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Verslag Directiecomité 12-01-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 08 december 2016 

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

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke 

• Sjabloon voor het jaarverslag en het financiële verslag, met het oog op de verantwoording 
van de subsidie aan de Lokale Multidisciplinaire Netwerken in 2016 is doorgestuurd. De 
uiterste indieningsdatum voor beide verslagen is 30 april 2017. 

• In een brief over de subsidiëring van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken in 2017 is er 
gecommuniceerd dat bij de begrotingsopmaak voor 2017 er voldoende bedrag voorzien is 
om de werking en financiering van het LMN te continueren. Het subsidiebesluit 2017 zal 
inhoudelijk niet gewijzigd worden. 

• Op 23/01/2017 is een overleg gepland met Karel Buelens voor het opmaken van de 
begroting. 

 
Ingekomen stukken 

• 15/12 mail Joke: Save the date omtrent feestelijke editie van algemene vergadering op 24/03 

• 21/12 mail Joke en Carmen: Beste wensen voor 2017 

• 22/12 mail Nadine Liekens: Warme oproep omtrent overname nachtwachten 2017 

• 24/12 mail Joke: Nieuwsflash HRM 

• 03/01 mail Joke: Aankondiging filmnamiddag in het kader van ‘Omdat dementie te belangrijk 
is om zomaar te vergeten’ op 12/01 in woonzorgcentrum Mayerhof te Mortsel 

• 04/01 mail Kathleen: Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 

• 04/01 mail Carmen: aankondiging workshop FODMaP dieet Marokkaanse eetcultuur op 
24/01 in Praktijk Sorghvliedt te Hoboken 

• 05/01 mail Jan Heeren: Brief van Karolien Janssens, HAIO en dochter van Marieke Borms 
(apothekeres uit de kapelstraat te Hove). Karolien doet nu vrijwilligerswerk in Griekenland in 
verband met de opvang van de vluchtelingen in deze koude winterperiode. 

• 05/01 mail Joke: Enquête voor opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de 
Universiteit Antwerpen met als onderzoeksthema ‘Huisartsenpraktijken in Vlaanderen: 
ondersteuning door praktijkverpleegkundigen’ 

• 06/01 mail Joke: Tarieven tijdens wachtdienst vanaf 1 januari 2017 

• 12/01 mail Joke: Reminder start nieuwjaarsnavorming 
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Verslag RVB 12-01-2017 

• Locatie: HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Katrien 

• Verslag: Joke 

 

Wachtdienst 

• Recent heeft zich een probleem voorgedaan tijdens de nachtwacht van 21/12 daar de 
wachtarts niet bereikbaar was. De wachtverantwoordelijke is om 01u30 opgebeld door de 
dispatching met de melding dat de wachtarts niet bereikbaar was. Wilfried heeft betrokkene 
arts proberen contacteren, wat tot op heden niet gelukt is. Wilfried krijgt het mandaat van 
de RVB om deze zaak verder af te handelen. 

• Een arts heeft aan de collega’s van HRM gevraagd haar nachtwachten over te nemen voor 
2017. Filip schetst de situatie: de arts had op voorhand gecommuniceerd naar de 
wachtverantwoordelijke om bij voorkeur geen nachtwachten te moeten doen. Het bestuur is 
van mening dat dergelijke oproepen kunnen zolang ze maar correct geformuleerd zijn.  

• Wilfried heeft de politie van Mortsel gecontacteerd omtrent de honoraria bij opvordering. In 
Mortsel mag de arts een factuur opmaken als deze door de politie gevorderd wordt. Wilfried 
volgt dit verder om ook de andere regio’s van HRM in kaart te kunnen brengen. Wordt 
vervolg op de volgende RVB. 
 

Navormingen 
 

• Nieuwjaarsontmoeting: 
o Via navorming geneesheren is door de beheerder het onderscheid opnieuw niet 

gemaakt tussen inschrijven met of zonder partner wat maakt wat het voor de artsen 
van de kring gissen of deze al dan niet met partner komen. 

o Op de uitnodiging verstuurd naar de HA via navorming geneesheren is al begin uur 
21u vermeld, terwijl op de originele uitnodiging 20u30 staat. We vrezen dat dit voor 
verwarring gaat zorgen bij de huisartsen, er wordt vandaag nog een mail verstuurd 
via Permamed om de praktische organisatie vlot te laten verlopen. 

o Uitnodiging is eveneens verspreid binnen GZA. 

• Februari: de spreker is in orde maar de praktische afspraken moeten nog gemaakt worden 
met Frank. Jolien handelt dit verder af met Frank. 

