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Verslag Directiecomité 09-02-2017 
• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Kathleen, Martine, Filip O., Filip V., Jolien en Joke 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 12 januari 2017 

Het verslag van de vorige RVB wordt goedgekeurd, er werden geen opmerkingen ontvangen. 

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke 

• Op 23/01 is de boekhouding ingediend en vond er overleg met de boekhouder plaats, die de 
begroting aan de leden komt voorleggen op de RVB van 09/03. 

• De boekhouder heeft gesuggereerd om de facturen in de toekomst aan HRM te laten 
factureren en niet aan een arts persoonlijk. In de boekhouding komt het raar over als 
facturen op naam van een arts door de VZW betaald worden. 

• Aangezien de subsidies nog niet gestort zijn, schrijft Filip 10 000€ over van HRM naar LMN. 
De 2 000€ worden teruggestort naar het sociaal passief. 

 
Ingekomen stukken 

• 13/01 mail Joke: Aankondigen planning voorjaar van activiteiten omtrent dementie van Stad 
Mortsel 

• 13/01 mail Joke: Aankondiging symposium LEIF Antwerpen op zaterdag 25/03 

• 13/01 mail Joke: Stand van zaken omtrent Recip-e 

• 16/01 mail Carmen: Aankondiging middagvergadering ‘Voorstelling DRM’ op 14/02 

• 16/01 mail Joke: Uitnodiging Symposium Medische Wereld op zaterdag 22/04 

• 17/01 mail Joke: Aankondiging Congres ‘Huisarts versus overheid’ op 15/02 voor artsenkring 
Halle en omgeving 

• 18/01 mail Kathleen: Ontwerp huurovereenkomst HRM met OCMW Mortsel 

• 24/01 mail Joke: Warme oproep omtrent wachtovernames op prikbord omwille van 
zwangere collega’s 

• 27/01 mail Joke: Enquête voor bacheloropleiding Toegepaste Psychologie  omtrent diagnose-
mededeling dementie 

• 27/01 mail Joke: Aankondiging volgende infoavond rond dementie op 16/02 door Stad 
Mortsel in GZA Sint-Jozef 

• 28/01 mail Wilfried: mededeling overlijden Herman Leuridan 

• 30/01 mail Joke: Aankondiging “Workshop de behandeling van diabetes in mijn dagdagelijkse 
praktijk” door Novo Nordisk op 16/03 

• 30/01 mail Joke: Nieuwsflash HRM 

• 06/02: mail Carmen: Reminder aankondiging middagvergadering ‘Voorstelling DRM’ op 
14/02 

• 07/02 mail Joke: Reminder uitnodiging Congres ‘Huisarts versus overheid’ op 15/02 voor 
artsenkring Halle en omgeving 

• 09/02: mail Carmen: Annulatie middagvergadering ‘Voorstelling DRM’ op 14/02 
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Verslag RVB 09-02-2017 

• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Kathleen, Martine, Filip O., Filip V., Wilfried, Jolien, Laurens, Werner, Katrien, 
Frank en Joke 

• Verslag: Joke 

 

Wachtdienst 

• Twee artsen van het bestuur zijn zwanger en wensen te genieten van een welverdiende rust 
de weken voor en na de bevalling. Alle wachten zijn beschikbare voor overname op het 
prikbord en de helft is al ingevuld door collega’s met een goed hart. 

• Valérie Derore, HAIO geweest bij Kristof Hillemans en Frank Vandeputte, gaat zich in april 
vestigen in Kontich. De nog beschikbare wachten van de zwangere collega’s uit sector 2 
worden aan haar aangeboden. 

• Met de facturatie van het 4de kwartaal hebben we het attest van aansluiting van onze kring 
bij de dispatching Rode Kruis ontvangen. 

• Er moeten heel duidelijke instructies gegeven worden bij de oproepen van de huisarts van 
wacht in de WZC, wat tot het takenpakket van de werkgroep CRA’s behoort. De vraag wordt 
nog eens gesteld aan de CRA om dit te bespreken met de directie. 

• Zorghotel Drie Eiken doet beroep op de huisarts van wacht. Filip neemt contact op met de 
vraag of er een arts aanwezig is. 

 

Navormingen 
 

• Op donderdag 02 maart staat het thema Gynecologie geagendeerd. Het belooft een 
interactieve avond te worden aan de hand van casussen. Meer concrete informatie volgt 
binnenkort. 

• Op donderdag 06 april verwelkomen we Dr. Johan De Wachter met een quiz omtrent 
'Dermatologie'. 

• Om het werk wat te verdelen in de toekomst, gaan we van start met een werkgroep 
navormingen onder leiding van Jolien. Op deze manier hopen we artsen van buiten de RvB 
aan te trekken omwille van de duidelijke taakafbakening. 

