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Verslag RVB 08-06-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Wilfried en Abigail 

• Voorzitter: Werner 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 11 mei 2017 

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

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke 

• De verslagen voor de aanvraag van de kringsubsidie en de subsidie voor het centraal 
oproepnummer zijn ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid.  

• Inning lidgelden 2017: naar alle leden en ereleden is er een reminder gestuurd voor de 
betaling van het lidgeld. De betaalde ereleden zijn uitgenodigd voor het zomercongres.  

 
Ingekomen stukken 

• 15/05 mail Joke: Bevraging naar ideeën omtrent de navorming voor volgend academiejaar. 

• 16/05 mail Joke: Warme oproep voor wachtovernames van 5 zwangere artsen in sector 2  

• 22/05 mail Agentschap Zorg & Gezondheid: Reservevorming LMN uitgebreid 

• 22/05 mail Joke: Nieuwsflash HRM 

• 23/05 mail Agentschap Zorg & Gezondheid: Ondersteuning huisartsen - aanvraag prioritaire 
zone 

• 23/05 mail Joke: Enquête éénlijn om opleidingen nog beter af te stemmen op de actuele 
noden van huisartsen en apothekers 

• 29/05 mail Joke: Save the date: Symposium 30/9  campus Sint-Jozef in beweging 

• 30/05 mail Kristof Hillemans: Vacature voor huisarts in praktijk Haverveld te Lint 

• 30/05 mail Joke: Opzegging huurcontract bij Landmeters Ibens 

• 01/06 mail Joke: Reminder Zomercongres 

• 03/06: Reminder Opvragen lidgeld 2017 bij ereleden 

• 06/06 mail Joke: Uitnodiging betaalde ereleden voor Zomercongres 

• 06/06 mail Joke: Reminder opvragen lidgeld 2017 bij leden 

Wachtdienst 

• Eric Verlinden en Gerda De Ceuster zetten hun huisartsenpraktijk te Boechout stop vanaf 12 
augustus 2017. Gerda zorgt ervoor dat al haar wachten voor die datum uitgevoerd zijn. Eric 
blijft nog actief als CRA in Sint Mathildis tot eind april 2019. De wachten van Eric Verlinden 
worden op het prikbord geplaatst ter overname. 

• De vrijdag na Hemelvaartsdag is er door verschillende artsen systematisch doorverwezen 
naar de huisarts van wacht. De vrijdag na Hemelvaartsdag is geen vakantiedag, maar een 
gewone werkdag. In het wachtreglement staat het volgende vermeld: Elke huisarts die deel 
uitmaakt van HRM vzw kan, als hij minder dan 24 uur onbereikbaar/onbeschikbaar is, tussen 
07.00 uur en 07.00 uur, zijn patiënten verwijzen naar de dagwacht. Deze onbeschikbaarheid 
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of onbereikbaarheid kan te wijten zijn aan gelijk welke reden, maar mag niet systematisch 
zijn (bijvoorbeeld: systematisch onbereikbaar zijn op een woensdagmorgen, systematisch 
huisbezoeken weigeren tijdens de eigen raadplegingen,...). Een afwezigheid van meer dan of 
gelijk aan één dag of systematische onbeschikbaarheid overdag vereisen specifieke afspraken 
met andere collega‟s of binnen de eigen (groeps)praktijk of netwerk. Bij afwezigheid dient de 
desbetreffende arts een vervanger te zoeken mag deze niet doorverwijzen naar de 
wachtdienst. Filip communiceert dit via een ‘wist-je-wachtje’ om dergelijke situaties in de 
toekomst te vermijden.  

• Een arts kan omwille van armfractuur zijn dagwacht van zaterdag 18/06 niet doen. Er wordt 
zo snel mogelijk gezocht naar een vervanger. 

• Op de RVB van september staat het overlopen van de desiderata geagendeerd. Een voorstel 
is dat, vanaf de leeftijd van 60 jaar, de arts de mogelijkheid krijgt om geen nachtwachten te 
doen in ruil voor extra dagwachten.  

 
Voorstel onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 
 

• We gaan met GZA aan tafel zitten: Filip, Wilfried en Enid engageren zich hiervoor. Joke plant 
een overleg in met GZA. Enid stelt voor om één of twee haio's uit de kring in kader van hun 
master thesis op het project te zetten. We moeten met een concreet plan naar GZA stappen. 
De volledige telefonische ondersteuning dient te gebeuren door een fulltime betaalde kracht 
van GZA. 

• Kathleen heeft Sabine Lemoyne op de hoogte gebracht dat we de lokale onderhandelingen 
met hen momenteel on hold zetten. Het was een constructief gesprek. De bereidheid van het 
UZA blijft om in de toekomst samen te werken. 

 
Verzekeringen 
 

• Naar aanleiding van ons overleg op 04/05 hebben we de offertes en de vragenlijst voor de 
bestuurdersaansprakelijkheid via Flemming Pittoors van Kegels & Van Antwerpen ontvangen.  

• Om een vergelijkingspunt te hebben, vraagt het bestuur om gelijkaardige offertes op te 
vragen bij AMMA. Dit agendapunt wordt vervolgd op de volgende RVB.  

• Voor het zomercongres wenst de kring een ‘dag verzekering’ af te sluiten.  

 
Navormingen 
 

• Abigail versterkt de werkgroep ‘navorming’ en zal de vervanging van Jolien op zich nemen 
tijdens haar zwangerschapsverlof. Op 27/06 zit de werkgroep samen voor het opstellen van 
de navormingskalender voor het nieuwe academiejaar. Joke heeft intussen een bevraging bij 
de artsen gedaan naar mogelijke interessante onderwerpen. Er wordt gesuggereerd dat Ilke 
Van Immerseel eveneens wenst deel uit te maken van de werkgroep. Jolien contacteert Illke 
hieromtrent.  

