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1 “Huishoudelijk reglement” 

Dit huishoudelijk reglement regelt de organisatie van de wachtdienst voor het grondgebied Kortrijk-
Kuurne-Harelbeke, verder benoemd als grondgebied ELZ regio Kortrijk. Deze bepalingen zijn 
bindend voor alle wachtdoende huisartsen van de kring HZW vzw met praktijkadres op dit 
grondgebied. Bij de aanvaarding van de statuten wordt ook dit reglement aanvaard.  

1.1 Effectieve leden: deelname wachtdiensten en vrijstellingen  

Elke arts werkzaam als huisarts op het grondgebied ELZ regio Kortrijk neemt deel aan de 
wachtdienst, rekening houdend met de in dit huishoudelijke reglement beschreven afspraken. 

Vanaf de maand volgend op de 65ste verjaardag van een arts wordt deze arts automatisch 
vrijgesteld.  

Wanneer een arts de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, kan hij een aanvraag richten aan het bestuur 
van de wachtpost om bepaalde shiften op te nemen (bv. als praktijkopleider van een HAIO). De 
aanvraag is jaarlijks te hernieuwen. Deze aanvraag wordt voor 1 oktober gericht aan het 
afdelingsbestuur. De haalbaarheid van de toepassing van deze maatregelen wordt jaarlijks door 
het afdelingsbestuur herbekeken. 

Bij zwangerschap wordt de arts vrijgesteld voor haar wachten gedurende 3 maanden voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum tot en met 3 maanden nadien. Deze aanvraag wordt minstens 2 
maand voor de eerste vrijgestelde wacht schriftelijk of per e-mail aan de wachtpostcoördinator of 
het afdelingsbestuur gemeld, die daarmee rekening houdt bij het opstellen van de volgende beurtrol 
of zo nodig de lopende beurtrol wijzigt na de aanvraag. 

Alle andere vragen tot vrijstelling van bepaalde shiften dienen eveneens te worden gericht aan het 
afdelingsbestuur. De procedure voor niet-deelname aan de wacht wordt beschreven onder 
paragraaf 4.2 van het huishoudelijk reglement. Deze aanvragen zijn eveneens jaarlijks te 
hernieuwen en worden voor 1 oktober gericht aan het afdelingsbestuur. 

1.2 HAIO’s 

De huisartsen in opleiding (HAIO) nemen deel aan de wachtdienst, rekening houdend met de 
wettelijke bepalingen van hun statuut en steeds onder toezicht en verantwoordelijkheid van een 
praktijkopleider (PO), conform de richtlijnen van het ICHO. 

HAIO’s krijgen geen aparte shiften op eigen naam toebedeeld op de wachtrol. Zij nemen die 
wachten van de PO op om minstens aan het door het ICHO opgelegde aantal wachturen te 
voldoen. De PO draagt de eindverantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de wacht door de HAIO. 
PO’s krijgen 3 extra shiften toegekend per kalenderjaar, waarvan 2 dagshiften bij de opmaak van 
de wachtrol worden ingevuld. De derde shift kan tijdens het werkjaar aan de PO’s worden 
toegekend bij niet ingevulde wachtbeurten (door zwangerschap, overlijden) in alfabetische 
volgorde over de jaren heen. 
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Het wordt aanbevolen dat de PO de HAIO de eerste wachtbeurten persoonlijk begeleidt, zodat de 
HAIO zich de werking van de wachtpost eigen kan maken. Indien de PO vindt dat de HAIO 
zelfstandig kan werken, mag hij/zij de HAIO alleen de wachtbeurt laten uitvoeren. 

In elk geval dient de PO steeds telefonisch beschikbaar te zijn voor de HAIO en dient de PO bij 
noodzaak ter plaatse aanwezig te zijn op de wachtpost. 

Indien op aangeven van de onthaalbedienden of aanwezige wachtdoende artsen, de 
wachtpostcoördinator vindt dat de goede werking van de wachtpost geremd wordt door de 
onervarenheid van de HAIO, dan mag de wachtpostcoördinator de PO oproepen om de HAIO te 
komen begeleiden. 

Een HAIO mag meer shiften doen in de wachtpost, na akkoord van de PO. 