• Aangezien meer en meer sprekers een tarief hanteren boven onze gangbare 
sprekersvergoeding van 175€, wordt de reguliere sprekersvergoeding voor de navormingen 
van HRM opgetrokken tot 250€. Afhankelijk van de spreker mag de navormingscoördinator 
een sprekersvergoeding tot 350€ toekennen. 

• Frank onderstreept het belang om ‘continue vaardigheden’ te blijven trainen en suggereert 
om in dit kader eventueel een  reanimatiepop aan te kopen.  Frank informeert voor de prijs. 
 

Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 
 

• Het project moet nog verder gefinetuned worden maar in essentie komt het er op neer dat 
huisartsen alle niet planbare zorg in de dag moeten waarmaken. In ruil daarvoor is er ’s 
nachts call-taking en telefonische triage op de spoedgevallendienst door de triage-
verpleegkundige, die op haart beurt verwijst naar de wachtarts of de spoedgevallendienst. 

• Dit project is een opportuniteit om als huisartsenkring ons model van wachtdienst in het licht 
te stellen en duidelijk te maken wat de huisartsen als haalbaar zien in de praktijk en wat niet.  
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• Als kring moeten we nadenken naar een manier om in de dag flexibel te zijn om de niet 
planbare zorg op te vangen.  

• De volgende vergadering met het onderzoeksteam staat gepland op maandag 20/02 met o.a. 
als agendapunt onderhandelen over financiering. Kathleen en Jolien zullen HRM 
vertegenwoordigen.  

Nieuwe managementstructuur 

• Kathleen geeft bij de volgende algemene vergadering van 24/03 de voorzittersfakkel door. 
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe managementstructuur met een wisselende 
voorzitter. Laurens wil de functie van penningsmeester op zich nemen. 

• De bedoeling is dat de artsen van het bestuur instaan voor visie en beleid maar het 
operationele dient door betalende krachten te gebeuren. 

 
Voorbereiden algemene vergadering 

• Volgende mandaten vervallen: Katrien Adriaensen, Martine Lembregts, Filip Otten, Werner 
Van Peer, Frank Vandeputte en Filip Verdurme. Martine Lembregts, Werner Van Peer, Frank 
Vandeputte en Filip Verdurme stellen zich opnieuw kandidaat. Dit betekent dat er in principe 
2 plaatsen vrijkomen in de Raad van Bestuur. 

• Agenda Algemene Vergadering: 
o Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 
o Nieuwe Managementstructuur 
o Projecten binnen HRM 

• De algemene vergadering gaat van start om 19u, gevolg door het feest om 21u. De agenda 
dient ASAP verstuurd te worden naar de leden. Agendapunten kunnen steeds worden 
doorgemaild. 

• De zaal in het Hof Van Reyen ligt vast. Marleen Plettinx en Martine nemen de praktische 
organisatie van het feest op zich. Het ontwerp voor de uitnodiging moet zo snel mogelijk 
gemaakt worden. 

Lokalen 
• OCMW Mortsel: 

o In opvolging van ons overleg van oktober 2016 hebben de overeenkomst ontvangen 
voor de huur van kantoorruimte op de 1ste verdieping van Meerminne 6, alsook de 
bijbehorende afsprakennota. Het voorstel staat geagendeerd op de OCMW Raad van 
08/02 ter goedkeuring. Daarna kan in geval van akkoord ondertekend worden. 

o Het grootste knelpunt voor deze locatie is de schaarste aan parkeerplaats: het aantal 
parkeerplaatsen naast het gebouw en in de ondergrondse garage is zeer beperkt. 
Bijgevolg dienen personeelsleden en bezoekers op straat te parkeren, waar het 
regime van parkeren met schijf geldt voor 2 uur. 

•  OCMW Edegem: 
o In het centrum van Edegem zijn kantoorruimtes te huur, in de Ter Lindenlaan. Het 

gaat om 2 grote ruimten waar achteraan wel een doorgang is maar dit kan verholpen 
worden en een aparte bureau. Groot pluspunt is de heel ruime parking achteraan het 
pand.  

• Omwille van de ideale ligging met ruime parkeergelegenheid gaat de voorkeur van het 
bestuur unaniem uit naar de locatie in Edegem. We wensen dan ook zo snel mogelijk een 
concreet voorstel met prijsofferte te ontvangen. 
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Varia 

• Vervanging Carmen: de vermoedelijke bevallingsdatum is 01/08. Carmen wenst 
ouderschapsverlof op te nemen en zal in totaliteit 6 maanden afwezig zijn. Ze zal voor haar 
volledig régime vervangen worden. 

• BOV project:  Martine volgt als arts van het bestuur dit project op waarbij LMN de trekker is. 

Volgende datum RVB: donderdag 09/03 om 12u30 + extra om 20.30u omtrent project UZA 
 
 


