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Verslag RVB 14-12-2017 
• Locatie: HRM-huis 

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

• Voorzitter: Marian 

• Verslag: Joke 

Verslag van de Raad van Bestuur van 9 november 2017 

• In de verslagen mogen geen namen vermeld worden. 

• Omtrent middelenmisbruik is een protocol voor handen via de provinciale geneeskundige 
commissie (Dr. Wim De Haene) 

Financiën 
• Zie overzicht mails Joke. 

• Naar jaarlijkse gewoonte wordt er in januari een afspraak met de boekhouder gemaakt voor 
het indienen van de boekhouding. De penningmeester en Joke zullen hierop aanwezig zijn.  

• De betalingen voor het wintercongres lopen vlot binnen. Laurens maakt een inventaris op 
van de betalingen. 

• De waarborg is terug gestort door landmeters Ibens.  

• In het verleden zijn de leden van de LMN stuurgroep altijd vergoed. Door de fusie met TGZ 
zijn deze vergoedingen weggevallen. Met de opstart van de eerstelijnszone en het MoReS 
project is deze tijdsinvestering alleen maar toegenomen. Het bestuur is unaniem van mening 
dat de bestuursleden van het LMN opnieuw moeten vergoed worden naar analogie van de 
bestuurders van HRM.  

• Het bestuur geeft zijn akkoord voor de aankoop van computermateriaal voor kring en LMN.  

• De kosten gemaakt aan het mengpaneel van de DJ op het feest van HRM worden door de 
kring terugbetaald aan Martine. 

 
Ingekomen stukken 

• 10/11 mail Joke: Uitnodiging extra Algemene Vergadering op donderdag 30/11 om 20u30 In 
Hof Van Reyen te Boechout 

• 10/11 mail Joke: Syntheseverslag van netwerkbijeenkomst betreffende Pilootproject 
‘Perinatale Geestelijke Gezondheid’ van Provincie Antwerpen op 20/09 + aankondiging 
eerste bijeenkomst met de projectgroep op 12/12 

• 14/11 mail Joke: Aankondiging van uitbreiding van de dienst urologie in ZNA Middelheim 

• 14/11 mail Joke: Aankondiging van uitbreiding van de dienst gynaecologie en verloskunde in 
GZA campus Sint-Vincentius. 

• 14/11 mail Joke: Overlijdensbericht Dr. Adia Rabau 

• 15/11 mail Joke: Nieuwsflash HRM 

• 17/11 mail Joke: Uitnodiging benefietconcert t.v.v. onderzoek naar borstkanker door GZA 
Campus Sint-Augustinus op 10/12 

• 24/11 mail Joke: Klacht patiënt betreffende wachtarts die weigert te komen 

• 28/11 mail Joke: Reminder extra Algemene Vergadering op donderdag 30/11 om 20u30 

• 29/11 mail Joke: Overlijdensbericht Dr. Anne Teulingkx 
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• 30/11 mail Joke: Uitnodiging van GSK om een Medisch Farmaceutisch Overleg te organiseren 
omtrent ‘Goed gebruik Geneesmiddelen’ 

• 30/11 mail Joke: Enquête voor masterthesis huisarts in Opleiding betreffende de 
nomenclatuurkennis bij vlaamse huisartsen en HAIO’s 

• 30/11 mail Joke: Aankondiging vorming rond eetstoornissen en overgewicht voor artsen in 
Leuven op 24/03/2017 i.s.m. Domus Medica 

• 01/12 mail Kathleen: Reflecties Algemene Vergadering 

• 01/12 mail Joke: Warme oproep wachtovername nachtwacht 06/12 

• 01/12 mail Jan Heeren: Felicitaties aan het bestuur betreffende AV 

• 01/12 mail Filip Otten: Felicitaties aan het bestuur betreffende AV 

• 03/12 mail Joke: Nieuwsflash HRM 

• 04/12 mail Joke: Uitnodiging tot verlenging van verhuisdienst van Bpost omtrent het 
doorsturen van de briefwisseling vanop ons uw oude adres 

• 04/12 mail Joke: Save the date betreffende symposium 'Zorgpad Arbeid en herstel, 
verbinding werkt' georganiseerd door GTB en LISTEL op 25/01/2018 