De HAIO krijgt een attest van de Huisartsenwachtpost Regio Kortrijk met het geleverde aantal uren 
wachtdienst. 

1.3 Externe artsen 

“Externe artsen” zijn artsen die geen effectief lid van de vzw kunnen zijn omdat ze geen praktijk 
voeren in de regio en dus voor hun eigen praktijk geen beroep kunnen doen op de dienstverlening 
van de wachtpost. Deze “externe artsen” kunnen ook wachtbeurten in de post opnemen onder 
volgende voorwaarden:  

1. Externe artsen die een huisartsenpraktijk uitoefenen in een andere huisartsenkring, worden 
enkel aanvaard indien zij voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van hun eigen 
wachtkring op gebied van het effectief vervullen van hun verplichte wachten aldaar. Van hen 
wordt voorafgaandelijk ook een attest gevraagd, geleverd door hun kring die deze vereisten 
bewijst. Een hernieuwing van dergelijk attest kan op elk ogenblik door het afdelingsbestuur aan 
de betrokkene externe arts terug opgevraagd worden, tijdens de ganse duur van zijn activiteiten 
als externe arts en zonder dit te moeten motiveren. De wachtpostcoördinator zal deze 
wachtkring nadien schriftelijk op de hoogte houden van het feit dat dit lid van hun kring als 
externe arts extra wachten vervult in Huisartsenwachtpost Regio Kortrijk. 

2. Zij zijn huisarts. 

3. Zij moeten zich zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. 

4. Zij engageren zich tijdens hun wacht de reguliere geneeskunde te beoefenen. 

5. Zij voeren hun wachtbeurten uit met dezelfde taken, plichten en rechten als de effectieve leden 
van de vereniging. 

6. Zij worden aanvaard door het afdelingsbestuur. 

7. De externe arts ondertekent een attest waarbij hij/zij verklaart in orde te zijn met de regels en 
plichten van de deontologie van de orde der artsen. Hij/zij ondertekent ook het huishoudelijk 
reglement van de wachtpost. 
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8. Externe artsen betalen een bijdrage per shift zijnde de wachtdienstbijdrage gedeeld door het 
gemiddeld aantal voorziene wachtbeurten per arts, met een maximumbedrag van de totale 
wachtdienstbijdrage. Deze bijdrage wordt afgerekend per trimester. 

Zij worden toegetreden lid van de vereniging, en komen zo in de pool van de wachtdienst. Zij 
kunnen, net zoals alle andere artsen uit de pool van de wachtdienst, wachten van andere artsen 
overnemen en staan bij ziekte of uitval zelf in om vervanging te zoeken. 

1.4 Ledenregister 

De wachtpostcoördinator, onder supervisie van de wachtpostvoorzitter, zorgt voor het bijhouden 
van het officiële ledenregister van de wachtpost Kortrijk waarop naam, voornaam, adres en 
telefoonnummer van de effectieve leden vermeld zijn, alsook de datum van hun toetreding, ontslag 
of uitsluiting.  

1.5 Ontslag 

Als een arts, om welke reden ook, te kennen geeft te willen stoppen met deelname aan de 
wachtdienst moeten de aangegane verplichtingen worden nagekomen en de geplande 
wachtbeurten uitgevoerd worden. Het afdelingsbestuur kan hierover anders oordelen en tot 
onmiddellijk ontslag beslissen zo zij dit wenselijk acht. 

1.6 Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 

Nieuwe artikels en wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement worden door het afdelingsbestuur 
uitgevaardigd. Zij worden goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van stemmen wanneer 
minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. 

Elk nieuw artikel of elke wijziging van het Huishoudelijk Reglement is meteen van kracht maar 
voorlopig. 

Op de eerstvolgende jaarlijkse wachtpostvergadering van de afdeling worden deze aanpassingen 
aan de leden ter discussie voorgelegd. 

Om rechtsgeldig te zijn worden deze wijzigingen bekrachtigd door het bestuursorgaan van HZW 
vzw. 

