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Inleiding: 
 
Dit huishoudelijk reglement regelt de organisatie van de wachtdienst voor het  
grondgebied ELZ Menen. Deze bepalingen zijn bindend voor alle huisartsen van de ELZ re-
gio. 
En betreft zowel de zittende als de rijdende wacht.  
De wachtdienst beschikt over een huisartsenwachtpost De Meander, gelegen in de 
Rijselstraat 78, 1ste verdiep te Menen. 
 
 

1. Algemene werking wachtdienst. 
 

1.1. Bediend territorium 
 

1.1.1. Het territorium dat door de wachtdienst bediend wordt bestaat uit Wervik,  
Geluwe, Rekkem, Menen, Lauwe,Wevelgem, Gullegem en Moorsele 
1.1.2. In de toekomst kan het wachtdienstterritorium uitgebreid worden.  
Later toegevoegde gebieden aan het territorium worden gemeld aan de bevoegde  
instanties (Provinciaal geneeskundige commissie, RIZIV, via het jaarverslag),  
de organiserende of delegerende huisartsenkringen en aan de bevolking en het bestuur 
van de betrokken (deel)gemeenten. Zij brengen zo nodig een aanpassing van de 
 bemanning van de wachtdienst met zich mee.  
 

1.2. Openingsuren, wachtbeurten en locatie 
 
1.2.1. De wachtpost bevindt zich in de Rijselstraat 78, 1ste verdiep te Menen.  
De openingsuren van de wachtpost zijn op zaterdag van 8 uur tot 20 uur en op zondag 
van 8 u tot 20 uur. 
1.2.2.HZW organiseert de wachtdienst.  
 

1.2.2.1. De wachtdienst wordt verzekerd van vrijdagavond 19 uur tot en met 
maandagmorgen 8 uur, en op feestdagen van de vooravond 19 uur tot en met de 
ochtend erna 8 uur. 
1.2.2.2. De wettelijke feestdagen in België zijn: 1 januari, Pasen en Paasmaandag, 
Hemelvaartsdag, Pinksteren en Pinkstermaandag, 1 mei, 21 juli, 15 augustus,  
1 november, 11 november en 25 december. 
1.2.2.2. bis. Ook op brugdagen, op voorhand vastgelegd, kan een wachtdienst    
verzekerd worden. 
1.2.2.3. De wachtdienst wordt ingedeeld in wachtbeurten of “shiften” van 12 uur. 
1.2.2.4. Wanneer bij de wachtwissel de volgende arts niet of niet tijdig 
 beschikbaar is blijft de arts van de vorige wachtbeurt beschikbaar tot de  
dienstdoende arts aanwezig is of tot een vervanger gevonden is, om zo elk risico 
uit te sluiten dat de wachtdienst niet bemand zou zijn gedurende een tijd. 
1.2.2.5. De weekwacht loopt van maandag 8 u tot en met vrijdag 19 u.  
Ze wordt verder afzonderlijk geregeld voor het wachtdienstgebied van  
WDO Wervik – Geluwe vzw en het wachtdienstgebied WDO Menen – Rekkem,  
WDO Lauwe, WDO Wevelgem onderdelen van HZW vzw door het bestuur van de 
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wachtpost in samenspraak met de wachtdienstverantwoordelijken van de WDO’s. 
In de wachtdienstonderdelen kunnen verschillende regelingen 
getroffen worden. 

 
1.2.3. Een wachtbeurt overdag kan 3 vormen aannemen: 
 

1.2.3.1. zittende wacht : de arts doet de hele periode raadpleging in de wachtpost.  
(8u – 20u) 
1.2.3.2. rijdende wacht : de arts legt de aangevraagde huisbezoeken af.   
Bij een rustig huisbezoekenprogramma kan beroep gedaan worden op de arts in 
de wachtpost. De rijdende wacht is van 8u – 20u en van 20u – 8u.  
1.2.3.3. vlinderwacht: de arts kan raadplegingen of huisbezoeken doen.  
Naar gelang de drukte voor de rijdende of de zittende wacht. 
Vanaf 5 consultaties of 3 huisbezoeken voor de rijdende wacht komt de vlinder in 
actie. (10u – 22u) 
1.2.3.4. Achterwacht: Houdt zich gedurende een volledig weekend beschikbaar, 
waarbinnen hij/zij bij overmacht in werking maximaal 24u kan opgeroepen  
worden. Moet beschikbaar zijn binnen het uur.  

