
HUISARTSEN REGIO MORTSEL 
 Vereniging zonder winstoogmerk 

Verslag Directiecomité 09-03-2017 
• Locatie: HRM-huis 

• Aanwezig: Kathleen, Filip O., Laurens, Karel Buelens en Joke 

• Verontschuldigd: Martine, Frank, Werner, Katrien en Filip V. 

• Verslag: Joke 
 
Verslag van de Raad van bestuur van 09-02-2017 
 
Het verslag van vorige DC en RVB worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen ontvangen. 

 
Ingekomen stukken 

• 11/02 mail Wilfried: Bedanking voor de vele steunbetuigingen die Wilfried mocht ontvangen 
naar aanleiding van het overlijden van zijn vader 

• 15/02 mail Kathleen: Aankondiging overleg met GZA campus Sint Jozef  

• 15/02 mail Joke: Uitnodiging Algemene Vergadering op vrijdag 24/03 om 19.00u 

• 16/02 mail Martine: Brief Steven Van Herck omtrent agendapunten Algemene Vergadering  

• 17/02: mail Gert Merckx: Eerstelijnsconferentie 2017 - uitnodiging bespreking op kringloket 
dinsdag 21/03 om 20.45u 

• 19/02 mail Filip V.: Save the date familiefietstocht HRM op zaterdag 24/06 

• 20/02 mail Kathleen: Korte reflectie betreffende het overleg met UZA omtrent het 
onderzoeksproject wachtdienst en planning extra RVB voorbereiding AV 

• 02/03 mail Joke: Uitnodiging feest ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van HRM op 
24/03 om 21.00u 

• 02/03 mail Joke: Aankondiging consensusvergadering op 11/05 rond het thema “Het 
rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij 
de volwassene” 

• 02/03: mail Joke: Voorstelling advies “hiv-screening door huisartsen” 

• 02/03 mail Joke: Warme oproep voor dringende wachtovername voor zaterdag 04/03 in 
sector 1 

• 06/03 mail Joke: Enquête voor eindwerk in opleiding Huisartsengeneeskunde omtrent 
‘Psychosociale impact van bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’. 

• 06/03 mail Joke: Aankondiging infonamiddag in verband met gezonde voeding op latere 
leeftijd op 13/03 om 14.00u te Boechout 

• Mails Kathleen betreffende nieuwe kandidaten RVB 

• Mails omtrent overleg GZA op 08/03 

Financiën 
 

• Zie overzicht mails Joke 

• Het Agentschap Zorg en gezondheid heeft laten weten dat het eerste voorschot van de LMN 
subsidie midden maart zal gestort worden. 

• Bespreking van de balans in aanwezigheid van Karel Buelens, boekhouder. De loonkost 
betekent logischer de grootste hap uit het budget. Andere belangrijke kosten zijn de 
onkosten voor de navormingen in Fruithof en Hof Van Reyen (catering en 
sprekersvergoedingen), en de vergoeding van de bestuursleden en de kring gerelateerde 
vergaderingen. Wat HRM betreft kunnen we stellen dat deze heel mooi begroot is en de 
budgettering bijgevolg klopt als een bus. Voor het LMN kunnen we de 10% nog vorderen.  
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Lokalen 
 

• Kathleen heeft met OCMW Mortsel gecommuniceerd dat we niet wensen in te gaan op hun 
voorstel voor de huurovereenkomst. 

• Ondertussen hebben we het voorstel voor verhuur van de lokalen van OCMW Edegem 
ontvangen. Het betreft een dubbele ruimte, alsook het kleine aansluitende apart bureautje 
op de eerste verdieping. 

• De huurprijs is vastgesteld op 700 € per maand, te verdelen over HRM en TGZ daar we 
gezamenlijk gebruik zullen maken van deze ruimten.  

• TGZ en HRM hebben hun akkoord gegeven en het voorstel staat geagendeerd op de 
volgende OCMW raad ter goedkeuring. 

 
 

 

Website 
 

• Het bestuur geeft zijn akkoord om volgende items aan te passen/te implementeren: 
o Eigenaar domeinnaam 
o Handleidingen 
o Algemeen 
o Mobile/tablet 
o Artsen 
o Documenten 
o Nieuwsberichten 
o Activiteiten 
o Kalender 
o Kring 
o Sociale kaart 
o Links 
o Mailchimp integratie 

• Dit geeft bij benadering een totaal kostenplaatje van rond de 2000€, inclusief BTW. De 
prijzen zijn een indicatie op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Bij het 
doorspreken/finaal afpunten van de nodige aanpassingen wordt een aangepaste offerte 
voorzien zodat alles duidelijk en transparant is voor beide partijen. 

 

Volgende datum RVB: donderdag 20 april om 20u DC en om 21u RVB 
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Verslag RVB 09-03-2017 

• Locatie: HRM-huis 

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

• Verslag: Joke 

• Verontschuldigd: Martine 
 

Opvolging actiepunten 

• Zorghotel Drie Eiken doet beroep op de huisarts van wacht. Filip neemt contact op met de 
vraag of er een arts aanwezig is. Overdag kunnen volgende artsen gecontacteerd worden: 
Marc Bongaerts, Peter Dieleman en Marianne Busschots. 

