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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 10/03/2022 
 

• Locatie:  GZA Sint-Jozef 

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

• Verontschuldigd: Flip Vandeplas 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 10/02/2022 
 
TO DO 
 

WIE Wat Wanneer 

Filip Warme oproep wachtovernames 10/03 

Filip Collega’s die vervanging doen mailen 10/03 

Joke Update Mediris doorsturen naar wachtdoende artsen ASAP 

Joke Communiceren naar Mediris om voor ZORA officiële 
afrondingsregels te hanteren 

ASAP 

Joke/Yasmine Nieuwsbrief voorstelling team HWP ZORA 10/03 

Joke Bevraging OOHC 18/02 

 

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

 

2. Financiën 

 

• Contract RIZIV: 
o De eerste schijf van de subsidie zijnde 249.458,27€ (60%) staat op rekening.  
o Het bedrag van het sociaal passief is intussen overgeschreven op de daartoe bestemde 

rekening. 
  

• Wijzigingsclausule:  
o Deze betreft de terugbetaling kosten COVID-19 voor de periode van 1/07 tem 

31/12/2021 en bedraagt een bedrag van 10.516,50€. 
o De aankoop van drie C02 meters zijn weerhouden, dit komt neer op een bedrag van 

627€. 
o Filip stuurt ASAP het contract door naar het RIZIV. 

 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 10/03/2022 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 257.640,53€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 115.757,93€  
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▪ Algemene rekening TTC: 245.505,63€ 

3. Personeel 
 

• Ziekteverlof Kirsten:  

o Kirsten heeft vanaf 28/02 een arbeidsongeschiktheidsattest voor 50%  onbekwaam 
om te werken. 

o Yasmine is op 07/03 voor 20u per week gestart als praktijkassistente bij een 
huisartsenpraktijk in Deurne. Yasmine zal nog 2 dagen per week als administratief 
bediende voor de wachtpost blijven werken tot wanneer Kirsten volledig terug is als 
administratief bediende. 

 

4. Praktische regeling tijdens wachtdienst 
 

• Openstaande wachten:   

o De over te nemen shiften staan op het prikbord. 

o Filip doet een warme oproep aan de artsen die geen COVID shiften moeten doen, om 
een wacht over te nemen. Ter compensatie krijgen deze artsen volgend jaar een 
wacht minder.  

o Naar de toekomst moeten we bekijken om de wachtlijsten per 6 maanden op te 
stellen, zodat we korter op de bal kunnen spelen.  

 

• Vervangende artsen: 

o De vervangende arts van Britt Nobus gaat shiften voor haar rekening nemen.  

 

• Taakafspraken team artsen: 

o Omwille van de daling van de telefonische adviezen zijn de tele artsen geschrapt. 

o Het is de bedoeling om zoveel mogelijk patiënten op raadpleging te laten komen 
naar de wachtpost. De triage arts doet, indien nodig, bijkomende raadplegingen 
tussen 14u en 17u in kabinet 2, terwijl de rijdende arts op huisbezoek is. De zittende 
arts beslist voor 13u of de triage arts al dan niet naar de wachtpost moet komen.  

 

5. Samenwerking Spoed 
 

• Filip en Renilt hebben een overleg gehad met 2 spoedartsen. Het was een constructief 
overleg waarbij de communicatielijnen open liggen. Volgende afspraken zijn gemaakt: 

o Bij doorverwijzing van een patiënt naar spoed wordt er steeds gevraagd aan de 
huisarts om langs te gaan of te bellen. 

o Het principe van de triage aan de deur door de verpleegkundige blijft behouden. De 
spoedartsen willen zich wel engageren om de verpleegkundigen hiervoor mee op te 
leiden. 

o Er is nood aan opleiding van de onthaalbedienden van de wachtpost. Roderick wil 
hierbij betrokken worden. Bij twijfel noteert de onthaalbediende de oproep als 
telefonisch advies met de vermelding dringend of contacteert ze de huisarts 
telefonisch. Renilt en Joke bereiden dit voor tegen het overleg met de 
onthaalbedienden van 31/03. 
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o Bij afwezigheid van de huisarts mag de onthaalbediende de spoedarts contacteren 
op voorwaarde dat alles goed genoteerd wordt. De onthaalbediende bezorgt de 
naam en het telefoonnummer van de patiënt aan de spoedarts en vraagt om de 
patiënt op te bellen.  

o Op de 3 maandelijkse overlegmomenten met spoed is er steeds een spoedarts 
aanwezig.  

 

6. TTC 
 

• Het TTC sluiten eind maart zoals oorspronkelijk gezegd is, is niet zo évident aangezien de 
COVID cijfers opnieuw aan het toenemen zijn. Bovendien worden we met de 
vluchtelingenstroom uit Oekraïne geconfronteerd met een onzekere situatie. 

• Bijgevolg wordt het TTC best open gehouden tot eind april. 
 

7. Klachten 
 

• We hebben een klacht ontvangen omtrent een telefonisch advies dat is blijven liggen.  
 

8. Medische cel opvang vluchtelingen ELZ 
 

• Marc De Roeck volgt dit project op.  

• Het is de bedoeling om dit extern uit te besteden. Onze taak bestaat uit het ter beschikking 
stellen van lokalen.  

 

9. Varia 
 

• FSV: Michel geeft enige toelichting. De bedoeling dat wachtposten gedurende de nacht 
fusioneren.  
 

• Algemene vergadering: de statuten moeten niet goedgekeurd worden door de orde 
aangezien deze herschreven zijn conform de nieuwe VZW wetgeving. Er is wel 2/3 
aanwezigheid vereist.  

 

• UBO register: het advies is dat Joke en Nathalie hierin vermeld worden aangezien ze 
uitvoerende taken op zich nemen. 

 

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

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 

 
Volgende bestuursvergadering: donderdag 21 april om 21u in OCMW Edegem 


