
 

Verslag RVB Huisartsen Regio Mortsel 10/09/2020 

 

• Locatie: Online meeting via ZOOM 

 

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Filip Verdurme, Marian Lenaerts, Renilt Moons, Martine Lembregts, 

Femke Delporte, Werner Van Peer  en Nathalie De Landtsheer 

 

• Verontschuldigd: Enid Raats 

 

• Voorzitter: Abigail Lafaille 

 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 

 

To do’s juni 

Wie  Wat Status 

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

kring blijft. 

ok 

Nathalie  Arts x contacteren met vraag tot wanneer wachten in andere kring 

lopen. 

ok 

Nathalie Arts x toevoegen aan Permamed ok 

Nathalie  Finale versie brief lidgeld doorsturen naar Abigail ok 

Nathalie Verslag AV Kring en HWP 2019 via Docussign doorsturen naar Martine , 

Joris , Abigail en Filip. 

ok 

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

nemen voor de CRA’s 

ok 

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

Nathalie  Gert Merckx mailen i.v.m. statuten Kring (voorbeelden statuten) Te 
hernemen  

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

 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 11/06/2020 

• Coördinerende functie CRA 

Hierop kwam geen respons van de CRA’s. Abigail contacteert dr. y met de vraag of hij deze taak op zich 

wil nemen. 

Er zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 



 
2. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken, verstuurd via Permamed, van 12/06/2020 t.e.m. 10/09/2020 kan u onderaan 

het verslag in bijlage terugvinden. 

3. Financiën 

• Update Financiën LMN 

o Saldo  

▪ Er staat 23 116,62 € op de zichtrekening van LMN. 

▪ Sociaal passief bedraagt: 15 758,26 € 

Het loon van Nathalie werd t.e.m. augustus betaald door LMN. Voor de maand september zal dit 

éénmalig betaald worden door HRM zodat de boekhouding tijdig afgesloten kan worden. 

De volledige loonkost van Nathalie wordt nu betaald door HRM . Er werd gevraagd aan ELZZORA of 

hiervoor een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming kan gedaan worden.  

Om de boekhouding af te sluiten wordt gevraagd wat er moet gebeuren met het sociaal passief en de 

resterende gelden op de zichtrekening van LMN.  

➔ Indien ELZZORA de taken van LMN zoals MFO, middagvergaderingen, chronische projecten, … 

opneemt kunnen de resterende gelden hiervoor overgedragen worden. 

• Update Financiën HRM 

o Saldo 

▪ Er staat 160 728,05 € op de zichtrekening van HRM.   

▪ Het spaargeld bedraagt 148 211,10 €. 

o Lidgelden ereleden 2020 

Sinds de RvB van juni werden nog 2 artsen erelid van HRM: 

Dr. Dirk Verheyen (psychiater)  en Dr. Sara Nullens (gastro-enteroloog-GZA) 

o Lidgelden kringleden 2020 

Op 15/06 ontvingen alle leden van HRM een betaaluitnodiging omtrent het lidgeld 2020. 

Op 02/09 werd hiervoor een eerste reminder verzonden naar de leden die dan nog niet betaald 

hadden. 

Tot op heden zijn er nog 14 artsen waarvan geen lidgeld ontvangen werd. 

➔ Femke contacteert de huisartsen waarvan nog geen lidgeld ontvangen werd. 

De HAIO’s die starten op 1/10/2020 zullen via het infodocument gevraagd worden om het lidgeld 

(100€) te betalen. Zij dienen maar 1x per stageperiode lidgeld te betalen. Nathalie zal deze betalingen 

opvolgen. 



 
o KBC  

In augustus ontving HRM een brief van KBC omtrent het digitaliseren van de communicatie. Hierbij 

stond vermeld dat deze communicatie verstuurd zal worden naar de beheerder dr. Laurens Snoep. 

Naar aanleiding hiervan nam Nathalie contact op met KBC. Hieruit bleek dat er nog steeds een KBC 

business licentie is voor Laurens. Nathalie vonden ze echter niet terug in het systeem. KBC kon hier 

zelf niet aan uit en na heel wat telefonische contacten zeiden ze dat alles in orde was en dat er enkel 

nog een digitale handtekening vereist zou zijn van de penningmeester en secretaris. In het verleden 

waren ook reeds tal van problemen omtrent volmachten en nieuwe kaarten. 

