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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 12/05/2021 
 

• Locatie:  Ten huize Martine op buitenterras of via ZOOM 

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

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 08/04/2021 
 

• TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Femke  Domiciliëring Yuki koppelen aan algemene rekening ASAP 

Femke en Joke Overleg boekhouding HWP/TTC 2020 19/04 

Joke Vragen RIZIV omtrent financieel verslag 2019 01/05 

Grace  Litican voorschrijven  ASAP 

Filip en Renilt Gesprek inplannen met Dr. RP 20/05 

 

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

 
20.25u Femke Delporte logt in, om praktische redenen is er van start gegaan met het agendapunt 
personeel alvorens de financiën te bespreken.  
 

2. Financiën 
 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 12/05/2021 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 312.274, 46€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 29.555,98€ 
▪ Algemene rekening TTC: 149.903,58€ 

• Terugkoppeling overleg Karel Buelens boekhouding HWP/TTC 2020: 
o Filip, Renilt, Femke en Joke vergaderden op 06/05/2021 digitaal met Karel Buelens en 

Jeremy Fonteneau ter voorbereiding van de algemene vergadering.  
o Het uitsplitsen van de facturen tussen HWP en TTC betekende een hele klus. 
o Voor HWP ZORA bereiken we een resultaat van 0€. Van het RIZIV moeten we voor 2020 

theoretisch nog 37.848,04 € subsidie krijgen. Deze aanvullende subsidie omvat niet de 
volledige 10% want deze kunnen we niet verantwoorden met de gedane uitgaven.  

o De kring is 16.062,78 € verschuldigd aan de wachtpost voor de door het RIZIV niet 
aanvaarde kosten. Niet verrekende uitgaven omvatten farmaceutica en medisch 
materiaal, beheersvergoedingen, bankkosten, catering en representatiekosten. Het 
advies van de boekhouder is om te wachten met facturen aan de kring tot we van het 
RIZIV vernemen wat de kring effectief moet betalen.  
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o Er staat nog 9000 € op de honorarium rekening die betrekking heeft op 2020. Het 
voltallige bestuur is akkoord om het bedrag te steken in de pool van 2021. Op de 
algemene vergadering wordt er gemeld aan de leden dat er nog 9000 € over is en dat 
deze toegevoegd wordt aan de pool van 2021. 

o Het TTC sluit 2020 af met een saldo van 293.899,83 €. Dit geld moet opzij gezet worden 
want het RIZIV kan dit altijd terugvorderen. 

• Factuur kosten HWP ZORA aan de HRM: 
o HRM is 16.062,78€ verschuldigd aan HWP ZORA voor de door het RIZIV niet aanvaarde 

kosten. De boekhouder adviseert om dit bedrag als schuld aan de wachtpost te boeken 
op de kring. Binnen de kring is er een groot overschot, het is beter dat dit verminderd 
wordt met een bedrag dat min of meer beantwoordt aan wat de HAK aan de HWP 
verschuldigd is. Het bestuur gaat akkoord om een provisie aan te leggen voor de kring 
voor het bedrag dat de HWP ZORA zal factureren aan de kring. 

 

3. Personeel 
 

• Onze onthaalbediende Anne Van Gool heeft haar ontslag ingediend. Haar motivatie hiervoor 
zijn de (volgens haar) geringe verdienste en de fysieke belasting van de nachtshiften in 
combinatie met een full time job. Voor het nachtwerk moeten we onze focus in de toekomst 
leggen op jonge mensen.  

• Callcenter met Antwerpse wachtposten: de subsidie van de Stad Antwerpen stopt 
vermoedelijk eind juni. We wensen met de 5 Antwerpse wachtposten het callcenter verder 
te zetten. Het idee is om per HWP een onthaalmedewerker aan te werven die ook op de 
payroll van de wachtpost komt te staan. Deze 5 onthaalmedewerkers zijn aan elkaar 
gekoppeld en kunnen voor alle HWP inschrijven. Op deze manier kan de vaste 
onthaalbediende van de wachtpost mee ingeschakeld worden om afspraken in te plannen. Er 
wordt een actieplan opgesteld en een aanvraag gedaan voor subsidiëring bij het RIZIV.  

