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Verslag Directiecomité 20-04-2017 
• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Kathleen, Laurens, Filip V., Jolien, Abigail en Joke 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 09 maart 2017 

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

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke 

• Inning lidgelden 2017:  
o Joke stuurt een uitnodiging naar de leden en ereleden voor de betaling van het 

lidgeld. 
o Vanaf heden wordt een factuur bezorgd aan de leden voor de betaling van het 

lidgeld. 

• De eerste twee schijven van de LMN subsidie zijn intussen gestort zijnde 23.094,13€ (22,5%) 
per keer. 

• Voor de deelname aan het feest hebben twee artsen nog niet betaald, dit na twee 
reminders. Joke contacteert de betrokkenen. 

 
Ingekomen stukken 

• 13/03 mail Joke: Reminder “Workshop de behandeling van diabetes in mijn dagdagelijkse 
praktijk” door Novo Nordisk op 16/03 

• 13/03 mail Carmen: Aankondiging middagvergadering LMN met als thema ‘Wetgeving 
mantelzorgattest en vaccinaties door thuisverpleegkundigen’ op 11/04 

• 16/03 mail Joke: Aankondiging praktijklabo rond beweging bij overgewicht i.s.m. Axxon op 
03/05 te Gent 

• 17/03 mail Carmen: Reminder middagvergadering LMN met als thema ‘Wetgeving 
mantelzorgattest en vaccinaties door thuisverpleegkundigen’ op 11/04 

• 21/03 mail Joke: Reminder poll op Permamed omtrent organisatie wachtdienst 

• 24/03 mail Kathleen: Aankondiging overleg Eerstelijnszone op 09/05 in Zaal de Therapeut 
van ZNA Jan Palfijn  te Merksem 

• 28/03 mail Herman Thys: Melding medicatie-abusus 

• 30/03 mail Joke: Aankondiging voorelectrofysiologisch congres op 11/05 

• 30/03 mail Joke: Uitnodiging Algemene vergadering van TGZ met informatief gedeelte rond 
het evaluatie-instrument BelRAI 

• 30/03 mail Joke: Verslag Algemene Vergadering van 24/03 

• 30/03 mail Joke: Aankondiging KARVA voorjaarssymposium op zaterdag 06/05 

• 04/04 mail Kathleen: Studie omtrent transmurale zorg VKF: vraag tot participatie in 
Adviesraad 

• 04/04 mail Kathleen: Kringsubsidie en subsidie centraal oproepnummer: deadline 31/05 

• 07/04 mail Joke: Enquête voor Masterproef Criminologische wetenschappen omtrent de rol 
van de arts 

• 10/04 mail Joke: Enquête voor Masterproef Huisartsgeneeskunde aan KU Leuven omtrent  
‘Agressie tegen de huisarts in Vlaanderen’ 
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• 10/04 mail Joke: Enquête voor Masterproef Communicatiewetenschappen aan KU Leuven 
betreffende onderzoek naar nieuwsgebruik en nieuwsvermijding 

• 10/04 mail Joris Anciaux: Aanvraag gratis medicatie ter behandeling van schurft ter 
aanvulling op de navorming dermatologie van 06/04 

• 10/04 mail Joke: Aankondiging Tegetant-tornooi 

• 10/04 mail Joke: Aankondiging Open artsenvergadering van het Risicovechtsportplatform op 
17/05 om 19u30 in het Huis van de Sport te Berchem 

• 10/04 mail Carmen: Nieuwsbrief LMN Regio Mortsel 

• 12/04 mail Carmen: Uitnodiging middagvergadering LMN in samenwerking met éénlijn 
omtrent Recip-e en MyCareNet Hoofdstuk IV op 09/05 

• 20/04 mail Joke: Aankondiging Leuvense dagen op 18/05 en 19/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUISARTSEN REGIO MORTSEL 
 Vereniging zonder winstoogmerk 
 

 

Verslag RVB 20-04-2017 

• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Kathleen, Martine, Laurens, Filip V., Wilfried, Jolien, Werner, Abigail, Enid, Marian 
en Joke 

• Verslag: Joke 
 

Samenstelling nieuwe RVB - verdeling mandaten 

• De voorzitter verwelkomt Abigail Lafaille, Marian Lenaerts en Enid Raats als nieuwe leden 
van de Raad van Bestuur.  