 
1.2.4. Elke arts neemt deel aan de wachtdienst.  
Wachten mogen gewisseld worden met andere artsen, mits rekening wordt gehouden 
met alle artikelen van dit huishoudelijk reglement.  
Tenzij bij overmacht worden geen wachten doorgegeven.  
 
1.2.5. Wat betreft de HAIO’s:  
 

HAIO’s vervullen wachtdienst volgens de normen van het ICHO en volgens de  
specificaties opgesteld door de werkgroep HAIO waarvoor we verwijzen naar het 
addendum bijgevoegd bij het huishoudelijk reglement, addendum nr. 1. 
 
 
1.2.5.1. De HAIO en PO krijgt op aanvraag een attest van de Huisartsenwachtpost  
De Meander met het geleverde aantal uren wachtdienst. 
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1.3. Beurtrol/wijzigingen 
 

1.3.1. De beurtrol wordt onder verantwoordelijkheid van HZW Kortrijk opgesteld voor 
een periode van een jaar in samenspraak met het bestuur van de wachtpost. Minstens 1 
maand voor de aanvang van de eerste wachtdagen wordt de lijst doorgestuurd via mail of 
brief naar de artsen-leden, medewerkers en artsen niet-leden. Bij overmacht mag van 
deze richtlijn afgeweken worden. 
1.3.2. De beurtrol kent bij aanvang aan elke arts een gelijk aantal wachtbeurten toe met 
een evenredige verdeling van dag- en nachtbeurten, zondagen, zaterdagen en herfst-win-
ter en lente-zomer. Voor kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaardag wordt 
een aparte beurtrol opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de wachtdiensten 
van de artsen van de laatste 5 jaren, zodat vermeden wordt dat een arts binnen een  
periode van 5 jaar na een wacht op deze feestdagen terug een dergelijke wachtbeurt zou 
hebben. Bij deze regeling wordt een artsenkoppel als één arts  
beschouwd. 
1.3.3. Artsen kunnen extra shiften aanvragen voor het opstellen van de beurtrol. . Indien 
een arts in de loop van het jaar na het opstellen van de wachtrol meer shiften wil uitvoe-
ren, kan dit alleen mits toestemming van het bestuur van de wachtdienst die de wachtrol 
dan zal aanpassen.  
1.3.4. Aan deze beurtrol kunnen nadien wijzigingen aangebracht worden met onderling 
akkoord. Hierbij komen twee artsen overeen een wachtbeurt om te wisselen. Het volstaat 
deze verandering te melden zonder opgave van reden.  
De coördinator of secretaresse zorgt de bekendmaking via Permamed voor de definitieve 
wachtlijsten aan de artsen-leden, medewerkers, artsen-niet leden, en aan de bevoegde 
(overheids)instanties. 
1.3.5. Het zoeken van vervanging wordt dus in principe altijd de verantwoordelijkheid van 
de arts die voor de bewuste beurt gepland was. Bij overmacht (overlijden, plotse ziekte, 
calamiteit) zorgt de coördinator, of een ander bestuurslid of onder hun verantwoordelijk-
heid een secretaresse of receptionist  voor een vervanger. 
1.3.6. Het bestuur van de wachtdienst zorgt voor een eerlijke verdeling van de wacht-
beurten in de loop van het jaar. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden 
met de verlofperiodes die opgegeven werden voor het opstellen van de wachtrol.  
1.3.7. In uitzonderlijke situaties wordt beroep gedaan op een achterwachtrol. Deze wordt 
door het bestuur opgesteld in overleg met deelnemende artsen.  
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1.4. Vrijstellingen en bijzondere regimes. 
 