• 04/12 mail Marc Dobbeleir: Overlijdensbericht Dr. Anne Teulingkx 

• 04/12 mail Frank Vandeputte: Nabeschouwingen op AV van het neen kamp 

• 04/12 mail Theo Putzeys: Reactie op mail Frank 

• 04/12 mail Katrien Bols: Reactie op mail Frank 

• 07/12 mail Joke: Enquête twee masterstudenten 'Kinesitherapie en 
Revalidatiewetenschappen' omtrent kennis, diagnostiek en eventuele doorverwijzing van 
kinderen met milde neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen in de huisartspraktijk' 

• 07/12 mail Joke: Presentatie en infobrochure van Domus Medica omtrent een veilige 
dokterspraktijk’ naar aanleiding van de start van het proces van de Familie van Dr. Patrik 
Roelandt 

• 07/12 mail Joke: Nieuwsbrief éénlijn.be 

• 07/12 mail Joke: Warme oproep van de BOV coaches om het project te blijven steunen 

• 07/12 mail Joke: Oproep van Dr. De Schrijver voor overname echograaf  

• 07/12 mail Joke: Orthopedisch chirurg van ZNA Middelheim gespecialiseerd in knie- en 
sportletsels wenst zich te komen voorstellen op de LOK-vergaderingen 

• 08/12 mail Filip: Voorstelling nieuw algemeen reglement van WZC Sint-Mathildus 

• 08/12 mail Joke: Loopbaancoach wenst loopbaan- en studiekeuzecoaching te komen 
voorstellen op LOK-vergaderingen: doorsturen naar de LOK verantwoordelijken 

• 12/12 mail Joke: Geval van scabiës curiosa vastgesteld bij patiënte in H.-Hartziekenhuis Lier 

• 12/12 mail Joke: Aankondiging van start van dr. Van der Gucht op de dienst NKO in GZA op  
de campussen Sint-Vincentius en Sint-Jozef 

• 12/12 mail Hilde Stoffelen: Verbetering communicatie betreft personen met een handicap 

• 12/12 mail Joke: Voorstelling expertisespreekuur erfelijkheid en vaten 

• 13/12 mail Jasna Peeters: Toelichting van problemen in WZC 'Huize Breughel' te Edegem 

• 14/12 mail Joke: Aankondiging van uitbreiding van de dienst psychogeriatrie in GZA campus 
Sint-Jozef met Dr. Maaike Zijlstra  

Actiepunten 

• Overlijden Anne Teulingkx: de kring stort 100€ aan het kinderkankerfonds. 

• Voorstelling nieuw algemeen reglement van WZC Sint-Mathildis: bezwarend is artikel 12. Het 
bestuur wenst cash of liefst via overschrijving. 

• WZC ‘Huize Breughel’ te Edegem: er is een probleem met de uitbetaling in het WZC. Er wordt 
blijkbaar al maanden niet meer uitbetaald aan de huisartsen, kinesisten en apothekers, 
terwijl deze kosten wel bij de bewoners zijn geïnd. Uiteraard moet hiermee iets gebeuren 
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vanuit de kring. Dr. Jasna Peeters is bereid om namens alle gedupeerden op te treden. 
Laurens doet een oproep dat alle gedupeerden zich zo spoedig mogelijk melden bij Dr. Jasna 
Peeters met vermelding van het bedrag. Zo kan dit samen gebundeld worden om een 
aangifte te doen bij de politie. Voor de huisartsen die nog prestaties doen bij Huize Breughel, 
raadt het bestuur aan alles via 3e betaler te verrekenen en het remgeld rechtstreeks bij 
familie/bewoners te innen. Het  bestuur adviseert de uitbetaling van de getuigschriften voor 
verstrekte hulp/bezoldiging cash of via overschrijving te ontvangen. Er mogen daar in ieder 
geval geen getuigschriften meer afgegeven worden.  
 

Wachtdienst 

• Drie artsen van het bestuur hebben de vraag tot vrijstelling van de desbetreffende arts 
bekeken. De arts kreeg bij de verdeling van de wachten de minnelijke schikking van geen 
nachtwachten in de eerste helft  en 3 nachtwachten in de 2de helft van het jaar. De 3 artsen 
van de RVB zijn unaniem van mening dat de aandoening waaraan de desbetreffende arts 
lijdt, geen aanleiding is voor permanente vrijstelling voor het uitoefenen van de wachtdienst. 
De wachtdienst wordt aanzien als het verderzetten van de normale huisartsenactiviteit in het 
weekend en tijdens een paar nachtwachten. Zeer dringende zaken kunnen steeds 
gedelegeerd worden naar de spoed. De desbetreffende arts gaat niet akkoord met de 
minnelijke schikking. Een onafhankelijk medisch adviseur wordt voorgedragen ter arbitrage.  
Wordt vervolgd. 