 
Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 

• Kathleen licht het project toe, het voorstel moet nog verder gefinetuned worden. HA moeten 
alle niet planbare zorg in de dag waarmaken. ’s Nachts is er call-taking en telefonische triage 
op de spoedgevallendienst door triage-verpleegkundige. Deze verwijst naar de wachtarts of 
spoedgevallendienst. 

• Dit project is een opportuniteit om ons model van wachtdienst in het licht te stellen. De 
essentie is om na te gaan hoe we de organisatie van de wachtdienst gemakkelijker kunnen 
maken. De volgende stap is terug aan tafel te zitten met de mensen van UA. 
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• De leden van de RVB geven unaniem hun goedkeuring om over te gaan naar de volgende 
stap. De voorzitter vraagt aan alle leden nemen om het document nog eens door te nemen 
en feedback te geven via mail voor volgende vergadering met UA. 

 
Nieuwe managementstructuur 

• Filip O. en Katrien nemen ontslag als lid van de RVB, Kathleen geeft de voorzittersfakkel door 
maar wil verder deel blijven uitmaken van het bestuur. 

• Niemand van het bestuur heeft de ambitie om het voorzitterschap op zich te nemen. De 
meeste prangende vraag is dan ook ‘hoe de kring verder moet’? Moeten we niet overgaan 
naar een manager als trekker? Statutair heeft een huisartsenkring enkel een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester nodig. 

• Communicatie naar de leden is en blijft essentieel. Moeten we niet overgaan tot het 
aanstellen van een communicatieverantwoordelijke? De ‘Nieuwsflash’ is op dit vlak een 
goede start. 

• Artsen beginnen hun collega’s minder en minder te kennen terwijl de sociale cohesie van een 
kring juist heel belangrijk is. Er wordt van elke arts een foto genomen die op de website zal 
geplaatst worden met een kort voorstellingstekstje. Ook het introduceren van de nieuwe 
collega’s in de HAK blijft essentieel. 

• Wordt vervolgd op de volgende RVB. 

 
Voorbereiden algemene vergadering 

• De zaal in het Hof Van Reyen ligt vast. 

• Marleen Plettinx en Martine nemen de praktische organisatie op zich. 

Varia 

• Vergaderzaal LOK’s:  
o Aangezien het praktisch verloop van de LOK’s in de vergaderzaal van Sint Jozef niet 

altijd even vlot verloopt mede door het ontbreken van parkeertickets, beslist het 
bestuur dat de LOK’s vanaf heden ook opnieuw mogen plaatsvinden in de 
vergaderlokalen van onze centrale kantoren te  Kontich.  

o Joke maakt een praktische beknopte handleiding omtrent het gebruik van de 
vergaderzaal en het alarm voor de LOK voorzitters. Er wordt naar de LOK voorzitters 
een mail gestuurd dat, na evaluatie, onze vergaderzalen opnieuw kunnen gebruikt 
worden. Het aanbod van de vergaderzaal van Sint-Jozef blijft eveneens gelden. 

• HRM AV Yahoo:  
o Aangezien een aantal artsen problemen ondervinden met het ontvangen van de 

mails via de HRM AV Yahoo group, werd op de vorige bestuursvergadering beslist dat 
de mails door de kringcoördinator verstuurd worden via Permamed. Het nadeel van 
deze tool is dat ‘artsen zonder praktijk’ deze mails niet ontvangen.  

o Het lijkt de beste oplossing dat uitnodigingen voor navormingen, buiten de reguliere 
navormingen, en informatie belangrijk voor de artsen van de kring verstuurd worden 
via Permamed. Zo zijn we zeker dat elke arts van HRM de mails wel degelijk 
ontvangt. De ‘artsen zonder praktijk’ worden toegevoegd aan de groep ‘ereleden’. 

• Website: 
o Live met Tom 
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o Domeinnaam is overgezet 
o Volgende vergadering redactieteam 20/01 

• BOV project: Martine licht het project toe. Op de laatste vergadering kwam duidelijk naar 
voor dat elke gemeente en OCMW wil hieraan meewerken maar wil niet trekken. Het 
bestuur besluit dat HRM de rol van ‘trekker’ op zich zal nemen voor dit project in onze regio. 
Martine engageert zich als lid van de Raad van Bestuur om samen met Carmen, het LOGO en 
eventueel de sportdienst voor het dossier op te stellen. 

 
Volgende datum RVB: donderdag 09/02 om 20u DC en om 21u RVB 
 
 


