
Verslag RVB Huisartsen Regio Mortsel 11/06/2020 
 

• Locatie: Online meeting via ZOOM 
 

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Filip Verdurme, Enid Raats, Marian Lenaerts, Renilt Moons, Marti-
ne Lembregts, Femke Delporte en Nathalie De Landtsheer 

 

• Verontschuldigd: Werner Van Peer 
 

• Voorzitter: Abigail Lafaille 
 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 
Herneming to do’s mei  

Wie  Wat Status 

Abigail MFO taak van de kring of ELZ?  
Navragen bij Peter Dieleman 

Ok: Maakt niet uit wie het orga-
niseert maar het MFO of een 
MDO moet wel blijven bestaan. 

Abigail Bekijken of sociaal passief LMN overgedragen wordt  
naar ELZ of bij kring blijft 

Op te volgen  

Abigail Mail sturen naar Jan De Lepeleire met de vraag of er 
duidelijke richtlijnen gecommuniceerd worden naar de 
kringleden i.v.m. WZC’s (hij had contact met de CRA’s).  

Ok  

Abigail Agenda opstellen AV OK 

Nathalie Aanpassen infoblad nieuwe artsen en HAIO’s.  
Laatste versie doorsturen naar Abigail. 

Ok (Abigail heeft beide docu-
menten geüpdatet) 

Nathalie  Ereleden contacteren die dubbel betaald hebben Ok 

Nathalie Externe artsen in aparte rol invoegen Permamed Ok 

Nathalie Jasmin Peeters contacteren i.v.m. mogelijkheden 
kring/HWP 

Ok 

Femke Lidgelden doorgeven aan boekhouder i.v.m. opstellen 
budget 2020 

Ok 

Martine Jaarverslag doorsturen naar Abigail  OK 

 
 
1.  Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 14/05/2020 
 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken, verstuurd via Permamed, van 13/05/2020 t.e.m. 10/06/2020 kan u onderaan 
het verslag in bijlage terugvinden. 
 
 
3. Financiën 

• Update Financiën LMN 
o Saldo  

▪ Er staat 40 658,00 € op de rekening van het LMN. 



▪ Sociaal passief bedraagt: 
▪ Nathalie en Abigail kijken na of er een communicatie is geweest omtrent res-

terende gelden (subsidie LMN) na de overgang van LMN naar ELZ. 
 

• Update Financiën HRM 
o Saldo 

▪ Er staat 96 656,07 € op de rekening van HRM.   
o Lidgelden ereleden 2020 

▪ De 4 ereleden van wie er dubbel lidgeld werd ontvangen, kregen hierover 
een mail en werd er op 27/05/2020 150 € teruggestort.  

o Lidgelden kringleden 2020 
▪ Brief lidgeld leden, HAIO’s en nieuwe artsen mag verstuurd worden. 

 
 
4. Evaluatie AV 
 

• Goedkeuring verslag 
Het verslag van de AV wordt goedgekeurd 
 

• Verdeling mandaten bestuur 
De verdeling van de mandaten blijft ongewijzigd: 

 
Voorzitter: Abigail Lafaille 
Secretaris: Martine Lembregts  
Penningmeester: Femke Delporte 
 
Marian Lenaerts wordt navormingencoördinator in de plaats van Abigail Lafaille, in samen-
werking met het huidige navormingenteam. 
 
De coördinerende functie voor de CRA’s is momenteel niet ingevuld. Abigail mailt de CRA’s 
van de kring met de vraag of één van hen contactpersoon wil zijn voor de RVB.  
 
Enid Raats is voortaan het aanspreekpunt voor de jongeren en nieuwe artsen. 
 
De organisatie van het Zomercongres nemen Filip Verdurme en Martine Lembregts op zich. 
De coördinerende functie voor het Wintercongres is momenteel niet ingevuld. 
 
 

5. Navormingen 
 

• Navorming 4 juni 2020:  Prikkelbare Darm” 
o Omwille van de coronamaatregelen ging de navorming van juni 2020 door via ZOOM. 
o De spreker was Dr. Sara Nullens.  

