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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 14/01/2021 
 

• Locatie:  via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: Marian Lenaerts 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 10/12/2020 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Joke Extra kosten HWP voor covid tem 31/12/2020 25/01/2021 

Femke Triage artsen op de hoogte brengen van aanvulling honorarium 31/12/2020 

Joke Honorarium rekening verdelen onder de wachtdoende artsen 14/01/2021 

Joke Contracten verlengen personeel HWP/TTC 31/12/2020 

Joke Extra legale voordelen personeel HWP/TTC 31/12/2020 

Joke/Kirsten Ontspanningsruimte HWP inrichten 14/01/2021 

 

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

 

2. Financiën 
 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 14/01/2021 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 180.129, 65€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 60.822,57€ 
▪ Algemene rekening TTC: 78.994,57€ 

• Verdeling honorarium rekening:  
o Op de vorige bestuursvergadering is beslist om het saldo gelijk te verdelen over de dag- 

en nachtshiften. Voor de korte shift op vrijdagavond ontvangt de wachtarts arts ¼ van 
het voorziene bedrag.  

o Detail:  
▪ Saldo op 31/12/2020: 58.115,80€ 
▪ Aantal volle shiften: 447,5 
▪ Bedrag per volle shift: 129,87€ 

o Femke stelt een mail op om de wachtdoende artsen hieromtrent te informeren. De lijst 
met het detailoverzicht kan steeds opgevraagd worden bij Joke. 

• Boekhouding HWP/TTC:  
o De boekhouding van 2020 van HWP en TTC is ingediend bij de boekhouder op 

14/01/2021. 



 
 

 

 
Joke Macharis 

 
Pagina: 2 

 

o De boekhouder benadrukt dat alle kosten van HWP en TTC strikt moeten gescheiden 
worden, en dit voor alle kostenplaatsen. Bij facturen waar niet met een strikte 
opsplitsing kan gewerkt worden, moet een verdeelsleutel van 5/7 en 2/7 gehanteerd 
worden zoals bv. bij telefonie.  

o Het bestuur beslist om vanaf januari 2021 van start te gaan met het boekhoudpakket 
Yuki. Dit houdt een meerkost in van 35€ op maandbasis daar we verplicht zijn om een 
analytische boekhouding te hanteren voor de wachtpost. Joke communiceert dit met 
de boekhouder. 

• Budget werkingskosten 2021: in uitvoering van de beslissingen van het Verzekeringscomité 
van 11 januari 2021 wordt met de bestaande huisartsenwachtposten een nieuw contract 
gesloten voor de periode van 1 jaar (1 januari tem 31 december 2021).   

Het werkingsbudget 2021 is als volgt tot stand gekomen: als referentie-jaarbedrag voor de 
werkingskosten voor 2021 wordt het contractuele bedrag voor 2020 gebruikt. Deze aldus 
bekomen referentie-jaarbedragen 2020 worden voor 2021 als volgt aangepast: 

o De rubrieken die voor de voorgaande jaren (2018, 2019 en 2020) met 2 % werden 

verhoogd worden ook voor 2021 met 2 % verhoogd. 

o De rubrieken waarvoor voor de jaren 2018-2019-2020 het maximum werd 

gebudgetteerd wordt dat maximum voor 2021 behouden.  

o De overeenkomst 2021 (+bijlagen) worden ten laatste op 22/01/2021 doorgestuurd. 

• Terugbetaling kosten covid-19: de terugbetaling van de kosten COVID-19 voor de 2de periode 
(1/07 tem 30/09/2020) voor de wachtposten is voorgelegd aan het Verzekeringscomité op 
11/01/2021. Een bedrag van 4.296,96 € is aanvaard voor terugbetaling kosten COVID-19 voor 
onze wachtpost. 

• De rest van het honorarium van Jan de Lepeleire als lid van het coronateam moet niet 
doorgestort worden naar Praktijk Haverveld. 

 

3. Personeel 
 

• Onze wachtpost is een jaar operationeel dus moeten er dringend functioneringsgesprekken 
met de onthaalbedienden gepland worden. Deze gesprekken vinden de plaats in de loop van 
februari. Joke en Renilt nemen deze voor hun rekening.  

• De nachtshiften blijven een heikel punt: verschillende onthaalbedienden ervaren deze als 
een fysiek zware belasting, zeker bij 2 nachten na elkaar. In vele wachtposten worden er 
uurroosters gehanteerd van 3 opeenvolgende nachten. 

