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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 21/04/2022 
 

• Locatie:  OCMW Edegem 
• Aanwezig: Filip Verdurme, Renilt Moons, Grace Lie, Christine Van Hoof, Sarah Van Rompaey, 

Flip Vandeplas, Martine Lembregts, Michel Creemers en Joke Macharis 
• Verontschuldigd: / 
• Voorzitter: Filip Verdurme 
• Verslag: Joke Macharis 

 
 
1. Verslag van de Raad van Bestuur van 10/03/2022 
 
TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 
Filip Warme oproep wachtovernames ASAP 
Joke Datum AV doorgeven aan boekhouder ASAP 
Joke/Yasmine Nieuwsbrief voorstelling team HWP ZORA 21/04 

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

opmerkingen.  
 
2. Financiën 
 

• Extra kosten HWP COVID 19: 
o Derde en vierde kwartaal 2021: de subsidie betreft de COVID-19 kosten voor het derde 

en vierde kwartaal van 2021 zijnde 10 516,5€ is op 30/03/2022 op rekening gestort.  
o Eerste kwartaal 2022: dossier is ingediend 

 
• Update rekeningen:  

o Het saldo van de verschillende rekeningen op 21/04/2022 bedraagt: 
 Algemene rekening HWP ZORA: 226.533,17€ 
 Honorariumrekening HWP ZORA: 132.727,32€  
 Algemene rekening TTC: 254.042,60€ 

 
• Yuki: zie overzicht 
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3. Personeel 
 

• Uurrooster Kirsten:  
o Kirsten heeft vanaf 01/04/2022 tot en met 29/04/2022 een 

arbeidsongeschiktheidsattest voor 25% onbekwaam om te werken. 
o Kirsten gaat vanaf 01/05/2022 voor 32u als administratief bediende werken en dit tot 

30/09/2022. 
 

• Ontslag Yasmine Dockx: 
o Yasmine heeft op 31/03/2022 haar laatste werkdag gehad als administratief bediende. 
o Yasmine wenst als vervangster te blijven werken binnen het team onthaal maar niet op 

zondagnacht. 
 

• Ontslag Sabine Nys:  
o Sabine Nys heeft op 15/03/2022 haar ontslag gegeven als onthaalbediende van de 

HWP. Reden dat ze aangeeft is dat haar deeltijdse job als onthaalbediende tijdens de 
week, en haar kroostrijk gezin, fysiek te zwaar zijn in combinatie met haar job als 
onthaalbediende op de wachtpost. 

o Het contract wordt beëindigd op 10/04/2022. 
 

• Contract telefonistes: de contracten met de telefonistes zijn stopgezet op 31/03/2022.  
 

• Overzicht wijzigingen team onthaal: 
o Paulien Verlackt komt vanaf 29/04/2022 ons team versterken als vaste 

onthaalbediende van HWP ZORA. Paulien krijgt een vast contract van 4,06 uren per 
week. Daarbij komen nog de tijdelijke uren van Kirsten als onthaalbediende, wat maakt 
dat Paulien haar contract tijdelijk uitgebreid wordt naar 12,31 uren per week. 

o Véronique Weyten heeft een tijdje geleden zelf aangegeven dat de combinatie van haar 
job als bankbediende tijdens de week in combinatie met haar functie als 
onthaalbediende tijdens de weekend zowel fysiek als mentaal te belastend is. 
Véronique is 3 op  de 4 weekends aan het werk op de wachtpost. Véronique gaat op 
29/04/2022 van start met een uurrooster van 7,56 uren per week. 

o Els Heylen krijgt de kans om haar contract als onthaalbediende bij het Rode Kruis uit te 
breiden van parttime naar fulltime. Om die reden wenst ze haar contract met HWP 
ZORA aan te passen naar minder uren. Els gaat op 29/04/2022 van start met een 
uurrooster van 4,06 uren per week. 

o Tania Istaz: nu het TTC op zijn einde loopt, heeft Tania gevraagd om opnieuw meer 
uren te krijgen als onthaalbediende op de wachtpost. Tania start op 29/04/2022 met 
een uurrooster van 12,34 uren op weekbasis.  
 

