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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 11/02/2021 
 

• Locatie:  via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verontschuldigd: Femke Delporte 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 14/01/2021 
 

• 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 

 

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

 

2. Financiën 
 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 11/02/2021 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 143.776, 90€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 6.947,97€ 
▪ Algemene rekening TTC: 143.147,74€ 
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• HWP ZORA contract 2021:  

o Voor 2020 was de subsidie voor HWP ZORA bepaald op 384.891,23€. Voor 2021 is onze 
RIZIV subsidie opgetrokken naar 408.229,57€. Deze toename heeft voornamelijk 
betrekking op volgende kostenplaatsen:  
 

Rubriek 2020 2021 

ICT 15.184,36 € 16.810,99 € 

Loonkost onthaal 115.940,00 € 123.920,44 € 

Loonkost coördinatie 56.678,34 € 58.938,83 € 

Loonkost administratie 28.549,80 € 32.242,28 € 

Vervoer 114.804,06 € 117.717,77 € 

 

o Werkingsgebied en openingsuren van de HWP zijn ongewijzigd.  

o De eerste betaling van 2021 (binnen de veertien dagen na de ondertekening van de 
overeenkomst) zal 70 % van het vastgestelde jaarbedrag belopen.  Een tweede schijf 
van 20 % zal worden betaald ten laatste op 30 juni 2021. Filip stuurt de ondertekende 
versie van het contract zo snel mogelijk door naar het RIZIV. 

• Financieel verslag 2020: 

o In het verslag worden enkel de kosten van de normale werking van de wachtpost 
opgenomen, dus geen covid-19 kosten waarvoor we een terugbetaling ontvangen via 
apart circuit. 

o De deadline voor indienen is 01/05/2021. 

• Honorarium wachtdoende artsen 2020:  

o Femke heeft de wachtdoende artsen geïnformeerd omtrent de verdeling van de 
honorariumrekening. De lijst met het detailoverzicht kan steeds opgevraagd worden bij 
Joke. 

o In de loop van januari hebben alle artsen hun honorarium ontvangen. Er zijn geen 
bijkomende vragen gesteld over de gestorte bedragen. 

• Honorarium Renilt in kader van functioneringsgesprekken onthaalbedienden HWP: 
o Het bestuur gaat akkoord met de gebruikelijke vergoeding van 80€ per uur. 
o Renilt geeft haar gepresteerde uren in kader van de functioneringsgesprekken door aan 

Joke. Het honorarium wordt betaald met de rekening van de HWP. 
 
Marian Lenaerts logt in. 
 

3. Personeel 
 

• Momenteel zijn de functioneringsgesprekken met de onthaalbedienden volop aan de gang.  

• De nachtshiften blijven een heikel punt: verschillende onthaalbedienden ervaren 2 
opeenvolgende nachten als een fysiek zware belasting. In onze HWP heeft iedereen 
maximum 2 nachtshiften na elkaar, terwijl er in vele wachtposten uurroosters gehanteerd 
worden van 3 opeenvolgende nachten. 

• We plannen een overleg met Acerta om een wettelijk kader te laten uittekenen rekening 
houdend met onze contracten die we hanteren. 
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4. Infrastructuur en materiaal 
 

• De ontspanningsruimte is zo goed als klaar, enkel de flatscreen dient nog aangesloten te 
worden. 

• Joke communiceert dit naar de kring.  
 

5. ICT, vervoer en communicatie 
 

• Er is een update van Mediris gepland op donderdag 18/03 om 20u30 via zoom. 
Aanwezigheid wordt sterk aangeraden. Simon De Belder neemt deze opleiding als ICT 
verantwoordelijke voor zijn rekening. 

• Ons vast team van chauffeurs bestaat uit Bilal, Noah en Marc. 
 

6. Samenwerking GZA 
 

• De samenwerking verloopt heel goed. Er wordt nu rechtstreeks gecommuniceerd met de 
verschillende dienstverantwoordelijken, wat de efficiëntie verhoogt. 

 

7. Praktische regeling wachtdienst voor artsen 
 

• Filip heeft de update intussen uitgevoerd en de laatste versie van het document is aanwezig 
op de wachtpost. De bespreking ervan wordt verschoven naar de volgende 
bestuursvergadering.  

 

8. TTC 
 

• Het TTC kent een heel vlotte werking. 

