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Verslag RVB 12-10-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Jolien 

• Voorzitter: Laurens 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 14 september 2017 

De desiderata voor het opstellen van de wachtrollen voor 2018 zijn intussen opgevraagd. Als extra 
desiderata is toegevoegd dat de 60 plussers (geboren in 1958 of vroeger) de mogelijkheid hebben om 
hun nachtwachten te plannen op een vrijdag of een zaterdag. Op die manier krijgen deze artsen de 
dag nadien vrij om te recupereren. 

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke. 

• Zowel de werkingssubsidies als de subsidie voor het centraal oproepnummer zijn intussen 
gestort. 

• De reminder naar de leden die het lidgeld voor 2017 nog niet betaald hebben is verstuurd.  

• De sleutels zijn inmiddels ingeleverd bij Landmeters Ibens en zoals afgesproken is onze 
huurovereenkomst beëindigd op 30/09/2017. We hebben destijds een waarborg gestort 
voor 3 maanden, dit staat ook zo omschreven in het huurcontract. Joke volgt dit verder op.  

 
Ingekomen stukken 

• 18/09 mail Joke: Reminder symposium GZA campus Sint-Jozef in beweging op 30/09 

• 21/09 mail Martine: Update project ‘Bewegen Op Verwijzing’ 

• 22/09 mail Joke: Uitnodiging maandelijkse navorming HRM omtrent ‘farmacologische 
behandeling van COPD’ op 05/10 

• 26/09 mail Joke: Reminder Wintercongres 

• 26/09 mail Joke: Reminder maandelijkse navorming HRM omtrent ‘farmacologische 
behandeling van COPD’ op 05/10 

• 26/09 mail Werner: Aankondiging ‘Update palliatieve zorg in de huisartspraktijk’ door 
Centrum Huisartsgeneeskunde Vakgroep Eliza Universiteit Antwerpen op 14/10 

• 28/09 mail Joke: Reminder symposium GZA campus Sint-Jozef in beweging op 30/09 

• 28/09 mail Joke: Update Vernieuwing zorgaanbod GZA 

• 28/09 mail Joke: Uitnodiging H. Hartziekenhuis, Imeldaziekenhuis, AZ Sint-Maarten en het AZ 
Jan Portaels voor informeel gesprek omtrent visie en verwachtingen op 23/10 of 13/11 

• 28/09 mail Abigail: Toelichting navorming Bristol-Meyers/Pfizer op 19/10 

• 28/09 mail Joke: Bevraging deelname aan warme maaltijd op navorming HRM 05/10 

• 02/10 mail Joke: Aankondiging Studiedag omtrent waardig leven en sterven met dementie 
georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Orion en PHA op 19/10 

• 02/10 mail Joke: Aankondiging infomoment ‘Administratieve regelingen voor personen met 
dementie’ door Stad Mortsel op 03/10 

• 03/10 mail Joke: Annulatie vorming 'administratieve regelingen' 
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• 05/10: mail Joke: Uitnodiging congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen' 
georganiseerd door ZNA Mobiel Crisisteam Antwerpen (MTA) samen met het SaRA- netwerk 
op 16/11 

• 05/10 mail Joke: Uitnodiging gratis filmvoorstelling omtrent dementie georganiseerd door de 
dienst Gezondheid en Welzijn van de Provincie Antwerpen op 24/11 

• 05/10 mail Joke: Uitnodiging benefietconcert t.v.v. onderzoek naar borstkanker 
georganiseerd door GZA Campus Sint-Augustinus op 10/12 

• 05/10 mail Joke: Brief van apothekerskring Mortsel omtrent huisapotheek en 
medcatieschema 

• 06/10 mail Filip: Opvragen desiderata 2018 

• 09/10: Reminder congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen' georganiseerd 
door ZNA Mobiel Crisisteam Antwerpen (MTA) samen met het SaRA- netwerk op 16/11 

• 12/10: Reminder Uitnodiging H. Hartziekenhuis, Imeldaziekenhuis, AZ Sint-Maarten en het AZ 
Jan Portaels voor informeel gesprek omtrent visie en verwachtingen op 23/10 of 13/11 

Actiepunten 

• Uitnodiging H. Hartziekenhuis, Imeldaziekenhuis, AZ Sint-Maarten en het AZ Jan Portaels 
voor informeel gesprek omtrent visie en verwachtingen: Joke stuurt de uitnodiging door naar 
de bestuursleden. Enid informeert of iemand van Haverveld zich hiervoor kan engageren. 
 

Wachtdienst 

• De artsen hebben tot 20/10 de tijd om hun desiderata door te geven. Na deze datum kunnen 
de wachtlijsten opgemaakt worden. 

• De bereikbaarheid van het mobiel verkeer is onbestaande in het Meerminnehof, vooral op 
het gelijkvloers maar ook op de verdiepingen blijft dit een probleem. Deze bereikbaarheid is 
nochtans essentieel voor het functioneren van de huisartsen, en zeker tijdens de 
wachtdienst. Een patiënt, die zijn huisarts opbelt in het weekend of tijdens de nacht krijgt 
een bandje te horen met de melding te bellen naar het betalend telefoonnummer 
090010512, waarop hij via een bandje verneemt hoe hij de wachtarts contacteert. Als deze 
wachtarts zich op dat ogenblik in het Meerminnehof bevindt, krijgt de patiënt het bericht te 
horen dat de arts niet bereikbaar is en hij eventueel de wachtdienst kan contacteren via het 
0900 nummer. Wilfried contacteert de verantwoordelijke via mail om dit probleem op te 
lossen. 

