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Verslag RVB 11-05-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Werner en Enid 

• Voorzitter: Martine 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 20 april 2017 

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

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke 

• Ondertussen hebben alle aanwezigen hun deelname aan het feest voor het 35 jarig bestaan 
van HRM betaald. 

• Kringsubsidie en subsidie centraal oproepnummer: deadline 31/05/2017 
o Jaarverslag van de huisartsenkring: Joke heeft dit doorgemaild naar de 

verantwoordelijke artsen voor feedback/aanvullen.  
o Financieel verslag: hiervoor is geen sjabloon voor handen. Er is enkel een ‘in’ en ‘uit’ 

rekening nodig met op het einde een saldo. Deze heeft betrekking op 
kosten/inkomsten die te maken hebben met de opdrachten uit het besluit van de 
Vlaamse Regering voor de huisartsenkringen. Joke heeft het verslag doorgemaild 
naar de boekhouder en het verslag is wat hem betreft OK. Het bestuur gaat akkoord 
met het financieel verslag. 

o Aanvraag subsidie centraal oproepnummer: Filip bezorgt Joke zo snel mogelijk de 
ontbrekende gegevens. 

• Inning lidgelden 2017:  
o Intussen hebben we het lidgeld ontvangen van 40 leden en 13 ereleden.  
o De respons van de ereleden ligt beduidend lager dan vorig jaar: in 2016 hadden 21 

artsen/specialisten rond deze periode hun bijdrage gestort.  Omwille van de relatief 
weinige reactie wordt een reminder verstuurd. Enkel de artsen/specialisten die 
betaald hebben voor 2017 ontvangen de uitnodigingen voor de maandelijkse 
navormingen, het zomer- en wintercongres. Lidgelden en sponsoring betekenen een 
belangrijke bron van inkomsten voor een huisartsenkring. Joke stuurt een reminder 
naar de ereleden. 

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

 
Ingekomen stukken 

• 22/04 mail Wilfried ‘Wachtweetjes’ 

• 24/04 mail Joke: Aankondiging navorming van GSK omtrent ‘Aanpak van astma- en COPD 
patiënten in de huisartsenpraktijk’ van 10 mei in De Jachthoorn te Kontich 

• 24/04 mail Joke: Aankondiging van Nationale Dag van Waardig Sterven en Euthanasie op 
28/05 in de Stadscampus UA te Antwerpen  

• 24/04 mail Carmen: Reminder uitnodiging middagvergadering LMN in samenwerking met 
éénlijn omtrent Recip-e en MyCareNet Hoofdstuk IV op 09/05 
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• 25/04 mail Tess Haccuria: Melding misbruik verslavende medicatie 

• 27/04 mail Joke: Uitnodiging navorming HRM rond het thema ‘Diëtetiek’ op 04/05 

• 28/04 mail Carmen: Aankondiging opleidingen ‘eGezondheidsdiensten gebruiken – Het 
voorschrift van V tot A’ van éénlijn op 16/05 voor Windoc - Greenock en op 18/05 voor 
CareConnect – Farmad Twin 

• 28/04 mail Joke: Intentieverklaring oprichting ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor de 
regio Mechelen - Lier – Bonheiden door AZ Sint-Maarten (Mechelen), H.-Hartziekenhuis (Lier) 
en Imeldaziekenhuis (Bonheiden) 

• 28/04 mail Joke: Voorstelling verpleegkundige die opleiding ‘Postgraduaat verpleegkundige 
in de huisartsenpraktijk volgt' 

• 28/04 mail Joke: Opvragen lidgelden bij de leden  

• 02/05 mail Joke: Reminder uitnodiging navorming HRM rond het thema ‘Diëtetiek’ op 04/05 

• 02/05 mail Joke: Opvragen lidgelden bij de ereleden 

• 03/05 mail Jan Van Campen: Verslag EDP overleg UA 

• 05/05 mail Carmen: Reminder opleidingen ‘eGezondheidsdiensten gebruiken – Het 
voorschrift van V tot A’ van éénlijn op 16/05 voor Windoc - Greenock en op 18/05 voor 
CareConnect – Farmad Twin 

• 08/05 mail Joke: Reminder Leuvense dagen op 18/05 en 19/05 

• 09/05 mail Joke: Aankondiging infomoment omtrent dementie georganiseerd door Stad 
Mortel op 09/06 

• 09/05 mail Joke: Aankondiging Cardio congres georganiseerd door Medipress op 13/05 

• 09/05 mail Kathleen:  Informatie omtrent recent incident van geweld 

• 11/05 mail Joke: Aankondiging navorming omtrent Pediatrie georganiseerd door ‘Centrum 
Huisartsgeneeskunde Vakgroep Eliza Universiteit Antwerpen’ op 17/06 

Wachtdienst 

• Momenteel zijn er 5 artsen zwanger is in sector 2. Joke zet de wachten op het prikbord ter 
overname en doet een warme oproep via Permamed. 

• Wilfried vraagt respect voor het verouderen van de collega’s. Oudere collega’s vragen een 
kleine toegeving van de jongeren nl. geen nachtwachten voor artsen boven de 60 jaar. Het 
bestuur is van mening dat hierover moet nagedacht worden. 

 
Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 

 

• Filip, Wilfried en Enid hebben een korte presentatie voorbereid omtrent ‘onplanbare 
eerstelijnszorg’. Het idee hierbij is om te vertrekken vanuit de noden van de patiënt. 