2 Algemene werking Huisartsenwachtpost Regio Kortrijk 

2.1 Bediend territorium 

Vanaf 1 november 2020 bedient de wachtdienst tijdens het weekend en op feestdagen oproepen 
binnen volgende zones: 8500 Kortrijk, 8501 Bissegem, 8501 Heule, 8510 Bellegem, 8510 Kooigem, 
8510 Marke, 8510 Rollegem, 8511 Aalbeke, 8520 Kuurne, 8530 Harelbeke, 8531 Hulste, 8531 
Bavikhove. 

2.2 Oproepnummer 

1733 is het centrale oproepnummer. 
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Tijdens het weekend van vrijdag 18u tot maandag 8u en op feestdagen schakelt 1733 door naar de 
huisartsenwachtpost in Kortrijk.  

2.3 Openingsuren 

De weekendwachtdienst begint op vrijdag 18 uur en eindigt op maandag om 8 uur. In geval van 
feestdagen begint de wachtdienst om 18 uur de dag voorafgaand aan de feestdag en eindigt om 8 
uur de dag na de feestdag. 

De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari, Pasen, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 
Pinksterenmaandag, 1 mei, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. 

Ook op brugdagen, op voorhand vastgelegd, kan een wachtdienst verzekerd worden. 

2.4 Wachtdienstlocatie 

De arts moet zijn wachtdienst uitoefenen in en vanuit het medisch kabinet binnen de 
Huisartsenwachtpost.  

De Huisartsenwachtpost is gelegen op de site van het Algemeen Ziekenhuis Groeninge, 
Ziekenhuisweg, 8500 Kortrijk. 

2.5 Wachtbeurten 

De wachtdienst wordt verdeeld in verschillende wachtbeurten of shiften. 

De wachtarts moet 15 minuten voor het begin van zijn shift aanwezig zijn. Indien nodig wordt een 
overdracht voorzien door de voorgaande wachtarts. 

Artsen kunnen maximum 4 shiften werken per weekend, waarvan maximum 2 aaneensluitend. 

Wanneer bij de wachtwissel de volgende arts niet of niet tijdig komt opdagen, blijft de arts van de 
vorige wachtbeurt beschikbaar op de huisartsenwachtpost tot de dienstdoende arts aanwezig is 
op de huisartsenwachtpost of tot een vervanger gevonden is, om zo elk risico uit te sluiten dat de 
huisartsenwachtpost onderbemand zou zijn gedurende een tijd. 

Het secretariaat heeft een sturende rol en zal artsen aanzetten flexibel bij te springen zodat een 
vlotte werking kan bekomen worden. De benamingen van de shiften is enkel praktisch. 

Een wachtbeurt kan 3 vormen aannemen: een zittende, rijdende en nachtwacht. 

2.5.1 Zittende wacht 

De arts doet de hele periode raadpleging in de wachtpost. De administratieve gegevens worden 
vooraf door de onthaalmedewerker ingevoerd. 

De arts werkt de consultatie af in CareConnect Medical Post en verstuurt het verslag naar de 
huisarts. 

De arts verleent telefonische adviezen aan de patiënten die in de werklijst geplaatst worden door 
de onthaalmedewerker. 

De remgelden worden contant of elektronisch geïnd door de onthaalmedewerker. 
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2.5.2 Rijdende wacht 

De arts legt de aangevraagde huisbezoeken af. De arts wordt voor deze wachtbeurt begeleid door 
een chauffeur die de speciaal uitgeruste huisartsenwachtpostwagen bestuurt om de arts ter plekke 
te brengen en daar zo nodig verdere ondersteuning te geven. 

De arts mag de chauffeur vragen hem te vergezellen op het huisbezoek, op voorwaarde dat de 
patiënt hiervan op de hoogte gesteld wordt en de kans heeft om dit te weigeren en daarmee ook 
af te zien van het huisbezoek. De chauffeur blijft in dit geval discreet op de achtergrond. 

De huisbezoeken die aangevraagd worden, worden via het navigatiesysteem doorgegeven aan de 
arts. Bij inschatting van een urgentie wordt dit ook telefonisch aan de arts meegedeeld. 

Wanneer de arts ter plekke is wordt dit via het navigatiesysteem door de chauffeur doorgegeven 
en wanneer het huisbezoek afgelegd is eveneens, zodat de onthaalmedewerker altijd een overzicht 
houdt van de stand van de werkzaamheden. 