• Door de opsplitsing van de rekening van HWP en TTC, komt duidelijk tot uiting dat de 
vergoedingen voor het TTC te hoog zijn ingeschat sinds de opstart van de sharepoint in 
augustus 2020. Het dagelijks bestuur van het TTC heeft de vergoedingen recent aangepast 
met de bedoeling om break even te draaien. De vraag is natuurlijk wat we met de rest van 
het geld gaan doen? Het bestuur is van mening om deze vraag voor te leggen aan Gert 
Merckx van Domus Medica.  

• In de beginfase hadden we geen duidelijk zicht op de subsidies van het TTC. Om die reden 
hebben we van in het begin de triage artsen uitbetaald à rato van 80€ per uur, zowel in de 
week als in het weekend. En dit terwijl het honorarium in het weekend 119,94€ bedraagt. 
Aangezien we nu over voldoende subsidies beschikken, heeft het bestuur beslist om de 
artsen vanaf maart 2020 retrograad dit surplus te betalen. Femke informeert de artsen via 
mail en Tania neemt de aanpassingen voor haar rekening.  
 

9. Klachten 
 

• Dr. X: deze arts heeft tijdens de laatste shift weinig telefonische adviezen voor zijn rekening 
genomen. Tegen een patiënt werd gezegd om de volgende dag zelf terug te bellen om een 
afspraak in te boeken op het TTC. Een ander telefonisch advies werd gewoon afgewerkt in 



 
 

 

 
Joke Macharis 

 
Pagina: 4 

 

Mediris, zonder de mededeling dat de patiënt niet bereikbaar was. De arts communiceert 
ook niet met de onthaalbediende. Filip leest de procedure in de statuten na.  

• Dr. Y: deze arts vindt het niet haar taak om tijdens de nacht een overlijden te gaan 
vaststellen in een WZC. Bovendien lag het dossier en de noodzakelijke documenten niet 
klaar. Binnen de kring is er al een eeuwige discussie aanwezig of het de taak van de arts is om 
’s nachts een overlijden gaan vaststellen in een WZC. De Orde zegt dat dit wel tot het 
takenpakket van de arts behoort. Naar het WZC wordt gecommuniceerd dat het dossier en 
de nodige documenten moeten klaarliggen (o.a. E-ID), zodat alles vlot verloopt.  

• Patiënte X: deze dame heeft te kampen met de zwaarste graad van borderline. Bijgevolg is 
afspraken maken met haar onmogelijk. Ze wordt permanent gevolgd door 3 artsen in een 
groespraktijk. Tijdens het weekend contacteert ze heel frequent de wachtpost: dit kan tot 7 
contacten per weekend gaan. Alle onthaalbedienden kennen haar en zijn op de hoogte van 
de problematiek. We passen momenteel de strategie toe dat de onthaalbediende de 
wachtarts op de hoogte brengt en verwijst naar de geschiedenis in Mediris. In Mediris staat 
ook vermeld dat het om een persoonlijkheidsstoornis gaat. Het advies van de artsen van de 
groepspraktijk is zorgen voor korte inlevende communicatie. 

 
Nathalie De Landtsheer logt in. 
 

10. Varia 
 

• Enid stelt de vraag hoe lang de triageshiften nog blijven bestaan? Filip licht toe dat het TTC 
team met het idee speelt om de triageshiften tijdens de week te stoppen vanaf maart. 
Tijdens het weekend blijven deze nog lopen. De beslissing is nog niet genomen. Wel zijn de 
shiften tijdens de week teruggeschroefd van 3u naar 2u. 

 
 

• TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Femke Mail om de triageartsen te informeren omtrent de aanvulling 
van het honorarium tijdens het weekend 

ASAP 

Filip Ondertekend contract HWP ZORA 2021 indienen bij het RIZIV ASAP 

Renilt Uren oplijsten die betrekking hebben op de 
functioneringsgesprekken van het onthaal 

11/03 

Renilt/Joke Wettelijk kader laten uittekenen door Acerta omtrent de 
contracten van de onthaalbedienden 

11/03 

Simon De Belder Webinar update Mediris 18/03 

Filip Navragen bij Domus Medica wat te doen met de rest van het 
TTC budget 

11/03 

 
 
Volgende datum Bestuursvergadering HWP ZORA: Donderdag 11/03/2021 om 20u 