➔ Femke contacteert Stéphanie Wouters van KBC om te informeren of het mogelijk is om 

eventueel te veranderen van contactpersoon. 

4. Navormingen  

• Evaluatie navorming september 2020: 

o Onderwerp en spreker: COVID-19 bij kinderen (spreker Dr.Nathalie Segers) + de aanpak 

van Covid-19 door onze Eerstelijnszone 

o Vergoeding spreker: 250€  

• Navorming oktober (1/10/2020) 

o Onderwerp en spreker: Psychose en aanpak van de huisarts . Dr. Jan De Lepeleire 

contacteert spreker. 

o Vergoeding spreker: nog te bepalen 

De navorming zal vooraf gaan door het infomoment van de HAIO’s. Nathalie maakt hiervoor een ZOOM 

meeting aan . Start uur infomoment:19u30 

• Wat met navorming Nieuwjaar? 

Voorstel : Informeren bij andere kringen om samen iets te organiseren. Abigail informeert bij HAK 

Antwerpen 

• Aanvragen accreditatie 

Nathalie zal toegang krijgen om accreditatie aan te vragen voor de navormingen. Peter Dieleman zal 

dit in orde brengen. 

5. HAIO’s  

• Update stageperiode 2020-2021 

Er zijn 15 HAIO’s binnen HRM voor de stageperiode 2020-2021. Hiervan starten er 11 nieuwe HAIO’s 

op 1/10/2020. 

Nathalie maakt voor alle HAIO’s een account aan op Permamed en bezorgt hen een infodocument. 

Nathalie communiceert de informatie omtrent de HAIO’s steeds naar Joke Macharis en Kirsten 

Keuleers zodat zij over de nodige informatie beschikken voor de wachtdiensten en uitbetalingen.  

 



 
6. ELZZORA  

• Stand van zaken 

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd het bestaande coronateam uitgebreid met 

leden van het bestuursorgaan ELZZORA, partners binnen ELZZORA en de verschillende diensten 

Noodplanning. Het huidige Covid-19 team ELZZORA komt tweewekelijks en afhankelijk van de situatie, 

wekelijks samen. Nathalie De Landtsheer en Nora Gabor zijn de teamleaders van het Covid-19 team 

en Dr. Marc Dobbeleir neemt de taak van de mSPOC (medisch Single Point Of Contact) op zich. De 

Coronacrisis brengt binnen ELZZORA heel wat extra taken met zich mee waardoor er vanuit Zorg en 

Gezondheid gewommuniceerd werd dat deze prioriteit hebben op al de andere taken. Nathalie en 

Nora bekijken wekelijks welke taken er toch verder opgenomen kunnen worden en welke even on hold 

gezet worden. Zij toetsen dit steeds af met he dagelijks bestuur van ELZZORA. 

Omdat er een permanentie van 7/7 verwacht wordt van de teamleaders wordt er gewerkt met een 

beurtrol tussen Nathalie en Nora voor het opvolgen van de Zorgatlas en de communicatie naar de 

organisaties. Van de mSPOC wordt ook verwacht 7/7 bereikbaar te zijn. Marc gaf hier reeds aan dat 

dit voor hem erg zwaar is en graag een back-up wenst. Binnen HRM zal bekeken worden wie van de 

eventueel gepensioneerde artsen dit op zich wil nemen. 

Abigail apprecieert de betrokkenheid van in de transitie van het personeel door Filip Schramme en Jan 

De Lepeleire. 

• Huur vergaderzaal Terlindenlaan  

De huur voor de vergaderzaal en bureau Nathalie in de Terlindenlaan te Edegem bedraagt 

730€/maand. Het voorstel van ELZZORA is om hiervan een gedeelte te betalen voor het gebruik van 

Nathalie haar bureau. Vanaf 1/10/2020 zal Nathalie voor 13/38 tewerkgesteld worden voor HRM. 

Abigail vraagt aan ELZZORA om dit contractueel vast te leggen. 