1.4.1. De deelname aan de wachtdienst kan op vraag van een arts aangepast worden bij 
zwangerschap, leeftijd van 65 jaar of meer, langdurige ziekte van de arts en bijzondere 
omstandigheden. 
1.4.2. Wanneer een arts zwanger is mag ze vragen geen nachtwachten meer te doen. 
Deze moeten gewisseld worden naar dagwachten.  
Vanaf 2 maanden voor tot en met 3 maanden na de bevalling mag ze vragen om helemaal 
geen wachten te doen. Deze aanvraag wordt tijdig schriftelijk of per email aan het be-
stuur gemeld (melding van de zwangerschap vanaf deze gekend is), die daarmee rekening 
houdt bij het opstellen van de volgende beurtrol of zo nodig de lopende beurtrol wijzigt 
na de aanvraag. 
1.4.3. Vanaf de maand volgend op de dag van de 65e verjaardag, geldt een vrijstelling van 
alle wachtdiensten.  
1.4.4. Bij langdurige ziekte en bijzondere omstandigheden kan de betrokkene een ad hoc 
overleg aanvragen met het bestuur van de wachtdienst. Er wordt samen een wachtre-
gime uitgewerkt dat aangepast is aan de omstandigheden. Hierbij wordt ernaar gestreefd 
dat de arts nog een bijdrage kan leveren aan het verrichten van wachten maar op een 
voor hem aangepaste manier (geen nachten, geen huisbezoeken, lagere frequentie, kor-
tere wachtbeurten (6u),…)  
1.4.5. Dit regime wordt voor een bepaalde duur afgesproken en kan niet langer dan 1 jaar 
tenzij heraanvraag.    
1.4.6. Echtpaar/koppels verrichten hun wacht al dan niet samen, volgens eigen wens.  
1.4.7. Aan nieuwe artsen die nog niet op de wachtrol staan zullen de vrijgekomen  
wachten van dat jaar voorgelegd worden.  
1.4.8. Er wordt geen alcoholische dranken gebruikt tijdens het uitoefenen van de  
wachtdienst.  
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1.5. Externe artsen 
 

1.5.1. “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 wachtdienst.  
1.5.2. Deze “externe artsen” kunnen ook wachtbeurten in de wachtdienst opnemen on-
der volgende voorwaarden : 

1. Zij zijn huisarts of huisarts in beroepsopleiding (bij HAIO’s dient de stagemeester 
voor de HAIO bereikbaar te zijn, zeker telefonisch en zo nodig ook ter plekke). 
2. Zij engageren zich tijdens hun wacht de reguliere geneeskunde te beoefenen. 
3. Zij voeren hun wachtbeurten uit met dezelfde taken, plichten en rechten als de 
effectieve leden van de vereniging. 
4. Zij worden aanvaard door de raad van bestuur. 
5. De externe arts moet een attest ondertekenen waarbij hij verklaart in orde te 
zijn met de regels en plichten van de deontologie van de orde der geneesheren. 
6. Externe artsen betalen (symbolisch) lidgeld.  

1.5.3. Zij worden toegetreden lid van de vereniging, en komen zo in de pool van de 
 wachtdienst. 
1.5.4. Externe artsen en artsen die geen lid zijn van de huisartsenkring worden  
gehouden het huishoudelijk reglement van de HWD De Meander te ondertekenen.  
 
 

2. Taakomschrijving wachtdienstfuncties. 
 

2.1. Zittende wacht overdag 
 
2.1.1. De arts en de onthaalmedewerker dienen zich aan om 7.45 u op de wachtpost. 
2.1.2. Werkafspraken worden gemaakt met de onthaalmedewerker rond afsprakenfre-
quentie, doorgeven telefoon, schrijven getuigschriften, communicatie e.d. 
2.1.3. Indien nodig wordt een overdracht voorzien met de voorgaande zittende wacht. 
2.1.4. De arts voert de hele wachtbeurt consultatie in de goed uitgeruste consultatie-
ruimte.  
2.1.4bis. De arts beantwoordt medische vragen aan patiënten die telefonisch doorgescha-
keld worden door de onthaalmedewerker. Hij is hierbij zeer terughoudend en hanteert als 
richtlijn dat een onbekende patiënt gezien moet worden vooraleer veilige medische ad-
viezen gegeven kunnen worden, conform de richtlijnen van de Orde van Geneesheren.   
2.1.5. De arts zorgt voor het bijhouden van de medische gegevens. Deze worden doorge-
geven naar de eigen huisarts en (geanonimiseerd) als registratiegegevens voor de huisart-
senkringen en de overheid. 
2.1.6. Details over inning van honoraria staan in bijlage. Het verdient aanbeveling om de 
 patiënten te stimuleren elektronisch te betalen. 
2.1.7. De wachtbeurt eindigt om 20.00 u waarbij de arts de wachtpost evenwel slechts 
mag verlaten als alle consultaties afgewerkt zijn.  
2.1.8. Op de wachtpost worden enkel alcoholvrije dranken voorzien. Voor maaltijden 
zorgt de wachtarts zelf.  
2.1.9. De arts brengt enkel trousse, eigen voorschriften en stempel mee. Alle andere  
benodigdheden zijn op de wachtpost aanwezig.  
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2.2. Rijdende wacht  
 