De administratieve gegevens worden vooraf ingegeven door de onthaalmedewerkers. Alle 
consultatiegegevens en facturatie worden in CareConnect Medical Post ingebracht. Hiervoor wordt 
een laptop ter beschikking gesteld. 

De remgelden worden contant of elektronisch via een mobiele betaalterminal geïnd door de arts. 
In woonzorgcentra worden de remgelden na de wachtbeurt door de administratieve medewerker 
gefactureerd. 

Op het einde van de wachtbeurt rekent de arts de cash ontvangsten af bij de onthaalmedewerker. 

Bij een rustig huisbezoekenprogramma kan beroep gedaan worden op de arts om raadpleging te 
voeren in de wachtpost. 

2.5.3 Nachtwacht 

‘s Nachts (20u-8u, vrijdag van 19u-8u) doet deze arts zowel raadpleging in de wachtpost als 
huisbezoeken met chauffeur in de huisartsenwachtpostwagen. Bij inactiviteit kan de arts ‘s nachts 
rusten in de slaapkamer. Hij dient ten laatste om 10u de kamer netjes te verlaten. Voor de 
huisbezoeken volgt de arts de modaliteiten beschreven onder de rijdende wacht. 

2.6 De wachtlijst 

De wachtlijst wordt opgesteld door middel van de wachtverdeelsoftware Permamed voor een 
periode van een jaar. Minstens 1 maand voor de aanvang van de eerste wachtdagen wordt de lijst 
doorgestuurd naar de artsen-leden, medewerkers en artsen niet-leden. Bij overmacht mag van deze 
richtlijn afgeweken worden. De beurtrol kent in principe aan elke arts een gelijk aantal wachtbeurten 
toe met een evenredige verdeling van dag- en nachtbeurten, zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
Er wordt ook gepoogd te zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de verschillende shiften. 
Desiderata kunnen worden ingediend gedurende een afgebakende periode in september 
voorafgaand aan de nieuwe wachtlijst voor het daaropvolgende kalenderjaar. Hiervoor dienen alle 
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contactgegevens van de arts in kwestie volledig zijn ingevuld. Desiderata kunnen nooit worden 
afgedwongen. Het afdelingsbestuur bepaalt welke desiderata kunnen ingevuld worden. 

Aan deze beurtrol kunnen nadien wijzigingen aangebracht worden met onderling akkoord. Hierbij 
komen twee artsen overeen een wachtbeurt om te wisselen of over te nemen. Veranderingen aan 
deze beurtrol moeten door de betrokken arts(en) aangegeven in Permamed uiterlijk 1 dag voor het 
ingaan van de bewuste wachtdag. De wachtwissel wordt pas effectief na elektronische 
goedkeuring door de wachtpostcoördinator. 

Het zoeken van vervanging is altijd de verantwoordelijkheid van de arts die voor de bewuste beurt 
gepland was.  

Om een evenwicht in aantal en soorten wachten te kunnen verzekeren over de verschillende 
beurtrollen heen, wordt een lijst “wachtbeurthistoriek” bijgehouden. Onderling overeengekomen 
wissels en overnames leiden niet tot aanpassingen in deze lijst. 

Wanneer een wachtdienst door ziekte of overmacht niet kon worden verricht en de wachtarts zelf 
geen vervanging heeft voorzien waardoor de vervanging geregeld werd door het afdelingsbestuur, 
wordt deze wachtdienst later ingehaald. 

2.7 Supervisor 

Voor dringende of belangrijke problemen op de wachtpost is de wachtpostcoördinator telefonisch 
bereikbaar. Bij afwezigheid van de coördinator of indien de coördinator advies wenst van een arts, 
ligt er bij de onthaalmedewerkers een lijst van bestuursleden die vertrouwd zijn met de 
wachtpostwerking en bereikbaar zijn voor advies. 

2.8 Weekwacht 

Tijdens de week van maandag 8u tot vrijdag 18u schakelt 1733 door naar het nummer van het 
betreffende wachtdienstonderdeel. Tussen 8u en 19u staan de artsen zelf in voor de continuïteit van 
zorgen voor hun patiënten en kan er geen beroep gedaan worden op de wachtdienst zonder 
voorafgaandelijk akkoord van de wachtarts.  