 
4. Infrastructuur en materiaal 
 

• Jelonet wordt voorzien in ons gamma in kader van wondzorg. 
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5. ICT, vervoer en communicatie 
 

• We merken op dat het materiaal aanwezig in de wagen, regelmatig niet in orde is. Vanaf 
heden moet het materiaal elke nacht gecheckt worden door de onthaalbediende samen met 
de chauffeur. Deze laatste moet een duidelijk zicht hebben op het materiaal aanwezig in de 
wagen.  

• Er is een door Ambuce een plexischerm geplaatst in de wagen. Enkel wanneer er een 
plexischerm aanwezig is in de wagen, kan dit als een laag risico contact beschouwd worden. 
Op dit moment is het zo dat bij ons sommige chauffeurs 3 shiften/weekend doen en we dus 
het risico lopen dat 3 artsen in quarantaine moeten wanneer de chauffeur positief test. 
Momenteel moet de arts achteraan in de wagen plaatsnemen, maar dat is een hoog risico 
contact. 

• We merken regelmatig dat sommige artsen problemen hebben met de werking van Mediris. 
Simon De Belder plant een webinar in. 

 
6. Samenwerking GZA 
 

• Michiel Dierickx is onze nieuwe contactpersoon binnen GZA in navolging van Bavo De Prins. 

• Beleid bij wonden: we hebben een beperkt aanbod aan wondzorgmateriaal. Dit gaat om vrij 
duur materiaal met een beperkte houdbaarheidsdatum. De vraag is of hier niet intensiever 
kan samengewerkt worden met spoed?  

• De samenwerking met spoed blijft een heikel punt. Op 28/01 is er opnieuw overleg gepland 
met spoed. Filip adviseert dat de wachtarts zich steeds gaat voorstellen aan de mensen van 
spoed. 

 

7. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• Filip ging dit herbekijken maar is niet gebeurd dus wordt verschoven naar volgende 
bestuursvergadering.  

• De oproepen omtrent wondzorg worden vanaf heden niet ineens als raadpleging op de HWP 
worden ingeboekt door de onthaalbediende. Deze oproepen moeten als telefonisch advies 
worden ingeboekt bij de wachtdoende arts. Deze beslist of de patiënt wordt doorverwezen 
naar de spoed of naar de wachtpost. Dit wordt gecommuniceerd door Marianne. 

 

8. TTC 
 

• Het TTC kent een vlotte werking, Tania doet haar job als coördinator goed. 

• Op het wekelijkse overleg wordt de werking van HWP en TTC besproken. Er wordt o.a. 
besproken of de tele arts al dan niet wordt ingeschakeld het komende weekend, of een extra 
verpleegkundige nodig is op het TTC, … In de praktijk betekent dit elke week schakelen. 
Naast de coördinerende artsen zijn ook de coördinator van Altrio thuisverpleging, de klinisch 
bioloog van GZA, de noodplanner van de gemeente Mortsel, Michiel Dierickx, Tania en Joke 
aanwezig op het wekelijkse overleg.  

• Gisteren zijn er 15 positieve test geregistreerd in TTC ZORA dus ook in onze regio is het 
aantal covid-19 besmettingen aan het toenemen.  
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• De 4 coördinerende artsen van het TTC geven aan dat hun taakbelasting is verminderd vanaf 
december. Bijgevolg is hun vergoeding iets aangepast. Filip Verdurme ontvangt maandelijks 
1500€. Voor Marianne Busschots, Flip Vandeplas en Sarah Van Rompaey is het honorarium 
verminderd naar 1000€. Abigail Lafaille heeft haar uren niet aangepast. 

 
9. Klachten 
 

• X is een patiënte met een persoonlijkheidsstoornis die de laatste tijd bijna wekelijks naar de 
HWP belt en systematisch vraagt om een huisbezoek. De facturen worden niet betaald. 

• In Mediris wordt genoteerd dat de patiënte kampt met een persoonlijkheidsstoornis. Elke 
oproep moet steeds genoteerd worden als telefonisch advies. De onthaalbediende moet 
verwijzen naar de vorige contacten.  

 
 

• TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Femke Mail om de wachtdoende artsen te informeren omtrent 
honorarium 2020 

ASAP 

Joke Communiceren naar boekhouder dat we voor HWP met het 
boekhoudpakket Yuki gaan werken 

ASAP 

Renilt en Joke Functioneringsgesprekken onthaalbedienden HWP Februari 

Simon De Belder Webinar Mediris Februari 

Filip Draaiboek: Praktische regeling wachtdienst bij artsen 
herwerken 

11/02 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 11/02/2021 om 20u 