2.2.1. De wachtbeurten zijn van vrijdag 19 uur tot zaterdag  8 uur,  zaterdag van 8 uur tot 
20 uur en van 20 uur tot zondag 8 u, zondag van 8 uur tot 20 uur en van 20 uur tot maan-
dag 8 uur.  
Op feestdagen die vallen op een weekdag vanaf 19 uur op de vooravond van de feestdag 
tot 8 uur, van 8 uur tot 20 uur en van 20 uur tot 8 uur de dag erop.   
Op kerstavond en oudejaarsavond start de rijdende wacht om 19 uur, tenzij kerstavond of 
oudejaarsavond op zaterdag of zondag vallen, dan begint de wachtdienst om 20 u.  
2.2.2. Ook hier geldt de regel dat de wachtbeurt pas ten einde is als de arts die de vol-
gende rijdende wacht doet, of –bij diens afwezig blijven- een vervanger, beschikbaar is.  
2.2.3. De telefonische permanentie wordt verzorgd voor het onthaal gedurende de  
hele openingstijd van de wachtpost.  
2.2.4. De arts houdt de administratieve en medische gegevens van de huisbezoeken bij op 
een daarvoor ontwikkeld registratieformulier.  Het verdient de aanbeveling hiervoor aan 
de patiënt systematisch een klever met ziekenfondsgegevens te vragen.  Op basis van dit 
registratieformulier kan hij/zij tijdens (op rustiger momenten) of dadelijk na de wacht-
beurt zijn/haar verslag ingeven.  
2.2.5. De rijdende arts gebruikt zijn eigen materiaal.  
2.2.6. De rijdende wacht beschikt over een chauffeur. Hij verblijft tijdens zijn shift in de 
wachtpost en maakt gebruikt  tijdens zijn schift van de taxi dienst om zich te verplaatsen.   
 

2.3. Vlinderwacht 
 
De arts moet beschikbaar zijn overdag, zaterdag, zon en feestdagen van 10u tot 22u 
zittend en of rijdend. De arts moet beschikken over een eigen voertuig.  
Voor functie verwijzen we naar 2.1 en 2.2.  
 
 

2.4. Achterwacht 
 
De arts moet beschikbaar zijn van vrijdag 19u t.e.m. maandag 8u, evenals op feestdagen. 
De achterwacht moet binnen het uur functioneren. 
De achterwacht kan maximaal 24u effectief moeten werken over de periode waarin hij 
beschikbaar is. 
Hij neemt de taak over van de arts dat hij moet vervangen. (ziekte, ongeval,) 
Hij wordt opgeroepen wanneer één van de wachtdoende artsen zijn taak niet kan  
uitoefenen, om welke reden dan ook.  
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2.5 Supervisor 
 
2.5.1. Er is op elk moment tijdens een wachtperiode een bestuurslid van de  
wachtpost Meander bereikbaar of een gemandateerd lid dat vertrouwd is met alle aspec-
ten van de werking van de post.  Deze arts kan eventueel tegelijk een effectieve wachtop-
dracht hebben binnen die periode. 
2.5.2. De supervisor of zijn/haar vervanger zorgt ervoor dat hij/zij minstens via één kanaal 
onmiddellijk voor gesprek/overleg bereikbaar is.   
2.5.3. Een lijst van alle deelnemende artsen met al hun coördinaten (inclusief privé-num-
mers, gsm-nummers, e.a.) ligt steeds aan de balie.  Deze lijst dient enkel voor intern ge-
bruik door medewerkers en artsen in de post en kan onder geen beding aan patiënten be-
schikbaar gesteld worden. Tevens moet een wachtbeurtenlijst van de omliggende wacht-
dienstzones met telefoonnummer van de wachtarts aanwezig zijn in de wachtpost en ter 
beschikking gesteld worden aan de eigen rijdende wacht.  
 
2.5.4. Algemene taakomschrijving. 
De supervisor is tijdens het weekend de persoon die eindverantwoordelijkheid heeft . Hij 
moet problemen die niet tot na het weekend kunnen wachten een verstandige oplossing 
geven, en hij/zij is in principe de persoon met op dat ogenblik de meeste knowhow over 
het reilen en zeilen van de wachtpost. Hij/zij heeft een grondige kennis van het draaiboek. 
Hij/zij is gegarandeerd bereikbaar wat niet wil zeggen dat andere bestuursleden niet be-
reikbaar zijn of niet gecontacteerd mogen worden. 
 
