
Reglement voor Weekwachtdienst te

Titel I Omschrijving en lidmaatschap

Art 1 De omschr i j v ing van de weekwachtd ienst omhe ls t het grondgeb ied
van.....................................................

De weekwacht voorziet een territoriale dekking voor dit grondgebied.

Patienten uit andere dorpen kunnen terecht bij hun respectievelijke weekwachtdiensten,
zoals voorzien door de..................................................

Art 2 Alle huisartsen met kabinet in deze kunnen op eenvoudig verzoek

deelnemen aan de weekwachtdienst.

De deelnemende artsen vormen samen de Algemene Vergadering van de
Weekwachtdienst.

Artsen werkzaam binnen deze gebiedsomschrijving treden in op basis van vrijwilligheid of
indien er een structuur bestaat naargelang de statuten van de vzw.

Niet deelnemende artsen worden geacht zelf in te staan voor de continuïteit van hun
zorgverlening en kunnen bij in gebreke blijven zich niet beroepen op het bestaan van de
Weekwachtdienst.

Art 3 Een jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering tijdens de
jaarlijkse statutaire vergadering.
Niet-betaling van lidgeld binnen de maand na de statutaire vergadering zal gevolgd worden
door aanmaning door de voorzitter tot betaling.
In geval van blijvende niet-betaling zal de voorzitter uitsluiting voorstellen aan de Algemene
Vergadering
Haio's zijn vrijgesteld van lidgeld.

Art 4 Uitsluiting van een lid is mogelijk bij overtreden van dit reglement, of
breuken tegen de medische deontologie indien aan de volgende procedure wordt
voldaan :

1. De voorzitter moet eerst alle middelen uitgeput hebben om de zaak in der minne te
regelen.

2. Bij falen van een regeling in der minne moet de voorzitter de feiten voorleggen aan de
Algemene Vergadering, waarbij de dagorde van deze vergadering minstens veertien
dagen op voorhand moet bekend gemaakt worden per gewone brief.

3.Uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering indien minimum 3/4 van de
leden aanwezig zijn én met een meerderheid van minimum 2/3 van de aanwezige
leden.

4.De sanctie zal aan het betrokken lid en aan de Provinciale Raad schriftelijk en
met redenen omkleed betekend worden per aangetekend schrijven. Daarbij dient
vermeld te worden dat betrokkenen binnen de maand de sanctie kan aanvechten
bij de provinciale raad.



Titel II. Werking Van De Weekwachtdienst

Art 5 Alle leden van de Algemene Vergadering van de Weekwachtdienst worden op een
beurtrol geplaatst waardoor elk lid op evenredige wijze participeert.
Niet full time werkende huisartsen participeren in gelijke mate als full time
werkenden.
Ook huisartsen in opleiding (haio's) participeren op evenredige wijze. De
praktijkopleider is dan bereikbaar gedurende hun wachtdiensten.

Art 6 Wijzigingen aan de regeling zijn mogelijk en toegestaan door
: Omwisseling
Verzaking indien een vervanger gevonden wordt

Art 7 De weekwacht bestaat uit twee volgende onderdelen :
de avondwachtdienst
de dagwachtdienst
De avondwachtdienst duurt van 19.00 tot en met 08.00 's anderendaags en dit
vanaf maandagavond 19.00 tot en met vrijdagochtend 08.00.
De dagwachtdienst duurt van 08.00 tot en met 19.00.
Voor beide onderdelen wordt een apart beurtrol voorzien.

Art 8 Elke patiënt die raadpleegt wordt genoteerd, en de bevindingen worden 's
anderendaags doorgemaakt aan de behandelende huisarts.

Art 9 Het is in strijd met de collegialiteit en dus verboden om tijdens een
wachtdienst enige kritiek te uiten op een lopende behandeling. Deze mag natuurlijk
wel aangepast worden indien de medische toestand dit noodzaakt.
Na de wachtdienst wordt de behandeling niet voortgezet bij de collega met
wachtdienst, zelfs niet als de patiënt hierom verzoekt, maar wordt de behandeling
terug verwezen naar de opgegeven huisarts.

