mail Luc Maroy van 19/03/2020: De betaling van de 2de schijf van 20% van het 

werkingsbudget 2020 zal versneld gebeuren. In de loop van de volgende dagen mag u 
het geld op uw rekening verwachten in plaats van in juni 2020. Dit om reeds tegemoet 
te komen aan de extra kosten die de wachtposten hebben in het kader van de 
bestrijding van het COVID-19 virus. Intussen wordt bekeken of bijkomende maatregelen 
noodzakelijk zijn.  



 
 

o Op 20/03/2020 is er een storting gebeurd van 76 978,25€ door het RIZIV. 

• Extra financiering: 

o Telefonisch contact Herman Vyverman: Herman verwijst betreffende de extra 
financiering naar de mail van Luc Maroy. De bedoeling is dat extra kosten 
omtrent materiaal en personeel gefinancierd worden maar er is op dit ogenblik 
geen 100% garantie. Herman vraagt eerstdaags aan Luc Maroy om één en ander 
op papier te zetten ter verduidelijking. Herman Vyverman raadt aan om zo snel 
mogelijk een overzicht van de kosten en de facturen gerelateerd aan Covid over 
te maken aan het RIZIV. 

• Honorarium Covid artsen en tele-artsen:  
o Voorstel van uit het dagelijks bestuur: 

▪ Covid artsen: 200 € per shift 
▪ Rijdende arts: 200 € per shift 
▪ Tele-artsen vanuit HWP: 200 € per shift 
                            van thuis uit: 150 € per shift 

o Naar artsen toe communiceert Filip dat iedereen vergoedt zal worden maar dat 
we nog geen zicht hebben op hoe en wanneer.  

 

4. Personeel 
 

• Receptionistes HWP: in het weekend werken we met ontdubbeld onthaal meer bepaald 
een extra shift parallel met deze van de Covid arts. Momenteel hebben we één 
onthaalbediende die langdurig ziek maar dit lossen we op door het inschakelen van de 
vaste vervangsters.  

• Onthaalbedienden pretriage week: tijdens de week gebeurt het onthaal van de 
pretriage door een 20 tal personeelsleden van de 7 gemeenten uit onze ELZ. Vragen 
kunnen steeds telefonisch opgelost worden en dit loopt vlot. 

• Administratief bediende: er heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden met het 
dagelijks bestuur op 06/04. Naar Hilde is gecommuniceerd dat het bestuur niet tevreden 
is over taakinhoud en attitude.  

 
5. Infrastructuur en materiaal 
 

• De huisarstenwachtpost is verhuisd naar de polikliniek meer bepaald naar 2 kabinetten 
van orthopedie.  

• Het covid gerelateerd materiaal zoals othoscoop, bloeddrukmeter, saturatiemeter, 
stetoscoop en thermometer is ontdubbeld.  

 

6. ICT, vervoer en communicatie 
 

• iCAREdata project: in het kader van de Covid-19 pandemie trachten onze overheden zo 
snel mogelijk zicht te krijgen op de evolutie. Registraties in ziekenhuizen lopen, maar 
men wil ook zicht krijgen op de patiëntcontacten in de eerstelijnszorg, om te kunnen 
anticiperen waar nodig. Sinds 2015 worden via het iCAREdata project wekelijks gegevens 
ingelezen van ongeveer de helft van de Vlaamse wachtposten. Het oprichten van de 
extra coronatriageposten levert momenteel ook dagelijks extra data aan die gebruikt 
kunnen worden voor deze monitoring. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie in 



 
 

Vlaanderen vraagt de overheid nu of alle wacht-en triageposten snel kunnen aansluiten 
bij het iCAREdataproject. Op die manier hebben we dagelijks geupdate gegevens ter 
beschikking van de eerstelijn waardoor we de mogelijkheid creëren om ook daar snel te 
anticiperen op de evoluties. Het aanleveren van de data gebeurt automatisch. 
Zorgverleners moeten geen extra registraties uitvoeren en het kost geen extra tijd aan de 
kringen of coördinatoren. iCAREdata regelt alles zelf met de softwarebedrijven waardoor 
er geen extra werk op de posten gecreëerd wordt. Voor ons zou dit een winst betekenen 
dat we geen extra registraties moeten doen en alles automatisch verloopt. We wensen 
als HWP en pretriage centrum dan ook toe te treden tot het iCAREdata project om al 
onze gegevens te delen. Simon De Belder is al IT verantwoordelijke onze contactpersoon 
voor dit project. 

• Ambuce tariefverhoging: de aangekondigde tariefverhoging van 0,80€ wordt 
doorgevoerd vanaf maart 2020. Deze prijsverhoging komt er omdat de uurloontoeslag 
van de chauffeurs op zaterdag stijgt met 20%  en omwille van de toegenomen 
brandstofkosten. Rekening houdend met de prijsverhoging is onze subsidie toereikend. 

 

7. Samenwerking 
 

• GZA: de samenwerking en de communicatie met Bavo De Prins verloopt momenteel heel 
goed. De communicatie met sommige verpleegkundigen en poortartsen van de eerste 
opvang spoed blijft moeilijk.  

• Politie: het geplande overleg met politiezones HEKLA en MINOS en HAK Borsbeek in het 
kader van afspraken rond alcoholcontroles en collocaties is uitgesteld. 

 

8. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 

De quarantainemaatregelen die sinds enkele weken gelden, werpen duidelijk hun vruchten af: er 
worden minder mensen ziek. Om die reden gaan we de werking op het pre-triagepunt en de 
wachtpost licht aanpassen: 

• De nacht- en avondshift voor de tele-artsen valt weg. Er zal in het weekend en op feestdagen 
enkel nog een tele-arts zijn in de voormiddag (8u-13u) en namiddag (13u-18u). Buiten deze 
uren zullen de artsen op de huisartsenwachtpost de telefonische consulten doen. 

• Op weekdagen zal er in de namiddag slechts 1 triage-arts op het pre-triagepunt zijn, in de 
voormiddag behouden we 2 artsen. 

• De shiften op het pre-triagepunt in het weekend worden met 1 uur verkort: 10u-13u en 14u-
17u. We behouden hier 1 arts. 

9. Timing Algemene vergadering 
 

• Het tijdstip van de Algemene Vergadering wordt verplaatst naar donderdag 28/05. Het 
bestuur bekijkt in een later stadium of de vergadering al dan niet fysiek dan doorgaan. 

• Joke plant een overleg met de boekhouder begin mei samen met de penningmeester. 

 
 
 
 



 
 

TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Grace, Femke en Joke Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost 
opmaken 

14/05 

Joke Afspraak plannen met boekhouden en penningmeester ASAP 
 

Filip Communicatie hononarium covid artsen en tele-artsen 14/05 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 14/05 

Filip Ontwerp bij extreme drukte 14/05 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 14/05 

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 

14/05 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 14/05/2020 om 20u 


