
 
 

   
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 13/02/2020 
 

• Locatie:  HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Femke Delporte 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 16/01/2020 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

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

13/02 

Joke Bevraging omliggende HWP en HAK lidgeld 13/02 

Grace en ? Opstarten werkgroep aanrekening materiaalkost 13/02 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 13/02 

Renilt, Marian en Joke Aanwerving personeel 13/02 

Joke Wachtkoepel inlichten over wachttoeslag vanaf 18u 07/03 

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

13/02 

 

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

 

2. Financiën 
 

• Alle betalingen lopen via 3de betaler, tenzij de patiënt niet in regel is. Indien er om één of 
ander reden niet met 3de betaler kan gewerkt worden, moet de arts steeds een GVVH 
schrijven, ook al kan de patiënt om dit ogenblik niet betalen. Dit getuigschrift wordt 
afgegeven aan de onthaalbediende. Als de betaling in orde is, wordt het GVVH opgestuurd.  

• In een WZC wordt er nooit afgerekend maar werken we steeds met een factuur achteraf. 

• We merken op dat er vaak fouten gebeuren op administratief vlak, vaak wanneer het om een 
een nieuwe chauffeur gaat. Er wordt een overzicht gemaakt van de uitzonderingen maar de 
eindverantwoordelijk op financieel vlak blijft wel bij de arts liggen.  

• Brief RIZIV i.v.m. contract HWP ZORA 2020: 
o Bijzondere verplichting voor onze HWP: Voor de wachtactiviteit tussen 21 en 8 uur 

wordt een specifieke rapportering opgemaakt gedurende de eerste zes 
werkingsmaanden, waarbij elke maand een activiteitenrapport aan de Nationale 
commissie artsen-ziekenfondsen wordt overgemaakt, met voor elke interventie: 



 
 

▪ de melding of de spoedarts is betrokken geweest of niet; 
▪ de aard van de verstrekking: consultatie of bezoek; 
▪ het moment van de intake en het einde van de interventie; 
▪ het honorarium dat aan de patiënt is aangerekend. 

Joke vraagt de onthaalbedienden om te registreren hoeveel patiënten er gezien zijn 
door de poortarts omdat de huisarts op HB is en ook in omgekeerde richting. Met 
Mediris is ook afgesproken ons een export te bezorgen van de patiënten die 
verwijderd zijn omwille van doorverwijzing naar spoed.  

o De voorzitter ondertekent het contract in tweevoud. 

• Opdracht RIZIV gegevensinzameling i.v.m. facturatie van de wachthonoria. Dit is besproken 
op het managersoverleg. De bedoeling is een gezamelijke consensus bereiken zodat iedereen 
dezelfde gegevens indient voor CI en e-fact. De deadline is 30/04. Joke handelt dit af. 

• Provisie HRM: aangezien het saldo van de HWP ZORA rekening ontoereikend was, is een 
provisie van 25000 € overgeschreven van de rekening van HRM.  

 

3. Personeel 
 

• Voor de receptionistes wordt vanaf vrijdag 06/03 van start gegaan met een 16 weken cyclus. 
Dit is in samenspraak met de onthaalbedienden beslist op het laatste overleg van 20/01. Op 
deze manier zijn de zondagnachten eerlijk verdeeld. Elke onthaalbediende doet in de nieuwe 
uurrooster zondagnachten, behalve Mieke Van Vlierberghe daar ze gezien haar leeftijd 
vrijgesteld is van nachten (65+). 

• Op vrijdag 06/03 start Anne Van Gool als 6de onthaalbediende in een régime van 7,5 u/week. 

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• De rolkarren zijn intussen geleverd en voorzien van het nodige materiaal.  

• Indien gewenst kan de huisarts vanaf heden een urinestaal laten onderzoeken op de HWP 
(sedimentatie, cultuur en antibiogram). De arts vult hiervoor een aanvraagformulier in (kopie 
aan GMD-houdende huisarts) en geeft dit samen met het staal af aan de spoed. 