Elk wachtdienstonderdeel is afzonderlijk verantwoordelijk voor de organisatie van deze weekwacht, 
maar kan voor volgende zaken vrijblijvend een beroep doen op de ondersteuning van de wachtpost: 

- Opmaak van wachtrol via Permamed 

- Beoordeling aanvragen voor medische vrijstelling specifiek voor weekwacht via algemene 
procedure (onder 4.2.1) 

3 Samenwerkingen 

3.1 AZ Groeninge 

Er is een samenwerking tussen de Huisartsenwachtpost Kortrijk en AZ Groeninge. Hiervoor wordt 
verwezen naar het afsprakenplan opgesteld tussen vzw HZW en vzw AZ Groeninge. 

De modaliteiten voor verwijzing naar de dienst Spoedgevallen zijn opgenomen in dit afsprakenplan. 
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3.2 Brandweer 

Bij een oproep aan 112 is het aanbevolen ter plaatse te blijven tot aankomst van de 
ambulance/MUG. 

4 Geschillen- en verzoeningsprocedure 

4.1 Algemene bepalingen 

Het uitgangspunt voor deelname aan de wachtdienst is: wie in de week het huisartsenberoep 
uitoefent en normaal functioneert, kan dit ook in het weekend. Het doel is steeds intern tot 
oplossingen te komen. 

Een klacht of een geschil wordt schriftelijk of per e-mail gemeld aan de wachtpostcoördinator. Het 
kan enkel gaan over conflicten of klachten met betrekking tot de werking van de wachtpost. 

4.2 Procedure in geval van niet-deelname aan de wacht  

In alle gevallen waarin een arts niet kan deelnemen aan de wachtdienst, geldt als regel dat de 
betrokkene en het afdelingsbestuur intern een oplossing uitwerken. 

4.2.1 Niet-deelname aan de wacht om medische redenen  

De beoordeling van de aanvraag voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling om medische redenen 
komt toe aan een bemiddelingscommissie van 4 huisartsen, niet werkzaam op het grondgebied 
van de wachtpost Regio Kortrijk. De bemiddelingscommissie is samengesteld uit 2 huisartsen uit 
eerstelijnszone Menen en 2 huisartsen uit eerstelijnszone Waregem. Zij beoordelen de 
aangevraagde vrijstelling op geanonimiseerde wijze en geven een advies aan het afdelingsbestuur.  

De procedure gaat als volgt: 

1. Artsen moeten jaarlijks hun aanvraag opnieuw indienen tijdens de periode van desiderata 
gedurende de maand september voorafgaand aan het volgende werkjaar. 

2. De aanvraag voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling moet met de nodige medische 
stavingsstukken gericht worden aan de wachtpostcoördinator (wachtpostkortijk@hzw.be), die 
de aanvragen anonimiseert. De aanvrager kan er ook voor kiezen om de medische 
stavingsstukken zelf te anonimiseren en onder gesloten omslag aan de wachtpostcoördinator 
te bezorgen. 

3. Begin oktober komt de bemiddelingscommissie samen. Zij beoordelen de aangevraagde 
vrijstelling op geanonimiseerde wijze en geven hun advies via de wachtpostcoördinator door 
aan de aanvrager. Het advies kan bestaan uit een volledige vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling 
qua aantal wachten of type shiften. 

4. Indien de commissie over onvoldoende informatie beschikt, kan de commissie extra medische 
stavingsstukken opvragen. 
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5. Het advies van de bemiddelingscommissie wordt binnen de week gecommuniceerd aan de 
aanvrager. Daarop krijgt de aanvrager één week de tijd om de stavingsstukken te bezorgen of 
de genomen beslissing te betwisten. 

6. De bemiddelingscommissie komt terug samen om de betwiste beslissingen en onvolledige 
aanvragen te bespreken, waarna het advies binnen de week wordt gecommuniceerd aan de 
aanvrager. 

Indien geen oplossing wordt gevonden, stelt het bestuur een controlearts en zo nodig een 
arbitragearts aan. 