 
 
6. ELZZORA  
 

• Stand van zaken 
Op 04/06/2020 vond er een overleg plaats met Nathalie De Landtsheer, Jan De Lepeleire 
(voorzitter ELZZORA), Jan Heeren (Voorzitter SEL Amberes), Filip Schramme (secretaris EL-
ZZORA) en Abigail Lafaille (Voorzitter HRM). De eventuele mogelijkheden en verwachtingen 



van beide partijen werden hierbij besproken. Momenteel wordt bekeken wat de mogelijkhe-
den zijn om een harmoniseringscontract voor Nora Gabor en Nathalie De Landtsheer op te 
stellen. Nathalie zou gedeeltelijk voor de kring blijven werken en ook hier wordt bekeken wat 
de mogelijkheden zijn. Een tweede overleg zal in de loop van volgende week gepland wor-
den. 
De algemene vergadering van ELZZORA vzw ging door via ZOOM op dinsdag 09/06/2020. 
Hiervoor werden enkel de stichtende leden uitgenodigd om statutair in orde te zijn. Er werd 
een interactief gedeelte, “learned lessons vanuit de coronacrisis”gekoppeld aan het statutai-
re gedeelte. Het verslag van de algemene vergadering van ELZZORA vzw zal in de loop van 
volgende week aan de artsen bezorgd worden en beschikbaar zijn op de website 
www.elzzora.be  
In het najaar wordt een brede platformvergadering gepland waarbij het hele netwerk van EL-
ZZORA uitgenodigd wordt. Hierbij zal de presentatie van de algemene vergadering kort toe-
gelicht worden. 

 
 
7. Varia  

• Nieuwe arts  
Jasmin Peeters liet weten dat ze zich zal aansluiten bij HRM in 2021. 
-> In de loop van najaar wordt zij gecontacteerd door Nathalie zodat ze mee ingeroosterd 
wordt voor de wachten van 2021. 

 

• Nieuwe HAIO’s 
Mag er een mail verstuurd worden naar de PO’s met de vraag of er nieuwe HAIO’s zijn? 
-> Eind augustus/begin september mag de mail verstuurd worden.  
 

• Aanpassen statuten 
Cf. mail Mail Gert Merckx (11/06): de statuten van alle vzw”s moeten voor 2024 aangepast 
worden. Gert Merckx wenst alle reeds aangepaste statuten te verzamelen als voorbeeld voor 
de andere kringen.  
-> De statuten van HRM en HWPZORA zullen in aanloop van de AV van 2021 aangepast wor-
den en voorgelegd worden aan de leden van beide vzw’s. 
Nathalie zal dit zo communiceren aan Gert Merckx. 
 

• Fiscale fiches 
Enkele zorgverleners vroegen naar de fiscale fiche van 2019. Nathalie nam hiervoor contact 
op met Karel Buelens. Hij bezorgde een proefafdruk van de fiscale fiches maar kan geen aan-
gifte doen omdat de contactgegevens van dr. x nog steeds ontbreken. Er werd reeds 2x een 
mail gestuurd naar dr.x met de vraag dit in orde te brengen.  
-> Nathalie zal nogmaals per e-mail Dr. x contacteren met de vermelding van de urgentie van 
deze vraag.  
 

• Taakverdeling Kring 
Het inbrengen van nieuwe leden in Permamed neemt Nathalie op zich. Verdere afspraken 
over de verdeling van Permamed worden onderling gemaakt tussen Nathalie en Joke. 
 

• Wintercongres  
De vraag wordt gesteld of er onder de huidige omstandigheden (coronacrisis) een winter-
congres kan doorgaan?  
-> Enid stuurt een e-mail naar prof. Marc Van Ranst met de vraag of dit kan doorgaan. In sep-
tember zal hierover een beslissing genomen worden door de RVB. 

http://www.elzzora.be/


 

• Dr. y (Hove)  
Dr. y stopt zijn werkzaamheden als huisarts. Hij wenst niet dat dit gecommuniceerd wordt 
naar de leden van de kring. 
 
 

• Vergaderdata 2020-2021 
o Extra raad van bestuur op donderdag 30 juli 2020 om 19u (Jongste Telg). 
o Volgende data worden voorgesteld: 

▪ 10 september 2020 
▪ 8 oktober 2020 
▪ 12 november 2020 
▪ 10 december 2020 
▪ 14 januari of 21 januari 2021 
▪ 11 februari 2021 
▪ 11 maart 2021 
▪ 8 april 2021 
▪ 13 mei 2021 
▪ 10 juni 2021 

 
 
8. Personeel 
 
 
9. TO DO juni 2020 
 

Wie  Wat 

Abigail Bekijken of sociaal passief LMN overgedragen wordt  naar ELZ of bij kring blijft. 