4. Praktische regeling tijdens wachtdienst 
 

• Aanpassingen RIO: 
o Elke weekenddag en feestdag is er een reserve-arts die kan opgeroepen worden in 

geval van drukte van 14u00 tot 17u00. 
o Vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt men vrijgesteld van nachtwachten. Deze 

vermindering in nachtwachten wordt niet gecompenseerd met meer dagwachten. 
o Indien een patiënt wordt doorverwezen naar de spoed van het Sint-Jozef ziekenhuis is 
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er steeds telefonisch of fysiek overleg met de spoedarts of verpleegkundige. 
o Bovenvermelde aanpassingen dienen goedgekeurd te worden door de AV. 

 
• Praktische regeling wachtdienst: aanpassingen tijdens de Covid-19 epidemie 

o Er is geen TTC meer. Patiënten die enkel moeten getest worden kunnen terecht in 
naburige testcentra zoals het testcentrum van het UZA. 

o Om de wachtdoende artsen te ontlasten kan er beroep worden gedaan op de reserve-
arts van 14u tot 17u.  

o In de voormiddag is het de bedoeling dat zittende en rijdende arts consultatie doen op 
de HWP en dat de huisbezoeken zo mogelijk verplaatst worden naar de namiddag. 

o In de namiddag kan de rijdende arts op huisbezoek en wordt kabinet 2 ingenomen door 
de reserve-arts van 14u tot 17u. Deze reserve-arts doet samen met de zittende arts 
consultaties op de HWP. Indien de rijdende arts geen huisbezoeken meer heeft, kan 
deze telefonisch consulten doen in een kabinet van de polikliniek. 

o Indien de reservearts wordt geannuleerd, ontvangt deze geen honorarium. Deze arts 
moet ten laatste om 12u verwittigd worden dat de shift geschrapt wordt.  

 
• Openstaande wachten:   

o Filip heeft een warme oproep gedaan binnen de wachtkring om een wacht over te 
nemen. Ter compensatie krijgen deze artsen volgend jaar een wacht minder.  

o Momenteel staan er nog 11 shiften ter overname op het prikbord. De eerste shift die 
nog ingevuld moet worden, is deze zittende wacht van zondag 14/08/2022. 

 
5. Samenwerking Spoed 
 

o Er is een document Praktische afspraken omtrent samenwerking HWP ZORA en Spoed 
SJ ontwikkeld. Hierin zijn afspraken rond het deurbeleid en de verwijzing van de 
wachtpost naar spoed beschreven.  

o Deze tekst ligt ter inzage bij de artsen en het onthaal van de wachtpost en bij de artsen 
en verpleegkundigen van de spoed. 

 
6. TTC 
 

• Er wordt minder en minder getest. De openingsuren zijn als volgt aangepast: 
o Van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u. 
o Op zaterdag, zondag van 14u tot 17u. 

• De website is aangepast met betrekking tot de Oekraïense vluchtelingen. 
• Het TTC sluit op 29 april de deuren. 

 
7. Klachten 
 

• We hebben een klacht ontvangen omtrent de wachtarts.  De klacht ging over een moeder die 
niet tevreden was over gestelde diagnose bij haar 3 jarig zoontje door de wachtarts.  

 
 
 
8. Koepel WPVL 
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• Het kabinet heeft beslist om het begeleidingsplatform (BGP) voor de reorganisatie van de 

wachtposten terug op te starten. Voor Vlaanderen worden Bart Van de Velde en Ellen 
Stassart als experts HWP toegevoegd.  
o Het BGP zal gefaseerd te werk gaan. Per vergadering worden er korte 

opdrachten/vragen meegegeven. Men krijgt x-aantal tijd om deze voor te bereiden, de 
data voor de vergaderingen zijn vastgelegd. Op de daaropvolgende vergadering kan 
ieder zijn voorstellen presenteren. Belangrijk is dat het werkveld steeds zijn input kan 
geven. Telkens volgens hetzelfde stramien: gevoeligheden, bedreigingen, 
opportuniteiten en oplossen.  

o Conclusie: proberen te spreken met 1 stem in het BGP met een gedragen document 
over de aangebrachte onderwerpen.  

o Timing: 
 Voorstel KB Financiering uitgewerkt tegen 31/12/2022. 
 FSV operationeel tegen 01/01/2024, alsook de financiering vanaf dan voor 

alle wachtposten gelijk. 
 