2.5.5. Verantwoordelijkheid bij noodprocedures. 
Bij deze noodprocedures is de supervisor de eerste die beslissingen moet nemen en  
als aanspreekpunt functioneert, tot eventueel andere bestuursleden bijspringen. 
 
 

3. Geschillen- en verzoeningsprocedure. 
 

3.1. Een klacht of een geschil wordt schriftelijk of per email gemeld aan het bestuur van 
VZW de Meander en bij uitbreiding de HZW. 
3.2. Het kan enkel gaan over conflicten of klachten met betrekking tot de werking van de 
wachtdienst. 
3.3. Bij een klacht of een geschil wordt allereerst geprobeerd tot een verzoening te ko-
men. Hiervoor kan het bestuur op een eenvoudige manier bemiddelen en proberen tot 
een akkoord of genoegdoening te komen en dit binnen een redelijk termijn. 
3.4. De verzoeningscommissie van de wachtpost “ De Meander” bestaat uit  
2 artsen van de ELZ Waregem en 2 artsen van de ELZ Kortrijk.  
3.5. Bij gebrek aan een akkoord of op vraag van één van de partijen wordt advies inge-
wonnen bij de bevoegde instanties, bijvoorbeeld de Orde der Geneesheren,...   
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4. Deontologische afspraken/Het wachtdienstreglement. 
 

4.1. Algemene afspraken 
 
4.1.1. De organisatie van de wachtdienst heeft tot doel om in een sfeer van collegialiteit 
noodzakelijke zorgen te verlenen aan patiënten tijdens de afwezigheid van hun eigen 
huisarts op weekends en feestdagen.  Op deze manier wordt de deontologische plicht van 
waarborgen van continuïteit van de verzorging en verzekeren van permanentie van elke 
individuele arts collegiaal gedragen. 
4.1.2. Tijdens de wachtdienst worden  patiënten geholpen die zich op de post aanbieden 
en patiënten die een huisbezoek aanvragen vanuit het gebied dat in art. 1.1. omschreven 
is. Oproepen buiten de huisartsenzone dienen in principe te worden doorverwezen naar 
de eigen wachtdienst van die huisartsenzone. De arts of de onthaalmedewerker belt zelf 
naar de betreffende wachtdienst. Echter, in geval van hoogdringendheid of op uitdrukke-
lijk verzoek van de wachtdienst van een aanpalende huisartsenzone kan men gevolg ge-
ven aan deze oproepen, wanneer de eigen wachtdienst niet in het gedrang komt. 
 

4.2. Deelname aan de wachtdienst 
 
4.2.1. Deelname aan de wachtdienst is voor alle artsen met een huisartsenpraktijk een 
wettelijke en deontologische plicht. 
4.2.2. Aangezien de huisartsenwachtdienst de wachtdienst verzorgt voor het gebied om-
schreven in art. 1.1. , is elke huisarts met een huisartsenpraktijk in dat gebied verplicht 
deel te nemen aan de wachtdienst door de post georganiseerd. 
4.2.3. Elke arts verricht zijn wachtbeurten volgens de beurtrol zoals in dit huishoudelijk 
reglement bepaald is. 
4.2.4. Elke arts die een huisartsenpraktijk voert en voor de continuïteit en permanentie 
op de wachtdienst beroep doet is gehouden bij te dragen aan de werking ervan, ook wan-
neer hij zelf vrijgesteld is van het waarnemen van de wachtdienst.  
 