1. De controlearts en de arbitragearts mogen geen deel uitmaken van de eigen wachtkring. De 
Orde van Artsen van West-Vlaanderen heeft een lijst van controle- en arbitrageartsen. Om 
persoonlijke redenen is wraking van een welbepaalde controle en/of arbitragearts mogelijk, 
mits motivatie. 

2. De aanvrager mag niet weigeren zich door een controlearts en/of de arbitragearts te laten 
onderzoeken en hij dient zich desgevraagd bij de controlearts en/of arbitragearts aan te bieden, 
behalve wanneer de behandelende arts van de aanvrager oordeelt dat de gezondheidstoestand 
van de aanvrager niet toelaat om zich naar de controlearts/arbitragearts te verplaatsen. 

3. De controlearts maakt, na het onderzoek van de aanvrager en na raadpleging van de 
behandelende arts, binnen 7 kalenderdagen zijn besluit over de deelname aan de wacht 
schriftelijk aan de vzw HZW en de aanvrager van de vrijstelling over, met respect voor het 
medisch geheim. 

4. Indien de controlearts het besluit van de behandelende arts bijtreedt, dan wordt de vrijstelling 
verleend. 

5. Indien de controlearts het besluit van de behandelende arts niet bijtreedt en de aanvrager van 
de vrijstelling niet akkoord gaat met het besluit van de controlearts, dan volgt een arbitrage door 
een derde arts. 

6. Hiertoe wordt door de behandelende arts en de controlearts binnen de 5 kalenderdagen een 
arbitragearts aangesteld, gekozen uit een lijst met artsen, opgesteld door de Raad. 

7. Indien deze stap niet gezet wordt, wordt het besluit van de controlearts definitief. 

8. In geval de behandelend arts en de controlearts binnen 5 kalenderdagen niet akkoord zijn over 
de identiteit van de arbitragearts, stelt de voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde van 
artsen van West-Vlaanderen, op vraag van 1 van de partijen, een arbitragearts uit de lijst aan. 

9. De arbitragearts gaat alle medische gegevens na die hij noodzakelijk acht voor de uitvoering 
van zijn opdracht. Hij dient een differentieel attest op te maken volgens de wachtpost 
modaliteiten (zittende/rijdende wacht, nachtwacht, ...) en dient, in geval van vrijstelling, de 
periode te bepalen waarvoor de vrijstelling van kracht is. 
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10. De arbitragearts dient zijn besluit per aangetekend schrijven over te maken aan de aanvrager 
en aan het bestuur van HZW vzw. De behandelend geneesheer en de controlegeneesheer 
worden verwittigd. 

11. De arbitragearts dient binnen de maand een beslissing nemen. 

12. De beslissing van de arbitragearts is definitief bindend voor alle betrokken partijen. Hiertegen 
kan geen beroep worden ingesteld. 

Bij een geschil kan de aanvrager zijn vraag voorleggen aan de provinciale geneeskundige 
commissie van West-Vlaanderen. 

Ook deze aanvragen zijn jaarlijks te hernieuwen en worden voor 1 oktober gericht aan het 
bestuursorgaan. 

4.2.2 Onvoldoende functioneren van de arts van wacht 

Deelname aan de wacht kan enkel op grond van de bekwaamheid hiertoe, enerzijds op basis van 
de bevoegdheidscode (RIZIV 001 tot en met 006), anderzijds op basis van het kwalitatief 
functioneren binnen de wacht. 

Het bestuur van de wachtpost moet vermijden dat de goede werking van de wacht in het gedrang 
komt alsook de rechten van de patiënt geschaad worden, ingevolge het slecht functioneren van 
een arts. 

Bij acuut disfunctioneren van een arts tijdens de wacht, bijv. bij dronkenschap, druggebruik of bij 
gedragsstoornissen, dient het afdelingsbestuur de nodige maatregelen te nemen. 

4.2.3 Kosten procedures 

De kosten van de controle en van de arbitrage worden betaald door de aanvragende arts. 

4.2.4 Het forfaitaire schadebeding 

Indien een arts zich onttrekt aan zijn of haar verplichting om de toegewezen wachtbeurt te vervullen, 
zoals wettelijk en deontologisch bepaald, wordt er voorzien in een forfaitaire schadevergoeding. 