• Wilfried heeft een mail ontvangen van een huisarts die om medische redenen geen 
nachtwachten meer kan uitvoeren en die vraagt bijgevolg om vrijgesteld te worden voor de  
nachtwachten. Een medische aandoening, die gediagnosticeerd en in behandeling is, kan 
aanleiding geven tot vrijstelling van gehele of gedeeltelijke uitoefening van de wacht. 
Hiervoor is een attest van de behandelende arts vereist. De wachtcoördinatoren en de 
voorzitter beslissen of deze reden gegrond is aangezien in het reglement staat dat drie artsen 
hierover moeten beslissen. Laurens zal de functie van voorzitter ad interim op zich nemen. 
Wilfried communiceert dit als wachtcoördinator naar de betrokken arts. 
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Onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg 
 

• Filip en Gerda waren aanwezig op het kringloket van 19/09 omtrent de audit van Maggie De 
Block.  De audit is besproken met de kringen en er is bekeken hoe de huisartsenkringen 
verder stelling kunnen nemen in dit belangrijke dossier.  

• Binnen een periode van vier jaar moet het volledige grondgebied gedekt zijn door 
huisartsenwachtposten . Dat houdt in dat alle patiënten in heel België toegang moeten 
hebben tot een huisartsenwachtpost in hun buurt. Dat zal gebeuren via de oprichting van 
nieuwe initiatieven en de reorganisatie van bestaande wachtposten. 
Wachtposten bevinden zich best naast een spoedgevallendienst op een ziekenhuiscampus, 
bij voorkeur met een gezamenlijke ingang. Dit model biedt schaalvoordelen en maakt het 
eenvoudiger om patiënten naar de meest geschikte zorg te verwijzen: spoeddienst of 
huisartsenwachtpost.  

• De bedoeling is dat huisartsenwachtposten zich organiseren in netwerken. In het huidige 
plan is er sprake van één netwerk per 400.000 inwoners, maar dit voorstel dient verder 
besproken te worden. Elk netwerk zal minstens één wachtpost op een ziekenhuiscampus 
moeten omvatten, en per netwerk zal de federale overheid één voltijdse coördinator 
financieren.  
De meeste aanwezigen op het kringloket prefereren 200 000 à 300 000 inwoners.  

• Daarnaast werkt minister De Block verder aan de uitrol van het telefonische triagesysteem 
1733 als onderdeel van het totaalaanbod niet-planbare zorg. Het nummer 1733 zal ingevoerd 
worden over het hele grondgebied. Alle nieuwe huisartsenwachtposten moeten in het 
systeem stappen en van bestaande huisartsenwachtposten met een eigen triagesysteem 
wordt gevraagd om op korte termijn de overstap naar 1733 te maken zodat binnen 4 jaar alle 
huisartsenwachtposten aangesloten zijn op het systeem. 1733 gaat in voege vanaf 
01/01/2018. 

• Zaterdag 07/10 hebben Filip, Kathleen, Gerda en Joke de huisartsenwachtpost van Brugge 
bezocht. Filip licht de presentatie toe aan de bestuursleden.  

• Onze bedoeling is een gemeenschappelijke triage en het werk van de huisarts ’s nachts te 
laten uitvoeren door de spoedarts. De nieuwe wachtposten worden niet meer gesubsidieerd 
zonder het 1733 nummer. 1733 doet ook telefonisch advies aan de hand van protocollen. De 
triage gaat gebeuren door verpleegkundige van de spoed op basis van de manchestertriage. 
1733 maakt dus het onderscheid tussen wachtpost en spoed.  

• Op 24/10 staat een overleg gepland met Stefan Teughels en GZA voor de verdere praktische 
uitwerking van het projectvoorstel.  

 
Navormingen 
 

• Voor de nieuwjaarsreceptie staat de voorstelling ‘Afscheid’ van Gert De Ley op het 
programma. De zaakvoerder van het ‘Hof Van Reyen’ zorgt voor het podium. Abigail neemt 
als navormingscoördinator de verdere praktische organisatie op zich. 

• De navorming van november staat volledig op punt. In december staat het ‘MFO rond 
nierinsufficiëntie’ met de apothekers op het programma. Peter en Greet Desrumaux nemen 
de praktische organisatie op zich. Joke zorgt voor logistieke ondersteuning.  
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Varia 
• Website: op het overleg met het redactieteam van 15/09 is de boodschap van de RVB 

duidelijk gecommuniceerd. De deadlines dat de website ‘operationeel’ moet zijn tegen half 
november en live gaan eind dit jaar vormen geen probleem. Het programmeerwerk neemt 
een 3-tal weken in beslag. De werkgroep heeft beslist zich momenteel enkel toe te spitsen op 
het gedeelte voor huisartsen. 

• BOV project: ondanks de zomermaanden kende dit project een mooie start. Het is zinvol dat 
de coachen zich nog eens komen voorstellen op een navorming. Er is veel vraag naar 
begeleiding rond voeding. Eventueel kunnen we in de toekomst een reeks aanbieden rond 
gezonde voeding door diëtisten?  

• Personeel: het takenpakket van Joke is de laatste jaren enorm gegroeid, van 
zorgtrajectpromotor naar kringcoördinator. Kathleen is bezig met het herbekijken van haar 
arbeidsvoorwaarden. 

 
Planning data RVB 

• Donderdag 09/11 om 20u (voorzitter Enid) 

• Donderdag 14/12 om 20u (voorzitter Marian) 

• Donderdag 18/01 om 20u (voorzitter Wilfried) 

• Donderdag 08/02 om 20u (voorzitter Abigail)  

• Donderdag 08/03 om 20u (voorzitter Jolien) 

• Donderdag 19/04 om 20u 

• Donderdag 17/05 om 20u  

• Donderdag 14/06 om 20u 

 
Volgende datum RVB: donderdag 09/11 om 20u (voorzitter Enid) 
 
 
 


