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Verslag Bestuursvergadering Huisartsenwachtpost ZORA 
vzw 10/02/2022 
 

• Locatie:  Via zoom 

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

• Verontschuldigd: Michel Creemers 

• Voorzitter: Filip Verdurme 

• Verslag: Joke Macharis 

 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 13/01/2022 
 
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 

 

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

 

2. Financiën 

 

• Contract RIZIV: 
o Als referentie-jaarbedrag voor de werkingskosten voor 2022 wordt het contractuele 

bedrag voor 2021 gebruikt. Deze aldus bekomen referentie-jaarbedragen 2021 worden 
voor 2022 als volgt aangepast: 

▪ De rubrieken die voor de voorgaande jaren (2018, 2019, 2020 en 2021) met 
2 % werden verhoogd worden ook voor 2022 met 2 % verhoogd. Het betreft 
de rubrieken ICT, huur, onderhoud, coördinatie administratie, onthaal en 
vervoer. 

▪ De rubrieken waarvoor voor de jaren 2018-2019-2020-2021 het maximum 
werd gebudgetteerd, wordt dat maximum voor 2022 behouden (Rubrieken 
Provisie hardware, Kantoormateriaal, Verzekeringen (uitgez. gebouw & 
personeel), Boekhouder, Betaalautomaat, Sensibilisering, Telefoon + fax + 
internet, Andere kosten, Sociaal secretariaat, Opleiding en Sociaal passief). 

o De eerste betaling van 2022 (binnen de 14 dagen na de ondertekening van de 
overeenkomst) zal 60 % van het vastgestelde jaarbedrag belopen.  Een tweede 
schijf van 30 % zal worden betaald ten laatste op 30 juni 2022.  

o Binnen de 14 dagen na de betaling van de eerste schijf door het RIZIV moet het bedrag 
voor het sociaal passief naar de daartoe bestemde rekening worden overgeschreven.  

o We weten op voorhand dat de subsidie voor boekhouding en sociaal secretariaat 
ontoereikend is maar daar kunnen we niets aan veranderen. 

o Filip bezorgt eerstdaags het ondertekende contract aan het RIZIV.  
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• Subsidies RIZIV 2022: 
 

    
Gestandaardiseerd 

budget 2022 
Operationele kosten   € 76.288,06 

  Onderhoud hardware en software € 17.147,21 

Provisie hardware € 1.500,00 

Kantoormateriaal € 2.500,00 

Verzekeringen (uitgez. gebouw & personeel) € 172,84 

Boekhouder € 4.000,00 

Betaalautomaat € 2.000,00 

Sensibilisatie € 1.500,00 

Telefoon + fax + internet € 3.846,24 

Andere € 5.000,00 

Tarificatiekosten € 4.508,68 

Sociaal secretariaat € 3.500,00 

Opleiding € 2.500,00 

Sociaal passief € 5.000,00 

Huur + nutsvoorzieningen € 17.361,35 

Onderhoud_all € 5.751,75 

Coördinatie - Administratie   € 93.004,74 

  
Coördinatie € 60.117,61 

Administratieve ondersteuning € 32.887,13 

Lonen onthaal   € 126.398,85 

Vervoer   € 120.072,13 

Niet-verrekende uitgaven   € 0,00 

  Farmaceutica + medisch materiaal € 0,00 

Catering € 0,00 

Afschrijvingen (andere dan informatica) € 0,00 

Beheersvergoeding € 0,00 

Verzorgend personeel € 0,00 

Representatiekosten € 0,00 

Uitrusting consultatieruimte € 0,00 

Bankkosten € 0,00 

    
Totaal   € 415.763,78 

 

• Update rekeningen:  
o Het saldo van de verschillende rekeningen op 10/02/2022 bedraagt: 

▪ Algemene rekening HWP ZORA: 48.494,34€ 
▪ Honorariumrekening HWP ZORA: 112.859,70€  
▪ Algemene rekening TTC: 238.831,65€ 

 

3. Personeel 
 

• Ziekteverlof Kirsten:  

o Initieel is er gesproken van 6 maanden ziekteverlof. Kirsten heeft nu een 
arbeidsongeschiktheidsattest voor 70%  onbekwaam om te werken t.e.m. 27 februari. 
Haar revalidatie verloopt trager dan verwacht en de kans is heel klein dat Kirsten haar 
job als administratief bediende volledig terug kan opnemen op 28 februari.  

o Het dagelijks bestuur stelt voor dat Kirsten volgende maand haar werkregime opschaalt 
naar 50%. Yasmine blijft in dienst tot wanneer Kirsten haar werk volledig terug kan 
hervatten.  

o Yasmine is momenteel aan het solliciteren voor een job als praktijkassistente.  
o Het voltallige bestuur gaat akkoord dat Kirsten haar werkrégime opgeschaald wordt 

naar 50% vanaf 28 februari indien de adviserend geneesheer dit toelaat. 
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4. Praktische regeling tijdens wachtdienst 
 

• Openstaande wachten:   

o Zwangere collega’s: Freya Aka en Britt Nobus zijn zwanger. De vermoedelijke 
bevallingsdatum is respectievelijk 24/09/2022 en 15/09/2022. 

 
o Vervangende artsen: 

▪ Rebecca Van den Brande vervangt Jasna Peeters tijdens haar 
bevallingsverlof. De arts heeft 3 shiften overgenomen die op het prikbord 
stonden.  