Deze forfaitaire schadevergoeding wordt bepaald op 1.250 euro per inbreuk op de toegewezen 
wachtshift, onverminderd de mogelijkheid de naleving van de wacht, af te dwingen in rechte, indien 
nodig onder de verbeurte van een dwangsom. 

In deze forfaitaire schadevergoeding zijn vervat alle schade zowel op het materiële vlak (extra inzet 
supervisor en personeel wachtpost, de kosten van het zoeken naar een vervanger, extra kosten 
lonen, administratieve kosten) alsmede op het morele vlak (opvorderen van een collega, verlies vrije 
tijd, psychische impact personeel, vervanger en familie van opgevorderde collega’s). 
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5 Deontologische en collegiale plichten van de artsen met wachtdienst 

5.1 Organisatie 

De zittende wachtarts verblijft tijdens zijn wachtbeurt permanent op de huisartsenwachtpost. De 
rijdende arts en vlinderarts verblijven tussen de huisbezoeken door op de huisartsenwachtpost. De 
arts van wacht tijdens de nacht is inslapend op de huisartsenwachtpost. 

De wachtarts zal erover waken elke hulpvraag te beantwoorden binnen een redelijke tijdspanne. 
Deze wordt in eerste instantie bepaald door de aard (o.m. dringendheid) van de hulpvraag. De 
onthaalmedewerkers helpen de arts in de organisatie en de volgorde van interventie. Elke oproep 
moet gepast beantwoord worden. 

Indien een patiënt bij een huisbezoek niet aanwezig blijkt te zijn, dient de wachtarts een briefje 
achter te laten met de melding dat de oproep werd beantwoord. 

5.2 Aard van de verzorging 

Tijdens de wachtdienst worden enkel noodzakelijke en acute onderzoeken en behandelingen 
verricht. Daarom worden technische onderzoeken in het bijzonder enkel verricht wanneer die 
werkelijk noodzakelijk zijn voor een verantwoorde aanpak van het probleem tijdens de periode van 
de wachtdienst. 

De wachtdokter gebruikt enkel wetenschappelijke verantwoorde diagnosemiddelen en therapieën. 
Alternatieve geneeswijzen worden niet toegepast, voorgesteld of vermeld. Over lopende 
alternatieve behandelingen zal de arts zich in principe niet uitlaten. Een hospitalisatie wordt enkel 
verricht indien de toestand van de patiënt dat op dat ogenblik werkelijk noodzakelijk maakt. 
Opnames voor observatie, voor langer bestaande problemen die niet acuut geëscaleerd zijn, of 
onder druk van de omgeving met niet objectiveerbare argumenten worden vermeden. 

De keuze van het ziekenhuis of specialist waarnaar verwezen wordt behoort tot de therapeutische 
vrijheid van de wachtdokter. Hij dient weliswaar rekening te houden met de medische 
mogelijkheden van het ziekenhuis en de gewoontes en wens van de patiënt. 

5.3 Houding met betrekking tot de eigen huisarts 

Wanneer de wachtarts de patiënt ontmoet stelt hij zich vanzelfsprekend voor. Hierbij blijft hij 
bescheiden, rekening houdend met de vigerende regels van de deontologie (publiciteit). Zo laat hij 
bijvoorbeeld geen visitekaartjes achter. Hij zal ook met geen enkele andere uitspraak of handeling 
proberen de patiënt aan zijn huisarts te onttrekken. 

De wachtarts zal zich onthouden van commentaar die de reputatie, de diagnose of de behandeling 
van de eigen huisarts van de patiënt in diskrediet zou kunnen brengen. Een lopende behandeling 
wordt ook nooit gewijzigd zonder dringende, medische noodzaak. Bij elke verwijzing voor technisch 
onderzoek, specialistisch advies, of hospitalisatie wordt de naam van de eigenlijke huisarts van de 
patiënt vermeld, met het verzoek alle verdere gegevens aan die arts door te geven. 
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In principe neemt de wachtarts na zijn wachtbeurt geen initiatief meer tot contactname met de 
door hem verzorgde patiënten. 

Elke consultatie wordt ingevoerd in CareConnect Medical Post waarbij de eigen huisarts op de 
hoogte wordt gebracht, ten laatste de dag na de betrokken wachtperiode. 