• Kathleen heeft informeel overleg gehad met Alex De Ferm en Eric Vergauwe. De specialisten 
zijn vragende partij om een samenwerkingsplan op te stellen met de spoed en onze 
huisartsen. Er is verzekerd dat er geen verborgen agenda is. Volgens de specialisten gaat de 
directie heel ver gaan om tegemoet te komen aan het plan. Het ziekenhuis heeft de artsen 
van onze kring nodig voor verwijzing. 

• Het bestuur wil van start gaan met een proefproject. HRM neigt momenteel meer naar GZA, 
ook op geografisch vlak.  

• Kathleen brengt Sabine Lemoyne op de hoogte dat we de lokale onderhandelingen met hen 
momenteel on hold zetten. Ondertussen gaan we met GZA aan tafel zitten. 
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Navormingen 
 

• In mei stond de voorstelling van DRM (Diëtisten Regio Mortsel) geagendeerd. Het was een 
interactieve avond aan de hand van casussen. Hierbij deden de diëtisten beroep op de korte 
detectielijst uit het huisartsendraaiboek en de Edmonton Obesity Staging System (EOSS) 
stadiëring, ontwikkelt door het kenniscentrum Eetexpert. Het was een leerrijke navorming, al 
was te tijd in de verschillende groepjes vaak te kort. Daardoor konden bepaalde vragen niet 
aan bod komen. De EOS stadiëring gaat in de praktijk door de artsen niet gebruikt worden. 

• In juni staat traditiegewijs de navorming in samenwerking met GZA Sint-Jozef op het 
programma. Dr. Catharina Mertens komt spreken rond psychogeriatrie. Nadien is er nog een 
korte toelichting rond het BOV project. De bewegingscoaches die dit project zullen leiden, 
worden aan ons voorgesteld. 

• Abigail versterkt de werkgroep ‘navorming’ en zal de vervanging van Jolien op zich nemen 
tijdens haar zwangerschapsverlof. In de loop van juni plannen we een overleg voor het 
opstellen van de navormingskalender voor het nieuwe academiejaar. Joke peilt intussen bij 
de artsen naar mogelijke interessante onderwerpen. 

• Wilfried neemt de taak op zich om tijdens de navormingen het ‘afsluitend woord’ te doen. 

• De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 12 januari. Het Hof Van Reyen mag vastgelegd 
worden.  
 

Varia 

• BOV project:  
o De projectaanvraag voor Zorgregio Mortsel is intussen goedgekeurd. De door ons 

geselecteerde BOV-coachen zijn geworden:  
▪ Liesbeth Buytaert (Master lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen)  
▪ Jakub Kratky (Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 

en Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie)  
▪ Hanne Mahieu (Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)  

o Twee van hen zijn intussen van start gegaan met het volgen van het 
deskundigheidsbevorderingstraject te Vigez.  

o Er zijn nog twee werkpunten die in orde dienen gebracht te worden alvorens te 
mogen starten met consultaties maar daarover hebben we nog niets vernomen. 

o Intussen starten de coaches met de voorstelling van het project binnen de 
verschillende beroepsgroepen. 

o BOV coachen brengen beweegmodaliteiten per gemeente in kaart. 

• Lokalen:  
o Op 16/05 wordt het voorstel van de huurovereenkomst besproken op de OCMW 

raad van Edegem. Het contract gaat in met datum van 01/06. Het pand wordt samen 
gehuurd met Sel Amberes en HRM neemt de kosten van de verbouwingswerken op 
zich.  

o Op 18/05 staat een overleg gepland met de secretaris van het OCMW omtrent de 
contractbespreking en verdere praktische afspraken. 

• Vervanging Carmen: 
o Carmen zal omwille van moederschapsrust en ouderschapsverlof afwezig zijn van 

17/07 t.e.m. 19/01.  
o Jan Heeren heeft zijn toestemming gegeven dat Nora opnieuw deze vervanging op 

zich neemt. Nora is gedurende juli en augustus afwezig en wenst dit vanaf 01/09 te 
doen aan een régime van 10 uren/week.  
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• Website:  
o Op 03/05 is het redactieteam samengekomen om de analyse van Tom te bespreken 

en conclusies te trekken. Omwille van de gekende pijnpunten is het volledige team er 
unaniem over eens dat we best van nul af aan beginnen. Dit is de beste oplossing om 
de website echt werkbaar te maken met de functionaliteiten die we wensen.  

o Actieplan: Tom ontwerp een voorstel vertrekkend vanuit de website van TK 
(http://www.kine-tienen.be). Iedereen volgt dit op en de keuzes gebeuren via mail 
verkeer. Op 23/06 staat een volgend overleg redactieteam gepland waarop het 
ontwerp wordt besproken.  

o Van Sitehosting ontvingen we tot op heden nog facturen voor diensten die we 
helemaal niet meer gebruiken. Intussen is de opzegging correct genoteerd en 
verwerkt, we hoeven hiervoor verder niets te ondernemen. 

• Fietstocht: staat gepland op zaterdag 24/06 met vertrek en aankomst aan de Jongste 

Telg in Boechout. De start is voorzien omstreeks 10.00u voor een tocht van ruim 50 km 

met onderweg een 3 tal stopplaatsen. ’s Middags is er een picknick voorzien in het 

Struisvogelnest te Lier. ’s Avonds is er een barbecue in de Jongste Telg te Boechout. Elke 

volwassen deelnemer betaalt een bijdrage van 30€ en kinderen zijn gratis. HRM betaalt 

de rest. Filip, Wilfried en Martine nemen de praktische organisatie op zich. 

 
Volgende datum RVB: donderdag 08/06 om 20u (voorzitter Werner) 
 
 
 
 
 
 

http://www.kine-tienen.be/