▪ Bij een vervanging vanaf 3 maanden is het de regel om mee te draaien in de 
wachtdienst. Filip stuurt een mail naar de betrokken collega’s dat, ingeval 
van vervanging voor een langere periode zoals een zwangerschap, er van 
uitgegaan wordt dat er openstaande wachten worden overgenomen. 

 

o De over te nemen shiften staan op het prikbord. Filip stuurt een warme oproep 
binnen de kring voor de overname van shiften.  

 

• Taakafspraken team artsen: 

o Twee weken geleden kwam de triage arts om 15u45 aan de onthaalbediende vragen 
om naar huis te gaan omdat er geen afspraken meer ingeboekt stonden. Het is niet 
de taak van de onthaalbediende om hierover te beslissen.  

o De triage arts wordt betaald van 14u tot 17u dus het bestuur verwacht dan ook dat 
deze op de wachtpost aanwezig blijft. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan 
afgeweken worden maar dat is steeds in onderling overleg met de medische 
coördinator. Dit wordt mee opgenomen in de communicatiemail door Marianne 
Busschots.  

o Komend weekend wordt de tele-arts in de namiddag afgeschaft en de volgende stap 
is het schrappen van de triage-arts. Als laatste stap wordt de tele-arts in de 
voormiddag geschrapt.  

 

• Klachten werking wachtpost: 

o Dr. X.: was afgelopen zaterdag tele-arts en heeft ontzettend veel contact opgenomen 
met de telefoniste en de onthaalbediende, wat voor chaos zorgde. De basiskennis 
omtrent Mediris is ontoereikend. Filip contacteert haar voor de volgende shift als 
tele-arts voor wat extra toelichting. 

o Dr. Y: was afgelopen weekend met de camper naar de wachtpost gekomen en heeft 
zijn wagen op de gehandicaptenparking gezet. We hebben een klacht ontvangen via 
spoed. Ook was het kabinet niet proper achtergelaten. 

 
• Update Mediris erelonen: 

o De afrondingsregels kunnen nu ingesteld worden op de officiële regels (enkel cash 
afronden, steeds 1 of 2 cent naar boven of beneden):  

▪ Top op heden werd er steeds afgerond naar de volgende halve euro en dit 
voor alle wachtposten.  

▪ Het bestuur beslist om de officiële regels te volgen. Joke geeft dit door aan 
Mediris.  
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o Snellere en eenvoudigere eForm om CTPC’s aan te vragen  
o Remgeld kan op 0 worden gezet (door arts en onthaal) 
o Betaalmogelijkheden zijn uitgebreid 
o Artsen kunnen afgeronde erelonen zien in de artsenmodule 
o Artsen kunnen OTC producten (vitamines, zalven, etc.) toevoegen aan een 

elektronisch voorschrift 
o Aan de betalingsuitnodiging wordt nu ook een footer met de gegevens van de 

wachtpost toegevoegd 
o Er is een teller voorzien voor de artsen om te zien of er nog te behandelen 

telefonische adviezen zijn 
o In alle schermen is een snelkoppeling voorzien naar het relevante artikel in onze 

handleiding / kennisdatabank 
o Joke stuurt de update van Mediris door naar alle wachtdoende artsen.  

 

5. TTC 
 

• Aangezien de workload minder is, wordt er langzaam terug afgebouwd. 

• Het TTC blijft open zolang de overheid oplegt om te blijven testen.  
 

6. Klachten 
 

• We hebben geen klachten ontvangen. 
 

7. Varia 
 

• Bevraging OOHC: 
o Het gaat om een bevraging van het nieuwe expertisedomein Out-of-hours Care van 

Domus Medica. Binnen het domein OOHC wil men graag werken voor en door de 
wachtposten en dit op een gedragen manier. De bevraging kwam dan ook tot stand 
in samenwerking met heel wat collega’s van Domus Medica en Wachtposten 
Vlaanderen.  

o Het doel van deze bevraging is enerzijds een actualisering van de gegevens van de 
wachtposten. Anderzijds het inventariseren van onze verwachtingen over de 
beleidsdoelen van het EDOOHC, de visie op de wachtdiensten van de toekomst en op 
(meer) samenwerking onderling.  

o Deadline voor indienen is 18/02/2022. 
 

• Tenue artsen: 
o Het bestuur gaat akkoord met de bestelling van de tenues. 
o De factuur wordt betaald met de TTC rekening. 

 

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

 
 
TO DO 
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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 

 
 
Volgende bestuursvergadering: donderdag 10 maart om 20u in SJ  