• We worden geconfronteerd met artsen die HAIO’s gebruiken om wachten over te nemen en 
dit niet doorgeven aan de wachtcoördinator. Martine stuurt een mail naar alle PO’s met de 
melding van dit probleem. Indien we dit fenomeen nog opmerken in de toekomst, passen we 
dit gewoon aan in de wachtrollen.  

• We merken een stijging van het aantal wachtklachten op, er waren deze maand 3 meldingen.  

 
Evaluatie Algemene Vergadering en verdere actiepunten oprichten wachtpost 

• Werner feliciteert het bestuur met het resultaat. Er is een goed debat gevoerd en de 
aanwezigen waren kritisch met de nodige vragen. De reacties achteraf zijn heel positief. 

• De volgende stap is het oprichten van werkgroepen. In januari worden de mensen samen 
geroepen die gaan participeren aan de werkgroepen. 

• Filip stuurt een mail naar alle artsen met de uitnodiging om te participeren aan de diverse 
werkgroepen. De geïnteresseerde artsen worden uitgenodigd op de volgende vergadering in 
GZA St. Jozef op dinsdag 16/01 om 12u30. Deze vergadering is puur informatief. De 
bedoeling is dat er in elke werkgroep telkens 2 huisartsen en 1 arts van GZA zit. Gerda neemt 
de coördinatie van deze werkgroepen op zich en dit tot bij de opening van de wachtpost.  

• Abigail en Marian geven vanuit het bestuur te kennen te willen zetelen in één of andere 
werkgroep.  

 
Navormingen 
 

• Abigail stuurt een mail naar Peter om de overeenkomst met navorming geneesheren op te 
zeggen vanaf 01/01/2018.  

• Navorming Burnout: de meeste sprekers zijn verbonden aan the human link maar Charlotte 
Haarsma, psychotherapeute, niet meteen. Zij geeft wel cursus aan HAIO’s over burnout via 
het ICHO. Abigail contacteert haar als spreker voor de navorming van februari.  

• Navorming rond spoedgeneeskunde: als sprekers gaan we voor de spoedartsen van GZA van 
campussen Sint-Augustinus en Sint-Jozef. De bedoeling is om te werken met protocollen. In 
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kleine groepen is er de bespreking van casussen met als expert een spoedarts. We plannen 
dit tegen mei-juni. De navormingcoördinatoren nemen contact op met de spoedartsen.  
 

HRM in kaart: praktijken met patiëntenstop  
• Gezien er meer en meer praktijken met overvolle agenda’s zitten en besloten hebben om op 

één of andere manier een patiëntenstop in te voeren, willen we als kring dit in kaart brengen 
zodat we kunnen zien in welke regio’s er problemen zijn en hoe we hier aan een oplossing 
kunnen meewerken. 
Daarom zouden wij van elke praktijk (solo- of groepspraktijk) graag weten of zij al dan niet 
nieuwe patiënten weigert. Er zijn drie mogelijke antwoorden: 

o geen patiëntenstop 
o volledige patiëntenstop 
o patiëntenstop volgens bepaalde criteria (bijvoorbeeld enkel nieuwe patiënten uit de 

gemeente,…). Als u antwoord 3 geeft, moet u deze criteria voor uw praktijk 
specificïeren 

• Deze bevraging kan niet georganiseerd worden via de permamed poll gezien er per praktijk 
moet geantwoord worden en omdat men extra info moet kunnen geven. 

• Wordt vervolgd op de volgende RVB 

 
Varia 

• BOV: Martine heeft in een LOK de toelichting omtrent het BOV project gedaan. Het was een 
heel aangename ervaring. De bedoeling is om mensen te bereiken die niet aan sport toe 
komen dus het is een heel positief project in kader van preventie. 

• Website: Kathleen stuurt mail voor stand van zaken  

• Personeel: wordt besproken op coaching 
 

 
 
Volgende datum RVB: donderdag 18/01 om 20u (voorzitter Wilfried) 