• Wat het aanrekenen van medicatie betreft, zijn er 2 mogelijkheden: 
o Bepaalde medicatie zoals Solumedrol aanrekenen (15 €). De arts geeft een 

voorschrift aan de patiënt. De patiënt krijgt zijn geld terug als deze het medicament 
terug brengt. Dit systeem brengt natuurlijk extra administratie met zich mee.  

o Forfait van 1€ aanrekenen bij elke patiënt voor medicatie en verbruikersmateriaal. 
Het bestuur komt tot de consensus om een forfait te hanteren. 

 

5. ICT, vervoer en communicatie 
 

• Elke HWP die met ART werkt, heeft van de firma aangetekend schrijven ontvangen dat het 
tarief wordt opgetrokken vanaf januari 2020 met 0,80€. Deze prijsverhoging komt er omdat 
de uurloontoeslag van de chauffeurs op zaterdag stijgt met 20%  en omwille van de 
toegenomen brandstofkosten. Vooral de vorm van communicatie door coördinator wordt de 
vele managers in vraag gesteld. Joke bekijkt verder met Ilke of onze subsidie dan nog 
toereikend is. 
 
 



 
 

• ICT: Mediris:  
o In het algemeen kunnen we stellen dat Mediris zeer gebruiksvriendelijk is en 

bijgevolg tijdens de shiften van de artsen voor weinig problemen zorgt. 
o Een vaak voorkomend probleem in Mediris is dat een verslag wordt afgewerkt 

zonder te verzenden. De betrokken arts kan dit dan niet verder afhandelen. Dit 
verslag moet terug ‘open’ gezet worden door de beheerders administratie. Nadien 
kan de arts het verslag versturen.  

o Het afdrukken van een verwijsbrief lukt ook niet altijd even vlot. Het probleem is dat 
het bestand te groot is. Na het de toetsencombinatie ‘ctrl –‘ te gebruiken, verschijnt 
de knop afdrukken. 

o Simon De Belder lijst als ‘ICT verantwoordelijke’ alle problemen op die gemeld 
worden door de artsen. 

• Op donderdag 20/02 vindt het iSHAREdata symposium 2020 plaats rond ‘veilig 
communiceren met en tussen zorgverleners’. Dit wordt jaarlijks in het kader van het 
iCAREdata project georganiseerd door het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit Antwerpen. Dit is een project dat over alle univeriteiten loopt omtrent de 
mogelijkheden om correct te communiceren. Filip en Simon De Belder hebben zich 
ingeschreven.  

• De website van HWP ZORA staat online.  

• 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. 

 

6. Samenwerking 
 

• Op 29/01 vond het overleg ‘samenwerkingsverbanden GZA’ plaats. Er werd o.a. beslist dat 
Bavo Prins wordt uitgenodigd op de volgende bestuursvergadering. Filip Verdurme zal 
aanwezig zijn op een overleg met de verpleegkundigen van spoed.  

• Er wordt een overleg gepland met politiezones HEKLA en MINOS en HAK Borsbeek in het 
kader van afspraken rond alocholcontroles en collocaties. 

 

7. Praktische regeling wachtdienst 
 

• Brief Orde i.v.m. RIO: de provinciale raad van Antwerpen nam kennis inzake de aangepaste 
statuten in het reglement van inwendige orde. De raad deelt mee dat de statuten werden 
herwerkt conform de gevraagde opmerkingen. Vanuit deontologisch oogpunt geeft de raad 
het volgend advies m.b.t. het reglement van inwendige orde: 



 
 

o “De arts met zittende wachtdienst’ is aanwezig tussen 7u00 en 19u00. De arts met 
‘rijdende wachtdienst’ is aanwezig tussen 9u00 en 21u00”. De raad merkt op dat 
rekening houdend met het grote grondgebied, de verzekering van de continuïteit van 
zorgen voldoende dient verzekerd te worden. Tijdens bepaalde uren geen wacht 
voorzien, is srijdig met de deontologie. Filip vermeld in RIO dat,  ingeval er toch een 
dringend consult op de HWP zou zijn indien de huisarts op dit moment weggeroepen 
is voor een HB, de poortarts overneemt. 

