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Verslag RVB 09-11-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Verontschuldigd: Werner 

• Voorzitter: Enid 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 12 oktober 2017 

Het verslag van de vorige RVB wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen gegeven. 

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke. 

• De penningsmeester heeft de artsen die hun lidgeld nog niet betaald hebben gecontacteerd. 
Op één arts na heeft tot op heden iedereen betaald. De RVB is van mening dat deze arts zijn 
lidgeld moet betalen. Zolang een arts een praktijk heeft, moet deze lidgeld betalen. Laurens 
communiceert dit met de betrokkene. 

• De waarborg is nog niet gestort door landmeters Ibens. Joke heeft een reminder gestuurd en 
volgt dit verder op. 

•  Wie het lidgeld betaalt van de HAIO is een interne afspraak  tussen PO en HAIO.  

 
Ingekomen stukken 

• 13/10 mail Joke: Uitnodiging navorming Leuvense dagen Inwendige geneeskunde op 30/11 
en 1/12 

• 17/10 mail Joke: Nieuw juryrapport gepubliceerd op de RIZIV-website omtrent “Het rationeel 
gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de 
volwassene”  

• 19/10 mail Joke: Uitnodiging voor korte bevraging omtrent ervaringen en 
verbetervoorstellen voor sociale dienst AZ Sint-Maarten 

• 19/10 mail Joke: Enquête voor bachelorproef derdejaars voedings- en dieetkunde met als 
thema ‘Onderzoek naar de drempels die Vlaamse huisartsen ervaren bij het doorverwijzen 
naar een diëtist’ 

• 19/10 mail Joke: Reminder opvragen desiderata 2018 

• 20/10 mail Tess Haccuria: Signalering geneesmiddelenmisbruik 

• 20/10 mail Kristof Hillemans: Vacature Huisartsenpraktijk Haverveld Lint 

• 23/10 mail Joke: Aankondiging Symposium EMSA op 14/11 te Antwerpen 

• 26/10 mail Joke: Aankondiging nieuwe arts bij het centrum voor palliatieve zorg in GZA op 
campus Sint-Augustinus 

• 26/10 mail Joke: Vooraankondiging jaarlijks medisch-politiek congres ‘Netwerking anno 
2018’ op 07/02 door Artsenkring Halle en Omgeving 

• 26/10 mail Joke: Aankondiging nieuw ondersteuningsmateriaal voor huisartsen in de 
behandeling van eet- en gewichtsproblemen door Eetexpert 

• 30/10 mail Eline Vanden daele: Aankondiging verhuis pijnkliniek GZA Sint-Jozef naar Sint-
Augustinus en Sint-Vincentius 

•  
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• 30/10 mail Joke: Korte versie nieuw juryrapport gepubliceerd op de RIZIV-website omtrent 
“Het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en 
astma bij de volwassene”  

• 02/11 mail Joke: Enquête voor masterproef huisarts in opleiding met als thema ‘Welke 
betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken’ 

• 05/11 mail Kathleen: Verslag vergadering adviserend comité project rond 
voorkamerfibrillatie 

• 06/11 mail Kathleen: Vraag naar kandidatuurstelling voor de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur van PHA 

• 07/11 mail Joke: Uitnodiging maandelijkse navorming HRM ‘MFO rond Chronische 
Nierinsufficiëntie’ op 07/12 in Hof Van Reyen te Boechout 

• 07/11 mail Joke: Uitnodiging geriatrische zorg binnen GZA Ziekenhuizen op 16/11 

• 08/11 mail Joke: Reminder uitnodiging congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over 
grenzen’ georganiseerd door ZNA Mobiel Crisisteam Antwerpen (MTA) samen met het SaRA- 
netwerk op 16/11 

Actiepunten 

• Vraag naar kandidatuurstelling voor de Algemene Vergadering van PHA: het lukt voor Jan de 
Lepeleire niet meer om HRM hierin te vertegenwoordigen. PHA wil de werkende AV 
beperken tot 30 personen maar vinden de huisartsenkringen wel een belangrijke schakel. 
Wie wil deze functie op zich nemen? Niemand van de RVB voelt zich geroepen. Joke stuurt 
de uitnodiging door naar de artsen gespecialiseerd in palliatieve hulpverlening binnen onze 
kring.  

• Signalisering geneesmiddelenmisbruik? Opnemen in Nieuwsflash als advies van bestuur. 

