
 
 

   
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 12/03/2020 
 

• Locatie:  HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Femke Delporte 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 13/02/2020 
 

• TO DO 
 

WIE WAT WANNEER 

JOKE RIZIV gegevensinzameling i.v.m. facturatie van de wachthonoraria 30/04 
JOKE Jaarverslag HWP ZORA 31/03 
JOKE Nieuwe statuten HWP ZORA op Permamed plaatsen 12/03 
PETER DIELEMAN Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 12/03 
FILIP Draaiboek artsen aanvullen 12/03 

 

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

 

2. Organisatie van Covid-19 
 

• Covid-19 team is opgestart en bestaat uit de vertegenwoordiging van één arts per gemeente 
en een secretaris. 

• De bedoeling is om geen patiënten te zien met luchtweginfecties. Het is de taak van de 
onthaalbediende om de syptomen van een luchtweginfectie telefonisch te bevragen. 
Patiënten met klachten van een luchtweginfectie worden doorgeschakeld naar de arts die 
deze verder afhandelt als telefonisch consult. Patiënten met andere klachten komen gewoon 
naar de HWP. We verwijzen hiervoor naar de beslissingsboom van Domus Medica. De arts 
schrijft een afwezigheidsattest voor 7 dagen en laat dit opsturen door de onthaalbediende. 

• Bij kortademigheid en COPD wordt de rijdende arts ingeschakeld. Normaal gezien gaat het 
aantal huisbezoeken hoger liggen. Voor de rijdende arts wordt als beschermingsmateriaal 
short, handschoenen, masker en bril voorzien. De patiënt moet ook steeds een masker 
dragen.  

• Het is noodzakelijk dat de triage snel gebeurt: één van de verpleegkundigen moet prioriteit 
geven aan de triage.  

• Zorgverleners die vragen om een staal af te nemen, worden doorverwezen naar Sint-
Augustinus. Patiënten mogen zelf bellen.  

• Voor de zittende artsen en het onthaal is het advies om ook een mondmasker te dragen.  



 
 

• Indien te veel huisartsen ineens uitvallen wegens ziekte, kunnen we de HWP ook tijdens de 
week openen. We voorzien 1 zittende- , 1 rijdende- en 1 telearts (nachtarts) die de telefonie 
voor zijn/haar rekening neemt met het 0900 nummer. De tele-arts kan vanuit zijn/haar eigen 
praktijk werken. Het idee is om de solo artsen te ontzien omdat dit organisatorisch niet 
mogelijk is in een solo praktijk. 

• Indien een arts uit een solo of duo praktijk uitvalt wegens ziekte, wordt dit gemeld bij de 
verantwoordelijke van het Covid-19 team. 

 

3. Financiën 
 

• Subsidie werkingskost 2020: op 25/02/2020 hebben we 269 423,86€ subsidie ontvangen. 
Joke heeft de detail van de toegestane werkingskost opgevraagd bij het RIZIV maar nog niet 
ontvangen.  

• Boekhouding: de nodige documenten voor de boekhouding zijn opgesteld/verzameld en 
deze zijn op donderdag 05/03 door Joke ingediend bij de boekhouder. Marian en Joke 
hebben een afpsraak voor de bespreking van de boekhouding op donderdag 09/04. Het 
bestuur wenst het advies van de boekhouder te vragen omtrent de bepaling van het lidgeld.  

 

4. Personeel 
 

• Afgelopen weekend zijn we van start met de 16 weken cyclus. Alle onthaalbedienden 
hebben het nieuwe rooster in een addendum aan hun contract ontvangen. 

• Omwille van het Covid-19 virus was er de voorbije 2 weekends veel meer telefonie op onze 
HWP. Er heerste meer ongerustheid bij snotteren, hoesten en koorts. Het afgelopen 
weekend zijn er een 70 tal telefoons rond Covid-19 genoteerd.  

 
5. Infrastructuur en materiaal 
 

• De toekomstige ontspanningsruimte voor artsen, chauffeurs en onthaalbedienden wordt 
ingericht met salon en flatscreen. De bedoeling is om zo snel mogelijk met de inrichting van 
start te gaan. Joke neemt deze organisatie voor haar rekening. 

• Verhuis van coördinatie en administratie naar Sint-Jozef staat gepland voor de zomer. 

• In de HWP maken we gebruik van wegwerp oorspecula. Dit is niet voor alle artsen duidelijk, 
wat maakt dat de gebruikte oorspecula vaak tussen de ongebruikte worden gelegd.  

 

6. ICT, vervoer en communicatie 
 

• Symposium iSHAREdata: Filip en Simon De Belder hebben het symposium rond ‘veilig 
communiceren met en tussen zorgverleners’ bijgewoond. Dit wordt jaarlijks in het kader van 
het iCAREdata project georganiseerd door het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit Antwerpen. Topics zoals ‘hoe omgaan met gegevens’ in kader van GDPR en Siilo 
app kwamen aan bod. Hilde Philips heeft de vraag gesteld om als HWP in het iCARE project 
te stappen. Hilde komt het project voorstellen op de volgende bestuursvergadering.  

• Het traject van de patiënt wordt in kaart gebracht. Dit zal gebeuren aan de hand van een 
animatiescherm. Pieter Dieleman werkt dit, als verantwoordelijke arts voor communicatie, 
verder uit met Hilde Brems. 



 
 

• Als een arts een probleen heeft met de poortarts of de verpleegkundige, kan de arts dit 
rechtstreeks communiceren met Bavo.  

 

7. Samenwerking GZA 
 

• Filip heeft het overleg bijgewoond met de verpleegkundigen van de eerste opvang spoed van 
Sint-Jozef. Deze zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met de artsen en de 
onthaalbedienden van de HWP.  

• Er doen zich wel problemen voor met de snelheid van de triage. Met 2 verpleegkundigen is 
op drukste momenten nog te weinig volgens de verpleegkundigen omdat de patiënten op  
spoed voorrang krijgen. Afgelopen zondag deed zich het probleem voor van geen triage in de 
HWP. Joke communiceert deze zaken met Bavo op maandag.  
 

8. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• Wat doen we bij extreme drukte op de HWP? Het idee is dat de nachtwacht inspringt. Deze 
kan opgeroepen worden tussen 10u en 15u en dit vanaf 10 patiënten in de wachtzaal en 5 
geplande huisbezoeken. De onthaalbediende beslist wanneer de nachtarts moet opgeroepen 
worden. Deze laatste dient zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 uur op de HWP aanwezig te 
zijn. Filip maakt een ontwerp op tegen de volgende bestuursvergadering.  

 

9. Klachten  
 

• Dr X: er zijn serieuze problemen met Dr. X meer bepaald het niet hoffelijk zijn. De 
wachtcoördinator heeft de huisarts gecontacteerd om haar versie van de feiten te geven en 
daarop heeft de arts haar ontslag aangeboden. Gezien de huisarts niet meer werkzaam is in 
de kring, is het evident dat het bestuur haar ontslag aanvaardt.  

• Klacht van wachtarts omtrent groepspraktijk die niet bereikbaar was tijdens een voormiddag 
gedurende de week. Dit is besproken met de betrokken arts. 

 

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 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Woensdag 08/04/2020 om 20u 