Nathalie  Dr.z contacteren met vraag tot wanneer wachten in andere kring lopen. 

Nathalie Dr. z toevoegen aan Permamed 

Nathalie  Finale versie brief lidgeld doorsturen naar Abigail 

Nathalie Verslag AV Kring en HWP 2019 via Docussign doorsturen naar Martine , Joris , Abigail en 
Filip. 

Abigail  Spreekt CRA’s aan of iemand de coördinerende functie op zich wil/kan nemen voor de 
CRA’s 

Enid Marc Van Ranst mailen i.v.m. Wintercongres  

Nathalie  Gert Merckx mailen i.v.m. statuten Kring 

Nathalie  Dr.x contacteren i.v.m. fiscale fiche 

 
 

Volgende datum RVB: Donderdag 10/09/2020 om 20u via ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage  
Ingekomen stukken (Permamed)  
15/05/2020 mail Abigail:  Covid-19: UPDATE werking diensten Geriatrie GZA Sint-Jozef 
15/05/2020 mail Abigail:  Covid-19: Update draaiboek voor de heropstart van de lessen voor 

onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden 
15/05/2020 mail Nathalie: Covid-19 : Warme Oproep openstaande wacht (TTC) 
16/05/2020 mail Christine: Help de helden 
17/05/2020 mail Filip:  COVID-19: aanpassingen op TTC vanaf 18 mei 
17/05/2020 mail Christine: Beschermingsmateriaal 
18/05/2020 mail Andre: Update ophalen mondmaskers Mortsel : 20/03/2020 
18/05/2020 mail Filip:  COVID-19: update draaiboeken TTC 
18/05/2020 mail Abigail: Uitnodiging Algemene Vergadering 28 mei 2020 
18/05/2020 mail Abigail:  Hervorming Impulsfonds 
19/05/2020 mail Abigail: Coronateam: update! 
20/05/2020 mail Filip:  COVID-19: vrijdag 22 mei 
22/05/2020 mail Nathalie:  Covid-19:Online kalender TTC juni 2020 
23/05/2020 mail Abigail: Reminder: Uitnodiging algemene vergadering 28 mei 2020 
24/05/2020 mail Abigail: Covid-19: actuele toestand in WZC Mayerhof 
24/05/2020 mail Filip:  COVID-19: nieuwe openingsuren TTC vanaf 25 mei 
25/05/2020 mail Nathalie: GZA: Palliatieve eenheid verhuist van campus Sint-Augustinus naar 

campus Sint-Jozef 
25/05/2020 mail Nathalie: Groeiende armoede of financiële moeilijkheden in gezinnen ten 

gevolge van de coronacrisis 
25/05/2020 mail Joke:  DRINGEND oproep wachtwissel voor zondag 31/05 van 7u-19u 
25/05/2020 mail Joke:  Nieuwe huisarts in Edegem 
25/05/2020 mail Filip:  Covid-19 : Warme Oproep voor triage-artsen in TTC in juni 
26/05/2020 mail Nathalie: Warme oproep wachtwissel zondag 31 mei 2020 
26/05/2020 mail Nathalie: Wachtwissels zondag 31 mei 2020 zijn ingevuld 
26/05/2020 mail Filip:  Covid-19 : wijziging RIO op AV HWP Zora 
26/05/2020 mail Abigail: Algemene vergadering: verslag vorige AVA 
28/05/2020 mail Nathalie: Covid-19: Warme oproep openstaande wacht TTC 2 juni 2020 
28/05/2020 mail André: update ophalen mondmaskers Mortsel : 20/03/2020 
28/05/2020 mail Abigail: link zoom algemene vergadering 
29/05/2020 mail Nathalie: Uitnodiging navorming "Prikkelbare Darm" donderdag 4 juni 2020 
29/05/2020 mail Abigail: Covid-19: contact tracing voor artsen zonder EMD 
08/06/2020 mail Filip: Covid-19 : openingsuren TTC alle werkdagen 14u-17u (ook op 

maandag) 
08/06/2020 mail Abigail: Covid-19: update WZC Cantershof 
08/06/2020 mail Nathalie:  Afhalen mondmaskers 
10/06/2020 mail Nathalie: Uitnodiging Update flash donderdag 11 juni 2020 
10/06/2020 mail Nathalie: Brief ter info aan de wachtkringen 
 
 
 


