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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 13/01/2022 
 

• Locatie:  Via zoom 

• Aanwezig: Filip Verdurme, Grace Lie, Christine Van Hoof, Sarah Van Rompaey, Flip 
Vandeplas, Martine Lembregts, Michel Creemers en Joke Macharis 

• Verontschuldigd: Renilt Moons 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 09/12/2021 
 
TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Renilt Warme oproep wachtovernames  ASAP 

Filip Vergadering spoedartsen organiseren 13/01 

Joke Beschikbaarheidshonoraria retrograad vorderen 13/01 

Joke Email adres ombudsdienst@hwpzora.be aanmaken 13/01 

Joke/Yasmine Nieuwsbrief voorstelling team HWP ZORA 13/01 

 

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

 

2. Financiën 

 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 13/01/2022 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 83.603,72€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 110.458,48€  
▪ Algemene rekening TTC: 228.113,93€ 

 

• Extra COVID kosten HWP 2021: 

o 3de trimester: contract nog niet ontvangen. 

o 4de trimester: deadline voor indiening is 20/01/2022.  
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• Overzicht boekhouding HWP:  
 

Kost 
Subsidie RIZIV 

2021 HWPZORA Saldo 

611110 - Huur gebouw € 17.020,93 € 16.200,00 € 820.93  

611330 - Kosten licentie wachtpostsoftware € 16.810,99 € 16.528,31 € 282,68 

612700 - Bureaubenodigdheden en drukwerk € 2.500,00 €2.684,89 € -184,89  

612710 - Vervoer € 117.717,77 € 115.839,21 € 1.878,56  

613200 - Erelonen boekhouders en accountants € 4.000,00 € 5.530,50 € -1.530,50 

613365 - Erelonen tarificatiedienst € 4.420,27 € 4704,61 € -284,34 

616200 - Telefoon- en Internetkosten € 3.846,24 € 2.704,27 € 1.141,97 

620200 - Bezoldigingen bedienden (excl mc) € 215.101,55 € 197.579,33 € 17.522,22  
 

• Beschikbaarheidshonorarium artsen 

o Van oktober 2021 is Medega opgeladen inclusief de COVID shiften. 
o De shiften van de teleartsen van maart 2020 tem september 2021 indienen is een 

serieus werk waarbij we geen zekerheden hebben. De vraag is of het sop de kool waard 
is aangezien het om nog geen 20€ per shift gaat? 

o We gaan ons die moeite besparen om retrograad in orde te brengen, iedereen akkoord. 
 

3. Personeel 
 

• Schadevergoeding Deltaworx:  
o Het voorstel van onze advocaat is om hier niet op in te gaan dus de zaak is lopende.  
o Er is een brief gestuurd naar Deltaworx maar hier is tot op heden nog geen antwoord 

op gekomen. 
 

• Werkhervatting Kirsten:  
o Het dagelijks bestuur stelt voor dat Kirsten haar job deeltijds als administratief 

bediende mag hernemen ter ondersteuning van Joke. Yasmine blijft zolang in dienst tot 
Kirsten volledig terugkomt als administratief bediende. Deze loonkost wordt ingeboekt 
op het TTC. 

o Het bestuur gaat akkoord met de werkhervatting van Kirsten voor 10u. 
 

4. Praktische regeling tijdens wachtdienst 
 

• Goedkeuring nieuwste versie praktische regeling wachtdienst: 
o Filip heeft volgende aanpassingen gedaan: 

▪ Tijdens het weekend werkt het TTC zoals tijdens de week. De zittende arts is 
het eerste aanspreekpunt in geval van (medische) problemen op het TTC. De 
zittende arts moet zich niet meer aanmelden aan het TTC bij de opstart.  

▪ Om de wachtdoende artsen te ontlasten, wordt er een tele-arts ingeschakeld 
van 9u tot 13u  en een triage arts van 14u tot 17u. 

▪ 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. De telefonische consulten gebeuren door de tele-
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arts tenzij het rustig is op de wachtpost. In dit geval nemen de zittende en 
rijdende arts deze op zich. 

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

▪ De chauffeur gaat niet mee binnen tijdens huisbezoeken. 
o Het bestuur keurt de aanpassingen goed. 

 

• Openstaande wachten:   

o Dr. X beschikt niet meer over een HAIO in de praktijk en kan daardoor minder shiften 
voor zijn rekening nemen. Joke heeft een voorstel van de shiftverdeling opgemaakt. 
De overige shiften staan op het prikbord. 

o Sarah Coox is zwanger. De verwachte bevallingsdatum is 06/07/22. 
o Alle openstaande wachten staan op het prikbord van Permamed onder ‘nog toe te 

wijzen arts’. Filip doet warme oproep via Permamed. 
 

• Wachtregeling 60 plussers: 
o Momenteel heeft de arts vanaf 60 jaar de mogelijkheid om geen nachtwachten meer 

te doen. Enige voorwaarde is dat er in de plaats daarvan dagwachten gedaan worden 
zodat het aantal wachten voor iedereen gelijk blijft.  

o We moeten als kring perspectief bieden en een goede regeling uitwerken vanaf 
2023. Een voorstel is vrijstellen van nachtwachten en geen dagwachten in de plaats 
geven. Dit komt neer op het aantal wachten verminderen met 5. 

5. Samenwerking spoed: 
 

• Het overleg met de spoedartsen staat gepland op donderdag 27/01. 
 

6. TTC 
 

• Ondertussen maakt een 4de onthaalbediende deel uit van het team. Omwille van het hoog 
aantal besmettingen is er schrik voor uitval en wordt aan alle onthaalbedienden gevraagd om 
een zekere bereidheid te tonen in geval van ziekte. 

• Het TTC draait momenteel op maximale capaciteit en er is een positiviteitsratio van 50 à 
60%.  

 

7. Klachten 
 

• We hebben geen klachten ontvangen. 

• Joke heeft het email adres ombudsdienst@hwpzora.be aangemaakt en plaats dit op de 
frontpage van onze website.  
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8. Varia 
 

• Nieuwsbrief voorstelling team: afwerken en op website van HRM zetten. 
 

 
TO DO 

 

WIE Wat Wanneer 

Filip Warme oproep wachtovernames 10/02 

Joke/Yasmine Nieuwsbrief voorstelling team HWP ZORA 10/02 

Joke Email adres ombudsdienst@hwpzora.be op website zetten  10/02 

Bestuur Wachtregeling 60 plussers AV 05 

 
 
Volgende bestuursvergadering: donderdag 10 februari om 21u  
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