Het idee is om post covid ook verder te gaan met het werken op afspraak. De leden van het 
bestuur gaan akkoord om dit plan verder uit te werken daar het de efficiëntie ten goede 
komt.  

 

4. Telefooncentrale 

• Om de wachttijd te beperken, wordt vanaf de 2de wachtboodschap het rechtstreeks nummer 
vermeld op het bandje.  

• Er is een positieve evolutie als we de maand april vergelijken ten opzichte van maart. We 
noteren minder lange wachttijden en het aantal oproepen waar de verbinding verbroken is, 
is gedaald.  
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5. Toekomst bestuur 
 

• Heel wat omliggende wachtposten zijn open op brugdagen. De wachtpost is zelf 
verantwoordelijk voor het dragen van deze kosten: het RIZIV subsidieert dit niet. Een 
belangrijke factor is of het onthaal van de poli van GZA op deze momenten ter beschikbaar 
is.  

• Er wordt een poll gelanceerd via Permamed tegen de volgende bestuursvergadering om te 
peilen naar de interesse bij de leden. Een werkgroep in het nieuwe bestuur zal dit item 
verder uitwerken.  

 
20.55u Grace Lie logt in 
 
20.55u Nathalie De Landtsheer logt in 

 
6. Klachten 
 

• Dr. X.: de arts ontvangt regelmatig haar partner in de ontspanningsruimte tijdens haar shift 
op de wachtpost. Het bestuur deelt de mening dat de ontspanningsruimte enkel voor het 
personeel is en niet voor de familieleden. Renilt neemt contact op met de betrokken arts. 

• Continuïteit van zorg:  
o Arts van buiten onze kring die systematisch antwoordapparaat opzet op weekdagen 

gedurende de namiddag. Op het bandje staat ook geen vervanger of oplossing voor 
de patiënten die op een ander moment hun huisarts nodig hebben. In Antwerpen 
Centrum is er geen georganiseerde weekwacht. Bijgevolg contacteren patiënten die 
in onze regio wonen maar met een huisarts in Antwerpen onze wachtdienst. Dit 
wordt opgevolgd door de voorzitter van de wachtpost van Antwerpen Centrum. 

o Patiënt Y: gaat om een borderline patiënte die momenteel geen huisarts heeft. De 
patiënte betekende een enorme belasting voor de verantwoordelijke artsen en het 
secretariaat. Dit is geëscaleerd, waardoor interventie van de politie nodig was. De 
vraag is of er een mail binnen de kring moet verstuurd worden om de situatie te 
schetsen of wordt er beter gewacht tot een praktijk zich kenbaar maakt? De raad van 
bestuur adviseert om geen mail te sturen. 
Op de wachtpost blijft de regel gelden dat de patiënte slechts 1 maal per dag een 
arts kan spreken en dat huisbezoeken niet toegestaan zijn.  
 

7. Varia 
 

• Het bestuur beslist om de algemene vergadering digitaal te organiseren, enkel het 
kernbestuur zal fysiek aanwezig zijn. Joke vraagt na of de grote vergaderzaal van SJ kan 
gereserveerd worden. 

• Na 32 jaar zet Werner Van Peer op 12/08/2021  een punt achter zijn carrière als huisarts in 
groepspraktijk De Heuvel te  Boechout. Werner gaat zich volledig toespitsen op het lesgeven. 
In de toekomst is het de bedoeling om naast het lesgeven ook nog een nieuwe uitdaging te 
vinden. Werner wil zich wel nog verder engageren voor  het geven van navormingen binnen 
HRM. Eveline Housiaux gaat starten als vaste associé in de praktijk. Het bestuur bedankt 
Werner voor zijn engagement binnen de bestuursvergaderingen en wenst hem veel succes.  
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• TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Joke  Michiel Dierickx contacteren voor grote vergaderzaal AV ASAP 

Joke Boekhouder laten weten dat kring provisie wil aanleggen  ASAP 

Femke/Joke Jaarverslag HWP 27/05 

Joke Activiteitenverslag HWP 31/05 

Joke  Financieel verslag HWP 31/05 

 
 