• Enid doet het voorstel om de agenda in de toekomst weer te geven in bullets waar de 
voorzitter kan aanvullen. De leden van de RVB vinden de agenda zo duidelijk genoeg en de 
voorzitter stuurt bij. 
 

Wachtdienst 

• Wilfried heeft in naam van bestuur een mail gestuurd naar Jacques Westerlinck. De arts 
heeft een attest ingediend met aanvraag tot vrijstelling van wacht. Jacques is door de 
wachtcoördinator uitgenodigd om met zijn medische gegevens te ‘verschijnen’ voor 
arbitrage, maar kon omwille van vakantie niet aanwezig zijn.  

• Het bestuur beslist om de arts gewoon op te nemen in de wachtrollen, zowel dag- als 
nachtwacht. Aan de betrokken arts laten we weten dat we de documenten goed ontvangen 
hebben en dat we het protocol gaan volgen. Filip, Wilfried en Kathleen beslissen of de vraag 
tot vrijstelling gegrond is.   

 
Oprichten wachtpost met GZA: Stand van zaken 
 

• Op 24/10 vond een overleg plaats met Stefan Teughels en GZA. Belangrijk voor erkenning 
van een wachtpost is 61u open zijn en te werken met chauffeur. Het principe van een 
wachtpost is te kiezen voor een rijdende arts met auto en chauffeur, het mag niet 
getolereerd worden dat de arts zelf rijdt. De kosten van catering, bestuursvergoedingen, 
bankkosten en medicatie worden niet vergoed door de subsidies. Deze kosten bedragen 
25000€ op jaarbasis en worden door de kring zelf gedragen.  
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• Gerda neemt contact op met de werkgroep van 1733 en vraagt of we kunnen instappen. 

• De eerste stap die we nu moeten zetten is het plannen van een bijzondere algemene 
vergadering met stemming. Nadien volgt het indienen van een dossier bij het RIZIV.  

• Maandelijks vindt een vast vergadermoment plaats tussen GZA en HRM. Als locatie wordt 
gekozen voor GZA Sint-Jozef, omwille van de centrale ligging.  

 
Extra Algemene vergadering 
 

• De uitnodiging voor extra Algemene Vergadering van 30/11 is goedgekeurd door de 
aanwezigen en vertrekt morgen naar de artsen. Joke legt het Hof Van Reyen vast met 
receptieformule.  

• De werkgroep werk momenteel aan de powerpoint. Filip geeft de presentatie op de 
Algemene Vergadering. Het belang wordt onderstreept om als voltallige Raad van Bestuur 
achter het actieplan te staan. 

 
Navormingen 
 

• De inschrijvingen voor het ‘MFO rond nierinsufficiëntie’ met de apothekers lopen binnen. De 
nefrologen uit de omliggende ziekenhuizen worden als ‘expert’ uitgenodigd op de 
navorming. Er wordt nog eens extra benadrukt in de nieuwsflash dat de locatie ‘Hof Van 
Reyen’ is en niet ‘Kasteel Fruithof’. De praktische modaliteiten van het nieuwe systeem van 
‘huisapotheek’ staat geagendeerd. 

• Voor de navorming van mei staat ‘Burnout’ geagendeerd. Abigail neemt contact op met 
Valérie Derore voor de verdere praktische uitwerking.  

• De tool ‘Navormingen geneesheren’ die we momenteel hanteren voor onze navormingen 
kost 3557€ op jaarbasis. Komt erbij dat de website niet echt toegankelijk is. Het bestuur 
geeft zijn akkoord om deze samenwerking stop te zetten en over te stappen naar het 
systeem dat gepromoot wordt door Domus Medica. Abigail en Joke volgen dit verder op.  

• Er wordt een nieuwsflash verstuurd naar de leden met een oproep om hun stickers zo snel 
mogelijk in te voeren aangezien we binnenkort gaan overschakelen naar een ander systeem. 
De nieuwsbrief moet een stappenplan omvatten om de stickers in te voeren. Sommige 
artsen ondervinden hiermee momenteel problemen.  

 
 

Website 
• Tom is bezig met het ontwikkelen van de website. Zonder de caretakers wordt de kostprijs 

geschat op 6800€, waar veiligheidshalve een marge van 20% voorzien wordt voor 
onvoorziene omstandigheden en/of extra complexiteiten. Wordt vervolgd op de volgende 
RVB. 

• De Raad van Bestuur is het er unaniem over eens dat de website tegen eind december 
operationeel moet zijn.  
 

 
 
Volgende datum RVB: donderdag 14/12 om 20u (voorzitter Marian) 
 
 
 