Titel III. Werking van de Algemene Vergadering
van de Weekwachtdienst

Art 10 De Algemene Vergadering van de Weekwachtdienst beslist
a) volgens het principe dat elk lid beschikt over één stem. Op verzoek van één lid wordt
geheime stemming verplicht.
b) met een gewone meerderheid van de aanwezige leden over de agendapunten welke
voorgelegd en besproken worden op haar vergaderingen.
c) met een meerderheid van 2/3 der aanwezige leden en op voorwaarde dat
tenminste 1/4 van de leden aanwezig zijn over :
1) iedere verandering aan het reglement.
2) het uitsluiten van een lid. Uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering
indien minimum 3/4 van de leden aanwezig zijn én met een meerderheid van
minimum 2/3 van de aanwezige leden.

Huisartsen in beroepsopleiding (haio's) zijn welkom op de algemene vergadering. Zij hebben
geen stemrecht, en betalen geen lidgeld.

Art 11 Er wordt jaarlijks tenminste één Algemene Vergadering van de
Weekwachtdienst belegd. Op deze vergadering geeft de voorzitter een volledig
gedetailleerd kasverslag (inkomsten en uitgaven) over het voorbije jaar.



Art 12 Bijkomende vergaderingen tijdens het jaar kunnen worden bijeengeroepen
door a) de voorzitter en b) minstens twee leden van de Algemene Vergadering van
de Weekwachtdienst.

Titel IV Het praesidium
Art 13 Het praesidium van de Algemene Vergadering van de Weekwachtdienst
bestaat uit:
- een verkozen voorzitter
- een secretaris
- een penningmeester

Art 14 De voorzitter wordt gekozen door de leden van de Algemene Vergadering van de
Weekwachtdienst.
Zijn mandaat duurt twee jaar en is éénmaal hernieuwbaar. Na twee jaar
onderbreking kan een oud-voorzitter opnieuw verkozen worden.
Verkiezingsmodaliteiten:
- elk lid van de Algemene Vergadering van de Weekwachtdienst is kandidaat voor
het voorzitterschap, tenzij bij expliciete weigering omwille van gemotiveerde
redenen.
- stemming is geheim.
- de kandidaat met de meerderheid van de stemmen is verkozen. Indien er geen
meerderheid is wordt opnieuw gekozen tussen de twee kandidaten met de meeste
stemmen. Bij staking van stemmen na een tweede stemronde is de kandidaat
verkozen die tot dan toe het minste jaren als voorzitter heeft gefungeerd. Indien er
dan nog geen verschil is wordt er geloot.

Art 15 De bevoegdheid van de voorzitter is coördinerend en representatief.
a)de voorzitter benoemt uit de leden van de Algemene Vergadering van de
Weekwachtdienst een secretaris en een penningmeester. Hierbij wordt ernaar
gestreefd om regelmatig over te gaan tot een wijziging van deze functies om alle
leden van de Weekwachtdienst maximaal bij de organisatie en de werking ervan te
betrekken.
b) de voorzitter maakt de agenda op van elke vergadering, waarbij hij (zij)
verplicht is ieder agendapunt te behandelen dat door een lid aangevraagd wordt
c) hij (zij) zorgt ervoor dat telkens voor minimum een half jaar een voorlopige lijst van
wachtbeurten wordt opgemaakt.
d) hij (zij) plant en regelt de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering en bijkomende
zittingen .
e) hij (zij) is de spreekbuis van de Weekwachtdienst, maar dit enkel in het strikte kader
van aangelegenheden die het functioneren van de weekwachtdienst aangaan.

Ondertekenaars verklaren dit contract, goedgekeurd door de Orde der artsen, als
enig rechtsgeldig document tussen partijen te beschouwen betreffende deze
materie. Iedere wijziging dient voorafgaande goedkeuring van de Orde der artsen
te verkrijgen.

Bovengenoemd reglement is een actualisering van het oorspronkelijke daterend
van
uitgewerkt door de volgende leden die door ondertekening hiervan de reglementering
onderschrijven.
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