• Volgens de statuten zijn er in een huisartsenkring 3 belangrijke functies nl. voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Het grootste deel van de uitvoerende zaken worden 
opgevangen door Joke, die het meeste van de logistieke taken op zich neemt. Toch is er per 
functie iemand van het bestuur nodig om te superviseren en de nodige handtekeningen te 
zetten.  

o Laurens volgt Filip O. als penningsmeester.  
o Martine engageert zich opnieuw voor het mandaat van secretaris.  
o Kathleen wil de voorzittersfakkel doorgeven. Daar er geen kandidaten zijn, beslist het 

bestuur om te kiezen voor een wisselende voorzitter. Statutair blijft Kathleen 
voorzitter maar Joke coördineert de werking van de kring. De nieuwe structuur moet 
gepubliceerd worden in het staatsblad.  

o Filip en Wilfried: Wachtcoördinatoren 
o Jolien: Navormingscoördinator 
o Werner: Coördinator Chronische Zorg 
o Wilfried: CRA verantwoordelijke  
o Abigail: Jongerencoördinator 

• De structuur en het tijdstip van de bestuursvergaderingen worden na evaluatie opnieuw 
aangepast. Het bestuur beslist het eigenlijke directiecomité met voorzitter, secretaris, 
penningmeester en kringcoördinator te schrappen. Het directiecomité voor de afhandeling 
van de lopende zaken en de bespreking van het financieel verslag gebeurt voortaan door de 
verantwoordelijke arts en Joke voor de RVB. De bestuursvergadering gaat voortaan steeds s’ 
avonds door en er wordt van start gegaan om 20u. 

 

Wachtdienst 

• Bevraging regelgeving voor oproep huisarts door politie tijdens de wachtdienst: Wilfried 
contacteerde hiervoor korpschef Siegfried Mertens van politiezone Minos. Deze hanteren 
volgende werkwijze: indien het gaat om een gerechtelijke opdracht (bijv. bloed prikken naar 
aanleiding van een alcoholcontrole) dan worden de kosten ten laste genomen van het parket 
en dan zal de FOD Justitie instaan voor de betaling van uw honorarium. Indien het gaat om 
een bestuurlijke opdracht (bijv. verzorging van een bestuurlijk aangehouden persoon, 
anamnese uitvoeren om te oordelen of iemand wel kan opgesloten worden, opdracht officier 
bestuurlijke politie…) dan maakt de arts de kosten over aan de politiezone die dan het 
honorarium zal voldoen. Minos hanteert hier geen vaste honoraria, zij betalen in principe uit 
wat de dokter hen aanrekent, nadat de arts  zijn ‘factuur’ aan de politie heeft overgemaakt. 
Deze politiezone contacteert hoogst zelden artsen in het raam van een bestuurlijke 
opdracht.  Het is ook perfect mogelijk dat de modaliteiten van betaling van opdrachten in het 
kader van bestuurlijke politie van zone tot zone verschillen. Bij de collega’s van PZ HEKLA, 
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bijvoorbeeld, wordt de spoeddienst gecontacteerd en wordt de verdere administratieve 
afhandeling (inclusief betaling) in de handen van ziekenhuis, respectievelijk patiënt gelaten.  
Voor prestaties in het kader van gerechtelijke opdrachten gelden wel vaste tarieven.  
Wilfried communiceert deze boodschap binnen de kring. 

• Omwille van een recente incident omtrent het vaststellen van een overlijden ’s nachts, 
worden de puntjes nog eens op de i gezet. Oproepen van WZC om het overlijden van 
patiënten vast te stellen, dienen te gebeuren door de huisarts uitgezonderd tijdens de nacht 
en in het weekend. Het is uitgesloten en verboden om de weekdag wacht te belasten met 
het vaststellen van een overlijden tijdens de dag. Officieel kan de Raad van Bestuur hier niet 
veel actie ondernemen maar de bedoeling is in te plannen aan het einde van de shift en niet 
door te schuiven naar een collega. Wilfried zorgt voor de communicatie binnen de kring. 

 

Navormingen 
 

• Sprekers die geen vergoeding mogen ontvangen worden vergoed onder vorm van een 
boekenbon.  