5.4 Voorschriften, verslagen, attesten en getuigschriften 

Aangezien de wachtarts enkel acute zorgen verleent, wordt in principe nooit medicatie 
voorgeschreven voor langer dan de inhoud van de kleinste verpakking. 

Chronische medicatie wordt dan ook nooit verlengd tenzij bij medische noodzaak, en dan nog met 
de kleinst mogelijke verpakking.  

Verdovende medicatie wordt slechts uitzonderlijk voorgeschreven in de wachtdienst en alleen als 
de acute situatie dit vereist. Bij vermoeden van verslaving zal men geen verdovende middelen 
voorschrijven en de huisarts over deze vraag inlichten. 

Een afwezigheidsattest voor werk of school wordt voor maximaal 3 werkdagen afgeleverd. Niet 
dringende attesten worden in de wachtdienst niet ingevuld (geschiktheidsattest, sportattest, …). 

5.5 Wachtdienst tijdens de week 

De deontologische regels vermeld onder de punten 5.2, 5.3, en 5.4 gelden ook voor de wachtarts 
tijdens de week. 

6 Honoraria 

6.1 Hoogte van lidgeld, betalingsmodaliteiten   

Op voorstel van het bestuursorgaan van HZW vzw keurt de algemene vergadering elk jaar de 
hoogte van de wachtdienstbijdrage goed.  

6.2 Inning honoraria 

De honoraria worden centraal geïnd door de wachtpost via cash of bancontact. Voor de bezoeken 
in woonzorgcentra en instellingen worden de remgelden na het wachtweekend door de 
administratie gefactureerd. 

Er wordt gewerkt via een veralgemeend derdebetalerssyteem. 

Op het einde van de wachtbeurt rekent de rijdende arts de contant geïnde honoraria af aan de 
onthaalmedewerker van de wachtpost. 

6.3 Verdeling honoraria   

Alle honoraria worden gestort op een aparte rekening en komen 100% toe aan de artsen werkzaam 
in de wachtpost. 

50% van de gepresteerde honoraria komen toe aan de arts zelf. Dit bedrag wordt binnen de 4 
maand na de shift gestort op het rekeningnummer dat in Permamed staat ingevuld. De resterende 
50% komt terecht in de pool. Dit deel wordt herverdeeld onder alle artsen pro rata van het aantal 
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uren dat ze van wacht zijn geweest voor het volledige kalenderjaar. Alle shiften zijn hierbij van 
dezelfde waarde. Begin maart krijgt elke arts zijn deel uitbetaald van de pool opgebouwd in het 
voorgaande kalenderjaar. 

Tijdens zijn wachtbeurt gebruikt de arts in geen geval eigen getuigschriften voor verstrekte hulp. 

Aangezien de wachtpost een wettelijke wachtdienst verricht dient de wachtarts de 
conventietarieven aan te rekenen, ongeacht zijn conventiestatus. 

De facturatie gebeurt binnen het programma CareConnect Medical Post. 

6.4 Permanentievergoeding 

Elke arts die een periode heeft gewerkt of beschikbaar is geweest heeft recht op de voorziene 
permanentievergoeding. Voor wat betreft HAIO’s en PO’s gelden de afspraken en regels die zijn 
opgelegd door het ICHO.   

7 Noodprocedures 

7.1 Ontbreken van een wachtarts 

Elk arts wordt 15 minuten voor het beginuur van zijn wachtbeurt verwacht. 

Wanneer een arts zich niet komt melden ten laatste op het beginuur van zijn wacht blijft de vorige 
arts beschikbaar tot vervanging voorzien wordt. 

De onthaalmedewerker contacteert de wachtpostmanager. Eén van hen probeert de afwezige arts 
alsnog te bereiken. 

Indien dit niet lukt wordt de politie gecontacteerd om hem/haar op te vorderen en als dit zonder 
resultaat blijft wordt een vervanger gezocht. De vervanger heeft dan recht op de 
permanentievergoeding, die vervalt voor de afwezige collega, ook als die zich later zou komen 
aanbieden. De afwezige collega dient een volgende wachtbeurt over te nemen van zijn/haar 
vervanger. 