 

Voorstel onderzoeksproject UZA omtrent onplanbare eerstelijnszorg 

• We komen tot de consensus dat we elkaar moeten ontlasten zowel ’s nachts als overdag: 
o WIN voor HRM: uitgebreide ondersteuning tijdens de nachturen, waardoor de belasting 

van de nachtarts tot een minimum beperkt wordt door triageverpleegkundige die 
telefonisch de oproepen voor de huisarts van wacht trieert op spoedgevallen (1 
vliegende arts) 

o WIN voor UZA: ontlasting van de eerstelijnspathologie en het uitoefenen van goede 
geneeskunde. De HA moeten tijdens de week de eigen urgenties aanpakken en op deze 
manier de spoed ontlasten. Dit dient bij voorkeur te gebeuren door de GMD houdende 
arts.  

o Tijdens de weekends gedurende de dag werken HA van HRM vanuit een centrale locatie. 
Daar gebeurt een gezamenlijke triage, en is er een samenwerking tussen huisartsen en 
spoedartsen, ondersteund door artsen zonder praktijk en HAIO’s.  

o Centrale locatie is nodig om financiering te krijgen en dit ook de beste manier om 
efficiënt samen te werken. In de eerste fase werken de HA in het weekend overdag 
vanuit een centrale locatie. 

• We kunnen concluderen dat er een grote bereidheid aanwezig is langs beide kanten om 
samen te werken om voor beide partijen een win-win situatie te creëren. Dit betekent voor 
de spoeddiensten een drainage van de eerstelijnspathologie weg van de spoeddienst. Voor 
HRM komt dit neer op een zware ontlasting van de nachtwachten. 

• De volgende stap voor de huisartsen is deze boodschap brengen op algemene vergadering 
van 24/03. Zijn de huisartsen overdag bereid te werken vanuit een centrale locatie in ruil 
voor maximale ondersteuning tijdens de nachtwachten? 
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Overleg GZA campus Sint-Jozef 

• In tegenstelling tot wat in het verleden gecommuniceerd is, plant men een totale afbouw van 
alle chirurgische activiteit in GZA campus Sint-Jozef. 

• De spoed sluit om 20u, omwille van het geringe aantal patiënten dat ’s nachts deze 
spoedafdeling bezoekt. 

• GZA stelt de vraag aan HRM om de organisatie van de wachtdienst samen te organiseren. 
Met andere woorden het sluiten van de spoeddienst staat of valt voor een stuk met  de 
huisartsen. Indien we gaan samenwerken blijft eventueel een verpleegkundige gedurende de 
nacht aanwezig, zo niet valt deze weg, alsook de spoedarts. 

• HRM communiceert deze boodschap naar de achterban op de algemene vergadering van 
24/03.  
 

Onderzoeksprojecten onplanbare eerstelijnszorg 

• Op de algemene vergadering worden het onderzoeksproject voorgesteld. We voorzien hierbij 
een kort moment van discussie, dat heel goed gemodereerd moet worden.  

• De cruciale vraag die op voorhand via Permamed gesteld wordt, luidt: bent u bereid om in 
het weekend overdag vanuit een centrale locatie te werken in ruil voor maximale 
ondersteuning ’s nachts tijdens de week en gedurende het weekend? Deze ondersteuning 
houdt in telefonische triage en het aantal huisbezoeken tot een minimum beperken. Filip V.  
stuurt deze vraag ter voorbereiding van de AV via poll met Permamed. Het betreft een 
stemming om te peilen naar de mening van de leden. Deze stemming zal leiden tot een 
verder mandaat om al dan niet verder te gaan met dit project.  

Nieuwe managementstructuur 

• Volgende mandaten vervallen: Katrien Adriaensen, Martine Lembregts, Filip Otten, Werner 
Van Peer, Frank Vandeputte en Filip Verdurme. Martine Lembregts, Werner Van Peer en Filip 
Verdurme stellen zich opnieuw kandidaat. Dit betekent dat er in principe 3 plaatsen 
vrijkomen in de Raad van Bestuur. Er hebben zich 5 nieuwe artsen kandidaat gesteld voor de 
Raad van Bestuur: Abigail Lafaille, Marian Lenaerts, Enid Raats, Hilde Stoffelen en Jan Van 
Campen. Concreet betekent dit dat er 8 kandidaten zijn voor 6 plaatsen. 

• De Raad van Bestuur neemt de beslissing verkiezingen te houden. Diegenen die niet 
verkozen zijn, engageert het bestuur graag bij het beleid. 

• TO DO: 
o Poll Permamed omtrent proefproject wachtdienstorganisatie → Filip 
o Mail sturen voor stemprocedure (volmacht) → Joke 
o Communiceren naar kandidaten om zich kort voor te stellen op de AV → Joke 
o Stembrieven opmaken → Joke 

▪ Procedure: alle namen van de kandidaten op stembiljet noteren en arts moet 6 
kandidaten aanduiden) 

▪ Diegene met een mandaat ontvangen 2 stembiljetten 

 
Volgende datum RVB: donderdag 20 april om 20u DC en om 21u RVB 

 