o “Ingeval van zwangerschap: een collega kan mits voorlegging van een 
zwangerschapsattest vrijgesteld worden van de wachtdienst vanaf de aanvang van 
de 33ste zwangerschapsweek tot 4 maanden na de bevalling”. De raad is van oordeel 
dat deze vrijstelling te beperkt is. Er kan ook een vrijstelling toegekend worden voor 
rijdende wachten zowel overdag als’s nachts. Een aanvaardbare vrijstelling van 
wachten is bv. 2 maanden voor de bevalling en 3 maanden na de bevalling. 
Vrijstelling van nachten kan aangevraagd worden vanaf kennis van de 
zwangerschap. De bezorging van het attest uiterlijk bij het einde van de 12e 
zwangerschapsweek is te vroeg. Wel aanvaardbaar is bv 15-16 weken. Consensus 
vanaf kennisgeving van de zwangerschap: geen rijdende maar enkel zittende 
wachten en geen nachtwachten maar enkel dagwachten. Steeds wisselen met de 
zittende arts en binnen eenzelfde dag.  

o Wordt vervolgd op de volgende bestuursvergadering. Kan pas goedgekeurd worden 
na de AV. 

• Aanpassen aan tekst in draaiboek HA 
o Bij voorkeur geen 2 HAIO’s tegelijkertijd van wacht in de HWP. Het bestuur haalt als 

reden aan dat de eindverantwoordelijkheid bij de PO ligt en dat deze steeds 
bereikbaar is.  

o Urineonderzoek  
o Honoraria nog verder op punt stellen 

• Triage door onthaalbediende ’s nachts: is het de bedoeling dat de HA voor banale zaken uit 
bed wordt gezet ‘s nachts? Het bestuur deelt de mening dat deze patiënten toch beter ’s 
nachts gezien worden door een HA in plaats van deze telefonisch te woord te staan. 

 

8. Klachten  
 

• Dokter shopping wegens benzo-abusus: volgende regels moeten gerespecteerd worden 
alvorens een voorschrift te maken voor benzo’s:  

o Enkel de GMD-houdende huisarts kan verslavende medicatie voorschrijven aan zijn 
patiënt. 

o Als niet-GMD-houdende huisarts kan u per uitzondering benzo's voorschrijven om 
bijvoorbeeld het weekend te overbruggen (één of twee tabletten, nooit een doosje, 
ook niet het kleinste. Als de arts schrijft "dt/ 2 tabletten" is de apotheker verplicht 
om slechts 2 tabletten mee te geven, maar hij/zij zal wel de prijs van één doos 
aanrekenen. De patiënt kan alsnog deze doos krijgen met een voorschrift van 
zijn/haar GMD-houdende huisarts). Tijdens vakantieperiodes verwijst de arts de 
patiënt door naar de huisarts die de GMD-houdende huisarts vervangt. 

o Breng de GMD-houdende huisarts steeds op de hoogte (bijv. via Mediris). 

• Dr. X: niet verzenden van wachtverslagen, oncollegiaal gedrag en de wachtpost verlaten. Op 
basis van deze gegevens gaat de wachtcoördinator over tot het samenstellen van een 
dossier.  



 
 

• Algemene Vergadering: omwille van het niet tijdig klaar zijn van de boekhoudig van de HWP, 
wordt de AV van HAK en HWP verplaatst naar donderdag 23/04 om 20u30 in Kasteel 
Fruithof.  

• Er is geen synchronisatie tussen Permamed en Rode Kruis. Dit houdt in dat laattijdige 
wachtwissels steeds handmatig moeten doorgevoerd worden in het Rode Kruis. Om de kans 
op fouten te minimaliseren, wordt deze taak vanaf heden door één persoon uitgevoerd nl. 
de administrarief bediende.  

 
 

TO DO 
 
 

WIE Wat Wanneer 

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

12/03 

Ilke en Joke Stijging tarief Ambuce 12/03 

Joke Bevraging omliggende HWP en HAK lidgeld 12/03 

Filip Poll Permamed HWP open op brugdagen? 12/03 

Peter Dieleman Traject van patiënt in kaart brengen met Hilde Brems 12/03 

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

Joke Wachtkoepel inlichten over wachttoeslag vanaf 18u 07/03 

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

12/03 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 12/03/2020 om 20u 