4.3. Deontologische en collegiale plichten van de artsen met wachtdienst 
 
4.3.1. Organisatie. 
 
4.3.1.1. Tijdens zijn wachtbeurt verblijft de wachtarts permanent binnen het gebied waar-
voor de wachtdienst de permanentie waarneemt, met uitzondering van de achterwacht.  
(beschreven in art. 1.1.).  
4.3.1.2. Tijdens zijn wachtbeurt geeft de wachtarts absolute voorrang aan de opdracht de 
noodzakelijke zorgen te verlenen aan de patiënten die op de wachtdienst beroep doen.  
Het leveren van niet dringende zorgen aan de eigen patiënten en het verrichten van 
werkzaamheden voor de eigen praktijk zijn hieraan volledig ondergeschikt. 
4.3.1.3. Een wachtarts kan niet tegelijk met zijn wachtdienst voor de huisartsenwacht-
dienst ook nog een andere wachtdienst hebben. 
4.3.1.4. De wachtarts zal erover waken elke hulpvraag te beantwoorden binnen een rede-
lijke tijdspanne.  Deze wordt in eerste instantie bepaald door de aard (o.m. dringendheid) 
van de hulpvraag.  De onthaalmedewerker helpt de arts in de organisatie en de volgorde 
van interventie. 
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4.3.1.5. Elke oproep moet gepast beantwoord worden.  Indien een patiënt bij een huisbe-
zoek niet aanwezig blijkt te zijn, is het aan te bevelen een briefje achter te laten met de 
melding dat de oproep werd beantwoord.  Het is nuttig hiervan getuigen te hebben. 
4.3.1.6. In principe beperkt de tussenkomst van de wachtarts zich tot één interventie ten-
zij bij medische noodzaak of hernieuwde oproep van de patiënt. 
4.3.1.7. Tijdens de wachtdienst zal de arts geen alcoholische dranken consumeren. 
 
4.3.2. Aard van de verzorging. 
 
4.3.2.1. Tijdens de wachtdienst worden enkel noodzakelijke en acute onderzoeken en be-
handelingen 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. 
4.3.2.2. De wachtdokter gebruikt enkel wetenschappelijke verantwoorde diagnosemidde-
len en therapieën.  Alternatieve geneeswijzen worden niet toegepast, voorgesteld of ver-
meld.  Over lopende alternatieve behandelingen zal de arts zich in principe niet uitlaten. 
4.3.2.3. Een hospitalisatie wordt enkel verricht indien de toestand van de patiënt dat op 
dat ogenblik werkelijk noodzakelijk maakt. Opnames voor observatie, voor langer be-
staande problemen die niet acuut geëscaleerd zijn, of onder druk van de omgeving met 
niet objectiveerbare argumenten worden vermeden. 
4.3.2.4. De keuze van het ziekenhuis of specialist waarnaar verwezen wordt behoort tot 
de therapeutische vrijheid van de wachtdokter. Hij/zij dient weliswaar rekening te hou-
den met de medische mogelijkheden van het ziekenhuis en de gewoontes en wens van de 
patiënt. 
4.3.2.5. De rijdende wachtarts kan opgeroepen worden door de politie indien een  
aangehouden persoon medische hulp nodig heeft en de cel niet mag verlaten, gelegen  
te Leopoldplein 12, te 8930 Menen. Voor bloedafnames i.v.m. alcoholcontroles begeleidt 
de politie de patiënt naar AZ Delta campus Menen.  
 
4.3.3. Houding m.b.t. de eigen huisarts van de patiënt. 
 
4.3.3.1. Wanneer de wachtdokter de patiënt ontmoet stelt hij/zij zich vanzelfsprekend 
voor.  Hierbij blijft hij/zij bescheiden, rekening houdend met de geldende regels van de 
deontologie (publiciteit). Zo laat hij/zij bijvoorbeeld geen visitekaartjes achter.  Hij/zij zal 
ook met geen enkele andere uitspraak of handeling proberen de patiënt aan zijn huisarts 
te onttrekken. 
4.3.3.2. De wachtdokter vraagt altijd naar de naam van de huisarts van de patiënt. Indien 
hij geen huisarts heeft wordt hem uitgelegd dat hij na wachtdienst in alle vrijheid een 
huisarts kan kiezen met het oog op het eventueel verder zetten van de behandeling. 
4.3.3.3. De wachtdokter zal zich onthouden van commentaar die de reputatie, de dia-
gnose 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. 
4.3.3.4. Bij elke verwijzing voor technisch onderzoek, specialistisch advies, of hospitalisa-
tie wordt de naam van de eigen huisarts van de patiënt vermeld, met het verzoek alle ver-
dere gegevens aan die arts door te geven. 



