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Locatie: HRM-huis
Aanwezig: Kathleen, Martine, Laurens, Filip, Wilfried, Werner, Abigail, Enid, Marian en Joke
Verontschuldigd: Jolien
Voorzitter: Filip
Verslag: Joke

Verslag van de Raad van Bestuur van 08 juni 2017
Het verslag van de vorige RVB wordt goedgekeurd, er werden geen opmerkingen ontvangen.

Financiën
•
•
•
•
•

Zie overzicht mails Joke
Joke heeft opgelijst welke artsen en specialisten het lidgeld voor 2017 betaald hebben en
stuurt een reminder naar de leden die nog moeten betalen. De ledenlijst van Permamed
geldt hiervoor als referentie.
Landmeters Ibens wil onze vorige kantoren in gebruik nemen en stelt voor om de
overeenkomst te laten beëindigen op 30/09/2017. Joke maakt een afspraak voor het
overhandigen van de sleutels.
Tot op heden zijn de kringsubsidies nog niet gestort. Joke volgt dit verder op.
Voor geboortes binnen het bestuur wordt vanaf heden een budget van 100€ voorzien.

Ingekomen stukken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20/06 mail Joke: Informatie omtrent vraag naar nieuwe gemotiveerde controle-artsen
22/06 mail Joke: Vriendelijk verzoek om wachtwissels tijdig door te geven
23/06 mail Joke: Omzendbrief inzake de post expositie profylaxe tegen rabiës
02/07 mail Filip Verdurme: Wist je wachtje omtrent app 112
04/07 mail Carmen: Vernieuwde richtlijn “Depressie bij volwassenen: aanpak door de
huisarts”
10/07 mail Joke: Informatie omtrent het gebruik van valse voorschriften door een
welbepaalde patiënt
10/07 mail Joke: Bevraging door Medische beeldvorming AZ Sint-Maarten
18/07 mail Joke: Dringende wachtovername vrijdag 25/08 dagwacht sector 1
27/07 mail Joke: Nieuwsflash HRM
29/07 mail Katrien Adriaensen: Geboortekaartje Maurice
31/07 mail Joke: Reminder bevraging door Medische beeldvorming AZ Sint-Maarten
13/08 mail Kathleen: Aankondiging eerste vergadering adviserend comité project rond
voorkamerfibrillatie.
23/08 mail Marc Dobbelaere: Rode Kruis Vlaanderen is dringend op zoek naar een arts om
als scheepsarts mee te varen met het vakantieschip J H Dunant zondagavond 10/09 tot
16/09
23/08 mail Luc Van Geel: Reactie op oproep Rode Kruis
04/09 mail Joke: Aankondiging wetenschappelijke bijscholing ‘ A fresh start in OAB’ met als
gastspreker Prof. De Wachter georganiseerd door firma Astellas op 21/09
04/09 mail Joke: Programma dementie flyer september-januari door Stad Mortsel
04/09 mail Joke: Aankondiging Symposium GZA Campus Sint-Jozef in beweging op 30/09
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05/09 mail Luc Van Geel: Aankondiging Wintercongres
05/09 mail Joke: Aankondiging ‘Update palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk’ op 14/10
door Centrum Huisartsgeneeskunde Vakgroep Eliza Universiteit Antwerpen
05/09 mail Joke: Uitnodiging en aankondiging van Consensusvergadering door RIZIV ‘Het
rationeel gebruik van de orale anticoagulantia of vitamine K antagonisten in
voorkamerfibrillatie en veneuze trombo-embolie op 30/11
05/09 mail Joke: Overlijdensbericht Mevrouw Godelieve Verstappen, schoonmoeder van
Martine Lembregts
06/09 mail Gert Merckx: Uitnodiging kringloket omtrent de toekomstige organisatie
wachtdiensten op 19/09
11/09 mail Joke: Nieuwsflash HRM
11/09 mail Joke: Reminder wetenschappelijke bijscholing ‘ A fresh start in OAB’ met als
gastspreker Prof. De Wachter georganiseerd door firma Astellas op 21/09
12/09 mail Joke: Overlijden Dr. Frans Van Gils
12/09 mail Abigail: Presentatie + richtlijn palliatieve sedatie gegeven op de navorming HRM
van 07/09
13/09 mail Joke: Overlijden Dr. Bert Andries
14/09 mail Joke: Aankondiging Contactkoor Wereld Alzheimer dag op 21/09
14/09 mail Joke: Uitnodiging Wetenschappelijke avond Real World Data NOACS Dr. Wim
Huybrechts, Elektrofysioloog GZA St. Augustinus & UZA georganiseerd door firma BristolMyers Squibb op 19/10
14/09 mail Joke: Aankondiging 3e OPD tref ‘Dementie kent geen kleur’ op 26/9

Actiepunten
•
•
•
•

Aankondiging eerste vergadering adviserend comité project rond voorkamerfibrillatie: eerste
overleg vindt plaats begin oktober. We worden als huisartsenkring op de hoogte gehouden.
Volgende kringloket op 19/09 gaat over de toekomstige organisatie van de wachtdiensten.
Filip zal aanwezig zijn met Gerda Verheyden.
Mail VS: wat is de zin om de naam te vermelden? Is het niet beter dat iedereen er op let dat
het correct gebeurt? Een mail sturen met de naam van de patiënt mag eigenlijk niet. Het is
nu te laat om te reageren maar volgende keer pikken we erop in.
Warme oproep voor het skicongres om de jongeren collega’s te overtuigen om mee te gaan!