• Het aanbod van farmaceutische bedrijven om bijscholingen te organiseren in kader van 
productvoorstelling valt niet onder de reguliere navorming van HRM. De firma’s hebben de 
vrijheid om hieromtrent een navorming ‘tweede circuit’ te organiseren op derde donderdag 
van de maand en zorgen hierbij zelf voor locatie en accreditering. Het reguliere circuit mag 
door firma’s gesponsord worden maar dit houdt geen spreektijd in. De visie van het bestuur 
is dat HRM zelf de onderwerpen van de navorming onafhankelijk kiest. 

• Op donderdag 04/05 staat de voorstelling van DRM (Diëtisten Regio Mortsel) geagendeerd. 
Het belooft een interactieve avond te worden aan de hand van casussen. Hierbij doen de 
diëtisten beroep op de korte detectielijst uit het huisartsendraaiboek en de Edmonton 
Obesity Staging System (EOSS) stadiëring, ontwikkelt door het kenniscentrum Eetexpert.  

• Op dinsdag 09/05 staat een spoor 1 sessie gepland van éénlijn ‘Verkenningstocht 
Elektronisch Voorschrijven‘. Deze sessie staat open voor alle artsen en apothekers, ongeacht 
het softwarepakket waarmee gewerkt wordt.  

• Er zijn sessies spoor 2 ‘Van voorschrijven tot afleveren’ gepland op 16/05 en 18/05. Deze 
sessies worden georganiseerd in functie van de softwarepakketten waarmee arts en 
apotheker werken. 

• De logistieke ondersteuning van de griepvaccinatie is vorig jaar allesbehalve vlot verlopen. 
Daarom adviseert het bestuur om de vaccins individueel af te leveren bij de artsen. Jolien 
volgt dit verder op. 
 

Evaluatie Algemene Vergadering 
 

• Voorstellen onderzoeksproject UZA en HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg: aangezien 
de positieve feedback op de Algemene Vergadering, beslist het bestuur om verder te gaan 
met het proefproject. Enid, Filip en Wilfried werken dit voorstel verder uit tegen de volgende 
Raad van Bestuur. 

• Naar aanleiding van een incident wordt aan Kegels & Van Antwerpen een voorstel gevraagd 
om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. De leden merken ook op dat er 
momenteel geen verzekering voor handen is voor bestuursleden die een ongeval hebben op 
weg naar een bestuursvergadering. We vragen aan de verzekeringsmaatschappij een 
suggestie welke verzekeringen aan te raden zijn voor een vzw. 

• Jan Van Campen is betrokken bij de ontwikkeling van de website. Er wordt ook bekeken om 
Hilde Stoffelen bij de kringwerking te betrekken. 
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Actiepunten Raad van Bestuur 

• Jongeren meer betrekken bij de kringwerking: er is momenteel een jongeren LOK in 
ontwikkeling. 

• Aanbod van zorgaanbod in geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen. Nora heeft dit 
overzicht gemaakt tijdens de zomermaanden. Carmen zorgt voor een update van dit 
document. 

 

Varia 

• BOV project: de projectaanvraag voor Zorgregio Mortsel is ingediend op 31/03. Op 03/05 
weten we of ons dossier een algemene goedkeuring krijgt. 

• Studie omtrent transmurale zorg VKF: onderzoeksproject rond VKF en transmurale zorg. 
Deze hebben administratief een aanbevelingsbrief nodig van een huisartsenkring. Er wordt 
ook gevraagd om in een adviesraad te zitten, deze vindt plaats 2 maal per jaar. De Raad van 
Bestuur deelt de mening dat zo’n onderzoeksproject wel nuttig kan zijn en geeft zijn 
goedkeuring. Joke stelt een aanbevelingsbrief op. 

• Lokalen: Kathleen en Jan Heeren bespreken het voorstel van de huurovereenkomst. De 
volgende stap is de goedkeuring door de OCMW raad. 

• Website: de boodschap is gewoon opnieuw beginnen. RVB geeft Tom carte blanche voor het 
opzetten van een nieuwe website. 

 
Volgende data RVB:  

• Donderdag 11/05 om 20u (voorzitter Martine) 

• Donderdag 08/06 om 20u (voorzitter Werner) 
 
 
 
 