Huishoudelijk Reglement 
 

12 

4.3.3.5. De wachtdokter neemt na zijn wachtbeurt geen initiatief meer tot contactname 
met de door hem verzorgde patiënten.  
4.3.3.6. Na de wachtdienst voorziet de wachtdokter van elke verzorgde patiënt een be-
knopt verslag voor de eigen huisarts, ten laatste de volgende dag na de betrokken wacht-
periode.   
4.3.3.7. In de volgende gevallen wordt aangeraden de eigen huisarts  telefonisch te con-
tacteren zo snel mogelijk na het einde van de wachtperiode : 
  1.overlijden van de patiënt 
  2.hospitalisatie van de patiënt 
  3.wanneer de opvolging een spoedig bezoek van de eigen huisarts vergt 
 
4.3.4. Voorschriften, verslagen, attesten en getuigschriften. 
 
4.3.4.1. Aangezien de wachtdokter enkel acute zorgen verleent wordt in principe nooit 
medicatie voorgeschreven voor langer dan een week. Chronische medicatie wordt dan 
ook nooit verlengd tenzij bij medische noodzaak, en dan nog met de kleinst mogelijke ver-
pakking. 
4.3.4.2. Verdovende en/of verslavende medicatie wordt niet voorgeschreven in de wacht-
dienst, maar kan –wanneer de therapie deze medicatie vereist- in een kleine hoeveelheid 
voorgeschreven worden aan de patiënt om de periode van de wachtdienst te overbrug-
gen. Dit wordt nadien zeker gemeld aan de eigen huisarts. 
4.3.4.3. Een afwezigheidsattest voor werk of school wordt voor 2 werkdagen afgeleverd. 
4.3.4.4. Niet dringende attesten worden tijdens de wachtdienst niet ingevuld (geschikt-
heidsattest, sportattest,…) 
 

4.4. Deontologische en collegiale plichten van de artsen  
zonder wachtdienst 

 
4.4.1. Het bestaan van een wachtdienst mag geen enkele arts verhinderen zichzelf voor 
zijn eigen patiënten beschikbaar te houden. Een arts die tijdens een wachtperiode bereik-
baar blijft mag dit in principe alleen voor zijn eigen patiënten. 
4.4.2. Wanneer een arts zonder wachtdienst tijdens een wachtperiode door een patiënt 
van een andere huisarts benaderd wordt zal hij zich houden aan de hierboven beschreven 
deontologische en collegiale afspraken. Dit geldt ook voor de arts die tijdens zijn vrije tijd 
occasioneel een verzorging deed (bijv. bij een sportwedstrijd). 
4.4.3. Indien een patiënt buiten de normale periodes van de wachtdienst, door over-
macht zijn huisarts niet kan bereiken en beroep doet op een andere huisarts gelden ook 
de hierboven beschreven deontologische en collegiale afspraken. 
4.4.4. Elke arts uit het werkingsgebied van de wachtdienst die zelf niet beschikbaar is tij-
dens een wachtperiode maakt via een mondelinge en/of schriftelijke boodschap minstens 
het adres en het telefoonnummer van de huisartsenwachtdienst duidelijk kenbaar aan 
patiënten die hem eventueel zouden proberen te contacteren.  
4.4.5. Iedere arts moet bij verlof of afwezigheid tijdens de week zijn eigen continuïteit 
verzorgen voor eigen patiënten. 
Er kan niet zomaar verwezen worden naar de wachtdienst.  
4.4.6. Het verdient aanbeveling dat elke arts uit het werkingsgebied zijn patiënten voor-
licht over de werking van de wachtdienst, bijvoorbeeld via een folder in de wachtzaal. 
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5. Noodprocedures. 
 

5.1. Ontbreken van een wachtarts 
 
De onthaalmedewerker, of bij diens afwezigheid de aanwezige wachtarts contacteert de 
supervisor. Eén van hen probeert de afwezige arts alsnog te bereiken. Indien dat niet lukt 
wordt de achterwacht gecontacteerd door de supervisor. (cfr. 1.3.7.).  
De achterwacht heeft dan recht op het beschikbaarheidshonorarium, dat vervalt voor de 
afwezige collega, ook als die zich later zou komen aanbieden. 
 