• Griepvaccinaties in november: GSK wil voor sponsoring zorgen. De vertegenwoordigster 
stelde voor om bij iedereen die zich inschrijft het voorschrift op te halen. Jolien volgt dit 
verder op. 

• De nieuwjaarsreceptie is vastgelegd op vrijdag 12 januari in het Hof Van Reyen. Mogelijke 
sprekers zijn Warre Borghmans en Dimitri Leu omtrent het onderwerp ‘dementie’. Enid 
neemt contact met hen op. 

• Voor september staat het ‘Ondersteuningsaanbod en de werking van Palliatieve 
Hulpverlening Antwerpen’ op de agenda. Contactpersoon is Tine De Vlieger van PHA.  

• Mogelijk topic voor de nieuwe navormingskalender is ‘Rijgeschiktheid’. 
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Lokalen 
 

• De overeenkomst met SEL-Amberes en Huisartsen Regio Mortsel voor de huur van 2 lokalen 
in het administratief centrum van OCMW Edegem is getekend. De huur gaat in op 1 juni 2017 
en eindigt op 31 mei 2020, mits een opzegging door één van de partijen minstens 6 maanden 
voor de vervaldag gegeven bij aangetekende brief. Het OCMW sluit een brandverzekering af 
voor het ganse gebouw met ‘afstand van verhaal tegenover derden’. De huurder sluit zelf 
een brandverzekering af voor de nog niet door de verzekering van het OCMW gedekte 
risico’s. De huurprijs bedraagt 700 € per maand, inclusief het gebruik van de 
gemeenschappelijke delen. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 
jaar. 

• Aan Landmeters Ibens hebben we laten weten dat we de huur van onze kantoorruimten wil 
beëindigen met ingang van onze opzeggingstermijn op 01 juni 2017. De zaakvoerder kijkt nog 
na welke opzeggingstermijn er gehanteerd wordt. 

• Offerte schilderwerken Pentura: uit te voeren in juni: RVB gaat akkoord. 

• Offerte scheidingswanden Panisol: uit te voeren voor de start van het bouwverlof: RVB gaat 
akkoord. 

• HRM neemt de kosten van de verfraaiingswerken op zich. 
 

Overzicht projecten en taakverdeling binnen RVB  
 

• Wachtdienst met daarbij aansluitend project ‘Onplanbare zorg’: Filip, Wilfried en Enid 
(Kathleen) 

• Navorming: Jolien, Abigail, Ilke, Peter en Joke 

• Chronische zorg met TGZ en Project MOreS: Werner en Jan Heeren (Kathleen) 

• Project website met daarbij aansluitend eventueel ‘Zorgwijzer GGZ’: Jan Van Campen, 
Maarten, Peter en Joke 

• BOV: Martine en Carmen 

• Events en teambuilding: Martine, Filip en Luc Van Geel 

• Jongeren: Abigail, Marian en Joke 

• CRA: Wilfried en Frank 

• Personeelszaken en verzekeringen: Kathleen en Michel 

• Buitenlandse zaken: Kathleen en Joke 

• Impulseo: Dominique en Joke 

• GGZ: Martine  
 
 

Varia 

• Afwezigheden tijdens de zomervakantie: 
o Abigail: vanaf 05/06 t.e.m. 23/06 
o Enid: vanaf 15/08 t.e.m. 30/08 
o Filip: vanaf 31/07 t.e.m. 19/08 
o Jolien: moederschapsrust vanaf 21/07 
o Kathleen: vanaf 31/07 t.e.m. 11/08 
o Laurens: vanaf 24/07 t.e.m. 05/08 en vanaf 28/08 t.e.m. 01/09 
o Marian: vanaf 03/07 t.e.m. 07/07 
o Martine: vanaf 31/07 t.e.m. 18/08 
o Werner: vanaf 19/07 t.e.m. 04/08 
o Wilfried: vanaf 31/07 t.e.m. 01/09 
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o Joke: vanaf 10/08 t.e.m. 01/09 
o Carmen: moederschapsrust en ouderschapsverlof vanaf 17/07 t.e.m. 19/01 
o Navormingscoördinator ad interim: Abigail 
o Wachtcoördinatoren ad interim: Enid en Laurens 

• BOV project:  
o Het project is van start gegaan op 05/06. 
o De coaches hebben het project voorgesteld op de navorming van HRM en op een 

aantal bestaande overlegmomenten zoals DRM, ERM en KRM. Het overleg met TRM 
staat volgende week op de agenda. Op deze manier denken we meer mensen te 
kunnen bereiken. 

o De brochures worden verspreid onder de huisartsen via het labo.  

• CMA wil een centrale prikplaats organiseren binnen HRM. Te bespreken op de volgende RVB. 

• TO DO: 
o Als kring in kaart stellen welke problemen zich voordoen binnen de kring. Hoe zijn de 

praktijken verdeeld? Waar zijn de patiënten stops? Waar is er overflow? Er moet een 
werkgroep praktijkplanning opgericht worden met Kringcoördinator als trekker. 

o Prioritaire zones:  
▪ Voor vestigingen  t.e.m. 31/12/2016 is heel HRM prioritaire zone, voor 

vestigingen vanaf 01/01/2017 t.e.m. 31/12/2017 geldt dit enkel voor Kontich 
en Lint.  

▪ Kringen zijn in de mogelijkheid om, mits gedocumenteerde informatie, deze 
cijfers aan te passen aan de reële behoeften. 

▪ De deadline betreffende de ‘Aanvraag prioritaire zone door de 
huisartsenkring’ is 30/06/2017.  

 
Volgende datum RVB: donderdag 14/09 om 20u (voorzitter Filip) 
 
 
 
 
 
 