• Reactie op de sneuveltekst van het RIZIV over de financiering van de functionele 
samenwerkinsgverbanden: 
 
o Alle wachtposten hebben een gezamenlijke visie over volgende items:  

 Vergoeding voor bestuurders  
 Geen verplichting voor de oprichting van een aparte vzw  
 Een globaal budget (1 enveloppe), inclusief dat er kan gewerkt worden op 

meerdere jaren  
 Meer parameters, ook over regio, aantal km², niet-residentiële verblijvers  
 Personeel: HR: anciënniteit ook valoriseren, jaren ervaring  
 Wederzijdse verplichting RIZIV – huisartsenwachtposten  
 Meer vertrouwen t.a.v. de wachtposten  
 Minder controle tot in elk detail, minder goedkeuring moeten vragen voor 

elke kleine uitgave  
 De wachtposten willen wel samenwerken op één of andere manier  
 Minder ‘ad hoc’, meer structureel beleid  
 Nood aan nationale uitrol 1733  
 Autonomie voor artsen - bestuurders  
 Groter geheel niet uit het oog te verliezen (1733, spoeddiensten, ELZ…)  

 
o Verder zoeken naar mogelijke consensus over:  

 Samenwerking diepe nacht  
 Behoud van het bestaande standaardmodel, behoud van de kleine schaal  
 Vermijden mogelijk controleverlies  
 Uitgestrektheid van het gebied: opvangen van de impact ervan  
 Opvangen van nadelige effecten van schaalvergroting  
 Weekwachten: mogelijk maar niet verplicht: 7/7 werking  
 Opmaken van volledig nieuw alternatief berekeningsmodel  

 
 

o Kleinere structuren werkgroep:  
 Werken met kwaliteitshandboeken en deze eventueel verplichten  
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 Globaal forfait zoals bv WGC  
 Samenwerking zelf te bepalen in functie van de regio  
 Reorganisatie: gaat het enkel om het financiële of spelen nog andere zaken 

mee?  
 

o Bedoeling is om bovenstaande verder af te stemmen met de achterban o.a. tijdens de 
provinciale rondes. 

 
• Eerste resultaten van de bevraging van de wachtposten: 

 
o Specifiek over de beleidsdoelstellingen van het expertisedomein en de prioriteiten die 

gekozen worden door de wachtposten, zijn de resultaten wel interessant. Opmerkelijk 
is dat de 5 punten die de hoogste ranking krijgen, allemaal RIZIV-gerelateerd zijn. Het 
wegvallen van de regionale coördinator (H. Vyverman voor Vlaanderen) zorgt er 
blijkbaar voor dat de nood aan ondersteuning t.a.v. het RIZIV toch sterk naar voor komt 
uit de bevraging. We gaan met deze info naar het RIZIV stappen om te bekijken / te 
bespreken hoe we dit best moeten aanpakken.  

 
o Uit de prioriteiten voor de beleidsvorming komt naar voor dat de wachtposten willen 

dat het expertisedomein de spreekbuis is tussen wachtposten en overheid. Ook al 
duiden de resultaten op verschillende visies tussen de wachtposten, de grote krijtlijnen 
qua prioriteiten zijn wel duidelijk.  

 
9. Varia 
 

• Etentje bestuur ter gelegenheid van het afscheid van Renilt. Renilt neemt de organisatie op 
zich. 
 

 
TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 
Joke Activiteitenverslag RZIV 2021  30/04 
Karel/Joke Financieel verslag RIZIV 2021 30/04 
Flip Jaarverslag 2021/2022 19/05 
Filip Aangepaste versie praktische richtlijnen wachtdienst 12/05 

 
 
Volgende bestuursvergadering: donderdag 12 mei om 20u in GZA Sint-Jozef 
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