5.2. Technische storing 
 
Bij een technische storing (elektriciteit, elektronica, communicatie, wachtpost-EMD,…) die 
de aanwezige medewerkers niet zelf kunnen oplossen worden in volgorde volgende per-
sonen gecontacteerd tot iemand de zaak kan oplossen: 

-supervisor ( die eventueel de volgende contacten kan leggen indien nodig) 
-de technische hulpverlener 
-een ander bestuurslid 
-elke andere al dan niet professionele dienstverlener die de zaak kan oplossen 

 
5.3. Calamiteit (brand, instorting,…) 

 
5.3.1. Het handelen bij een calamiteit moet vooral gestuurd worden door volgende priori-
teiten: 

-veiligheid van patiënten en medewerkers 
-uitbreiding van de problemen voorkomen 
-verder voorzien van de dienstverlening aan de bevolking 
 

5.3.2. De nodige hulpdiensten worden prioritair verwittigd (brandweer, politie, ambu-
lance/collega’s op spoedgevallen,…). 
5.3.3. Van zodra mogelijk (evt. nadien) wordt de supervisor op de hoogte gebracht. Die 
zorgt voor het op de hoogte brengen van andere bestuursleden bij zwaarwichtige feiten : 

-De voorzitter treedt op als aanspreekpunt en woordvoerder naar hulpdiensten en 
pers toe, en kan zich hierbij door een ander bestuurslid laten bijstaan. 
-De voorzitter van de bemiddelingscommissie waakt over de eventuele noodzaak 
van slachtofferbijstand (ook of vooral nadien). 
-Andere bestuursleden proberen op korte termijn een nood-huisartsenwacht-
dienst op te zetten. Dit gebeurt dan met vrijwillige collega’s in een praktijk van een 
huisarts in het wachtgebied of in een ziekenhuis (voor zover er dan daar geen 
overrompeling is, of juist om de drukte daar op te vangen, steeds in samenspraak 
met de medewerkers van de spoedgevallendienst.). Zij zorgen ook voor de com-
municatie van deze noodmaatregel naar de bevolking toe. 
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5.4. Agressie, overval,… 

 
5.4.1. Het handelen bij agressie moet vooral ingegeven worden door veiligheid van pati-
enten en medewerkers. 
5.4.2. Bij strafbare agressieve daden wordt de politie zo mogelijk verwittigd. 
5.4.3. Bij niet strafbare (bedreigingen, schelden, …) wordt de agressor zo mogelijk tot be-
daren gebracht, en bij aanhouden wordt de politie verwittigd. 
5.4.4. Bij vermoeden van een oproep met een veiligheidsrisico wordt de politie op voor-
hand verwittigd en staat het de arts vrij om te wachten om het huis te betreden tot de 
politie aanwezig is.  
5.4.5. Van zodra mogelijk (evt. nadien) wordt de supervisor op de hoogte gebracht.   
 
 

6. Bijlage: Honoraria 
 

6.1. Innen van honoraria 
Het innen van honoraria gebeurt volgens het principe van de centrale inning.  
 
De verdeling van de honoraria gebeurt volgens addendum bijgevoegd,  
bij het huishoudelijk reglement; addendum nr 2. uitgewerkt door het bestuursorgaan van 
de wachtpost. 
 

6.2.Verdeling honoraria: 
 
6.2.1. Alle prestaties worden geattesteerd op de getuigschriften van de wachtpost. 
(eFact) 
6.2.2. Aangezien de wachtarts een wettelijke wachtdienst verricht dient  hij / zij de wette-
lijke (conventie-) tarieven te rekenen, ongeacht zijn / haar conventiestatus. Om eenvor-
migheid in de gehanteerde tarieven te verkrijgen stelt het bestuur een nomenclatuur-
kaart ter beschikking waarbij de door iedereen te gebruiken afgeronde tarieven vermeld 
worden.  
6.2.3. De verdeling van de honoraria gebeurt volgens de beslissing van  
de VZW wachtpost. 
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7. Centraal oproepnummer 1733 
 
7.1. Er wordt gebruik gemaakt van één centraal oproepnummer van  
de week- en weekendwachtdienst. 
 
 

8. Verzekeringen 
 
HZW vzw voorzien in alle noodzakelijke verzekeringen voor het uitoefenen van de wacht-
dienst in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in het samenwerkingsprotocol.  
De Meander vzw die de wachtpost beheert, verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen 
af te sluiten.  
 

9. Lidgeld en wachtdienstbijdrage 
 
9.1.Het lidgeld en de wachtdienstbijdrage worden jaarlijks bepaald door de algemene  
vergadering van HZW vzw. 
 
9.2.Toegetrede lede betalen lidgeld. 
 
9.3 Vrijwilligersvergoeding   
- Kernbestuur: voorzitter        €750/jaar 
- Ondervoorzitter 
- Penningmeesters 
- Wachtrolverantwoordelijke 
 
Andere bestuurders: 50€/vergadering 


