
 
 

 
Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 16/01/2020 
 

• Locatie:  HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: / 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 
 

 
Filip opent de bestuursvergadering met de vraag ‘hoe we in de toekomst gaan vergaderen’ en welke 
afspraken er moeten gemaakt worden naar timing toe. De leden delen de mening om te werken met 
een vast sjabloon met als richttijd 1 uur per vergadering.  
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 12/12/2019 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Joke Dossier extra kosten voor inrichting kabinetten wachtpost opmaken  

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

 
 

Hilde Statuten Huisartsenwachtpost in orde brengen, Joke zal dit uitleggen 
aan Hilde 

 

Enid Syndicaat inlichten over wachttoeslag vanaf 18u  

Joke  Wachtkoepel inlichten over wachttoeslag vanaf 18u  

Grace Wat rekenen we aan voor medicatie ? Forfaitair bedrag ?  

Joke  WZC informeren omtrent de facturatie, kopie identiteitskaart in elk 
dossier van bewoner 

 

 

• Onthaalbediende registreert telefonisch advies en schakelt in grote drukte door. 
• De lijst met extra kosten voor het RIZIV wordt nog verder aangevuld door de Grace, Femke 

en Joke. 

• Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd. 
 

2. Wachtdienst 
 

• Op de vorige bestuursvergadering is er unaniem beslist dat het opnieuw mogelijk moet zijn 
om een weekwacht te wisselen met een weekendwacht. Dit aanpassing is intussen gebeurd.  

• Sarah Jacobs heeft haar samenwerking met Sofie Lemmens beëindigd. Sarah stelt de vraag of 
het op termijn mogelijk is om in onze wachtkring te blijven werken. De statuten vermelden 
hieromtrent het volgende: Toegetreden leden zijn ereleden, beschermleden, steunende, 
adviserende of meewerkende leden. Zij bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen 
uitdrukkelijk door de statuten en het reglement van inwendige orde worden toegekend. Zij 



 
 

kunnen aanwezig zijn op de Algemene vergadering en/of Raad van Bestuur wanneer zij dit 
wensen en de Raad van Bestuur het aangewezen acht hen uit te nodigen, maar hebben hier 
geen stemrecht. Wie toegetreden lid wil worden van de vereniging, stelt zich hiervoor 
kandidaat door een brief of e-mail te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Wordt vervolgd op de volgende bestuursvergadering.  

 

3. Financiën HWP ZORA 
 

• De statuten zijn in orde en zijn opgestuurd naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. 

• De werkingskost voor 2019 is intussen gestort. De werkingskost voor 2020 hebben we nog 
niet ontvangen, dit is momenteel in geen enkele huisartsenwachtpost het geval. Ingeval van 
problemen schiet de kring voor. 

• Femke gaat vanaf 20/01/2020 t.e.m. 30/04/2020 met zwangerschapsverlof. Marian vervangt 
haar als penningsmeester ad interim. Femke heeft een overzichtsdocument gemaakt van alle 
contactpersonen die relevant kunnen zijn voor de penningmeester ad interim.  

• Het financieel verslag van HWP ZORA moet tegen 01/05/2020 ingediend zijn bij het RIZIV. 
Het bestuur beslist om hiervoor de hulp in te roepen van onze boekhouder Karel Buelens.  

• De volmachten van Hilde zijn aangevraagd bij KBC. Van zodra deze in orde zijn, kan Hilde van 
start gaan met de uitbetaling van de honoraria van de artsen. 

• Wanbetalers op de HWP ontvangen 2 maal een factuur per post.  

• Tegen de Algemene Vergadering moet het bestuur het lidgeld vastleggen voor HAK, HWP en 
externe artsen. De leden van het bestuur suggeren 400€ voor HAK en 100€ voor HWP. Voor 
externe artsen is het de bedoeling om een forfaitaire kostenvergoeding te hanteren i.p.v. 
lidgeld. Joke doet een bevraging bij de omliggende HWP en HAK.  