Wachtdienst
•

•
•

De mail voor het opvragen van de desiderata voor het opstellen van de wachtrollen voor
2017 wordt binnenkort verstuurd. De arts heeft de keuze uit volgende desiderata:
o twee vrijgestelde dagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag).
o maximum 14 vakantiedagen vastleggen waarbinnen de arts geen wachten hoeft te
doen.
o voor weekendwachten de mate van voorkeur geven voor een zondag.
o vragen om extra wachtdiensten te presteren, met een maximum van 4 extra
wachten.
o vragen om deel uit te maken van de vervangingspool
o zwangerschapsverlof doorgeven.
Volgende dagen blijven aanzien worden als weekend feestdag: 24/12, 31/12 en de vrijdag na
hemelvaart.
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. Er worden desiderata toegevoegd voor
60+ plussers omtrent de nachtwachten.
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Op brugdagen wordt er nog steeds doorverwezen naar de huisarts van wacht. In de
nieuwsbrief van april 2018 wordt hier een melding over gemaakt.
In de volgende nieuwsbrief wordt vermeld dat elke huisarts verantwoordelijk is voor zijn
eigen patiënten tussen 8u en 18u.

Onderzoeksproject HRM omtrent onplanbare eerstelijnszorg
•
•

•
•

Voor onze kring hebben Filip, Enid, Michel, Kathleen en Joke een aantal keer mee aan tafel
gezeten, o.a. ook een overleg met de spoedartsen van St Jozef.
Stand van zaken:
o GZA heeft Mevr. Gerda Verheyden als projectleider aangesteld die halftijds is
vrijgesteld om dit project concreet in uitvoering te brengen.
o Er is een absolute bereidheid van GZA om dit traject te doen slagen. Als we onze
doelstellingen duidelijk formuleren, is het ziekenhuis tot veel bereid zijn om dit te
realiseren.
o Mevr. Verheyden heeft met elke betrokken groep (spoedartsen, verpleegkundigen,
huisartsen, …) apart aan tafel gezeten om knelpunten en verwachtingen op te lijsten.
o Voor ons als huisartsengroep hebben we het volgende naar voor gebracht:
sterke ontlasting van de nachtwachtdienst door telefonische triage 's nachts door
vpk/spoedarts en 'mobiele' patiënten worden gevraagd zich naar de spoed te
begeven. De HA van wacht wordt enkel gecontacteerd voor onvermijdbare
huisbezoeken. De 'spoed' zal ‘s nachts sluiten, maar patiënten kunnen zich daar na
afspraak met de spoedarts wel aanbieden.
Concreet functioneert de huisarts van wacht tijdens weekend DAGwacht vanuit de campus.
Strikte samenwerkingsprotocols moeten worden opgemaakt.
We wachten nu op een eerste ontwerp van plan van actie. Het zwakke punt is om de
spoedartsen mee te krijgen in dit verhaal.

Brandverzekering
•
•

Het OCMW heeft een brandverzekering afgesloten voor het ganse gebouw met “afstand van
verhaal tegenover derden”. De huurder dient zelf een brandverzekering af te sluiten voor de
nog niet door de verzekering van het OCMW gedekte risico’s.
Kathleen en Joke volgen dit op.

Navormingen
•
•

In oktober staat de griepvaccinatie gepland, aangezien de opkomst voor de navorming van
november steeds lager ligt. GSK zorgt voor financiële steun. Abigail volgt dit verder op.
Voor de nieuwjaarsreceptie hebben we gekozen voor de voorstelling ‘Afscheid’ van Gert De
Ley aangezien deze iets humoristischer is dan Blind Geheugen. De zaakvoerder van het ‘Hof
Van Reyen’ zorgt voor een podium.

Varia
•

BOV project:
o Loopt maar moet nog verdere bekendmaking krijgen via LOK’s.
o Volgende week staat de volgende stuurgroepvergadering gepland.
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CMA wil een centrale prikplaats organiseren binnen HRM. Wordt vervolgd
Impulseo I: Zorg en Gezondheid Vlaanderen heeft de lijst van prioritaire zones gepubliceerd
voor de periode 06/2017 tot en met 31/12/2018. Alle gemeenten van onze kring zijn als
prioritaire zone erkend. Met dank aan Dr. Dominique Loockx voor haar medewerking om dit
dossier tijdig rond te krijgen.

Sleutels gebouw: elke sleutel is gekoppeld aan een individuele code, die af te halen is na
afspraak bij de financiële directeur. Voor de secretaris en de penningmeester wordt een
sleutel voorzien, alsook voor elke LOK voorzitter.
Personeel: Nora Gabor is op 11/09 gestart ter vervanging van Carmen en dit gedurende
10u/week.
Website: tegen half november moet de website operationeel zijn. De deadline om live te
gaan is eind 2017.
Eerstelijnszone: deze werkgroepvergaderingen verlopen in een constructieve sfeer. De
bedoeling is om de consensus met de kringgrenzen te starten en eventueel later uitbreiden.
Mores project: gaat door als proefproject binnen TGZ. Het project gaat over het inzetten van
een casemanager bij CZ daar waar een klassiek MDO onvoldoende is. Twee HAIO’s van de
UIA zijn mee betrokken. De bedoeling is om te proberen bij 6 MDO’s aansluitend een
casemanager in te schakelen.
Het zomercongres voor 2018 staat gepland op zaterdag 16/06.

Planning data RVB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 12/10 om 20u (voorzitter Laurens)
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 12/10 om 20u (voorzitter Laurens)