 

4. Stava Huisartsenwachtpost ZORA 
 

• Infrastructuur en materiaal: 
o Inventaris van de materialen moet nog gemaakt worden 
o De leveringsdatum van de rolkarren is verplaatst naar eind januari. 
o Nood aan de oprichting van een nieuwe werkgroep betreffende aanrekening 

materiaalkost bij patiënten. Welke materialen, wat is de extra kost en hoe doen we 
dit praktisch?  

o Veel vraag naar nemen van urinecultuur, zowel voor volwassenen als kinderen. Zeker 
70% van de artsen vraagt hiernaar. Is geen dringende urinecultuur, na het weekend 
kan de arts nog bijsturen.  

o Nood aan lader voor de dekt op de kamer inslapende arts. 
o Opmerking inhoud van ampullen: wat wordt daar mee gedaan? Voorstel: Asaflow 

vervangen door kinderaspirine. Grace volgt de opmerkingen op en past aan. 
 

• Vervoer: 
o Ondertussen beschikken we over onze eigen log-in op de TOMTOM webfleet.  
o De inlogprocedure is mee opgenomen in het draaiboek van de onthaalbedienden.  

 

• Communicatie  
o De website gaat één van de dagen online.  
o Indien we door door onze voorraad folders en kaartjes heen zijn: enkel nog kaartjes 

laten bijdrukken. 



 
 

• De vertegenwoordigende artsen uit de werkgroepen ICT, vervoer en communicatie worden 
beurtelings uitgenodigd op de bestuursvergadering. We gaan van start op de volgende 
vergadering met Simon De Belder als verantwoordelijke arts van de werkgroep ICT. 

• Samenwerking GZA: overleg is gepland op 29/01/2020: 
o Urineonderzoek  
o Mogelijkheid om tijdens de week te slapen op de HWP 
o Triage is één maal misgelopen: een hechting is uitgevoerd door de HA terwijl dit 

volgens het protocol door de poortarts dient te gebeuren. De triage dient steeds 
onmiddellijk te gebeuren. 

• Klachten: 
o Steeds goed checken of de boodschap van RK naar de sectoren toe correct is. 
o Arts die ’s nachts niet bereikbaar was.  

• Studiedag 1733: bijgewoond door Renilt. Deze was interessant maar heel theoretisch.  
o Bestaffing onvoldoende. 
o Hoe dient de opleiding van de dispatchers te gebeuren? Stefan Teughels pleit ervoor 

om een huisarts mee in de opleiding te betrekken. Tevens is de aanwezigheid van 
een HA een must als supervisor bij de triage.  

o Protocollen wijzigen constant. 
o Resultaten van de studies: triage verploopt in 94 % correct, wereldwijd bedraagt dit 

tevens 94%. 
o Voorstel: langs Waalse kant wordt er op dezelfde manier getieerd maar met de 

mogelijkheid om naar spoed sturen zonder PIT/MUG (moet geen ambulance voor 
komen). 

• Brugdagen: HWP open en praktijken sluiten? Dit gaat om 2de kerst en de vrijdag van 
hemelvaart. Poll organiseren bij de huisartsen. Er mag dan wel geen wachttarief gehanteerd 
worden.  

 

5. Draaiboek Huisartsen  
 

• Het draaiboek is overlopen en het bestuur keurt de aanpassingen goed.  

• In elk kabinet zal een aangepaste versie beschikbaar zijn. 
 

6. Personeel Huisartsenwachtpost ZORA  
 

• Onthaalbedienden:  

o Onze pool te klein, waardoor we niet flexibel genoeg zijn om afwezigheden door 
ziekte of vakantie op te vangen. We hebben dringend nood aan nieuwe 
onthaalbedienden die bereid zijn om alle shiften te doen en zeker de zondagnacht. 
Onze vaste ploeg wordt daarom versterkt met een 6de onthaalbediende. 

o We wensen afwezigheden in de toekomst ook op te vangen door te werken met 
vaste vervangers. Hiervoor worden dagcontracten gehanteerd, enkel de dimona 
aangifte is vereist.  

• Administratief bediende: om het zelfstandig werken te stimuleren, heeft het dagelijks 
bestuur voor Hilde een duidelijk afgelijnde takenlijst opgesteld. Deze lijst is met Hilde 
besproken en lijkt voor haar een haalbare kaart.  

 
 

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 

 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 13/02/2020 om 20u 