7. Varia  

• Patiëntenstop binnen HRM 

Het probleem omtrent patiëntstop binnen HRM werd deze zomer nogmaals aangekaart door dr. y. 

Doordat enkele artsen nabij groepspraktijk De Steenakker op pensioen gingen of gaan, worden zij 

overstelpt door nieuwe patiënten. Zelfs na uitbreiding van de praktijk zien zij op termijn problemen. 

Nathalie zou hiervoor een overzicht maken van de praktijken en de afgebakende zones waardoor de 

probleemzones in kaart gebracht worden. Door de toenemende taken omtrent Covid-19 is dit nog niet 

gebeurd.  

➔ Nathalie doet een oproep naar alle HRM leden om de praktijk niet te sluiten maar de zone 

goed af te bakenen zodat de instroom van nieuwe patiënten voldoende opgevangen kan 

worden. Elke praktijk kan de eigen afgebakende zone doorgeven aan Nathalie zodat de 

probleemzones in kaart gebracht kunnen worden 

➔ Martine vraagt aan Dries of hij Nathalie hierin kan ondersteunen 

 

➔ Voorstel: Afgestudeerde HAIO’s van de afgelopen 5 jaar contacteren met de of zij 

geïnteresseerd zijn om zich in hun vertrouwde opleidingsregio te vestigen.als huisarts 



 
Eventueel lokale besturen contacteren i.v.m. infrastructuren voor nieuwe huisartsen  

• Wintercongres  

Er werd een rondvraag gedaan door Luc Vangeel wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan het 

wintercongres in de huidige omstandigheden. 

De RvB vind het niet opportuun om het wintercongres onder de naam van HRM te laten 

plaatsvinden dit jaar. 

8. To do 

Wie  Wat 

Abigail Dr. Frank Vandeputte contacteren i.v.m. contactpersoon CRA’s 

Informeren bij HAK Antwerpen omtrent navorming Nieuwjaar 

Femke Contacteert huisartsen i.v.m. lidgelden die nog niet betaald werden 

Contacteert Stéphanie Wouters i.v.m. contactpersoon KBC 

Nathalie Infodocument bezorgen aan HAIO’s 

Account aanmaken op Permamed voor nieuwe HAIO’s 

Oproep HRM leden omtrent patiëntenstop 

Gert Merckx mailen i.v.m. statuten Kring (voorbeelden statuten) 

 

9. Personeel 

• Contract Nathalie vanaf 1/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Ingekomen stukken Permamed 

 



 
12/6/2020 mail Abigail: Covid-19: geen beschermingsmateriaal gekregen? Check website 

overheid! 

15/06/2020, mail Filip: Covid-19 : warme oproep voor invullen shiften op TTC juli-augustus 

15/06/2020 mail Nathalie: Lidgeld 2020 

17/06/2020 mail Abigail: Ideeën voor HRM-navormingen 2020-2021 

18/06/2020 mail Filip: Covid-19 : testresultaten TTC 

19/06/2020 mail Nathalie:  Uitnodiging Updateflash 25 juni 2020 om 20 uur - Een VIHP, wat kan 

deze verpleegkundige betekenen in uw praktijk? 

22/06/2020 mail Abigail: Pentalfa sessie met punten Ethiek & Economie 

23/06/2020 mail Filip: het TTC botst op zijn limieten, zelf testen zo mogelijk 

23/06/2020 mail Nathalie: Onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie bij Vlaamse huisartsen 

en hun medewerkers 

24/06/2020 mail Filip: twee veel gemaakte fouten bij het doorverwijzen naar het TTC 

24/06/20220 mail Filip: Covid-19: TTC zkt dringend vrijwilligers !!  

29/06/2020 mail Nathalie: Huisartsen gezocht voor online interview over partnergeweld 

1/07/2020 mail André: update ophalen mondmaskers Mortsel : 20/03/2020 

1/07/2020 mail Marianne: Belangrijke mededelingen TTC juli en augustus 

2/07/2020 mail Nathalie: TEAMwork! 

2/07/2020 mail Abigail: Wijziging van de voorwaarden van het impulsfonds vanaf 

01/07/2020 

2/07/2020 mail Joke:  Coördinerende artsen ad interim 

3/07/2020 mail Joke: Wijziging regeling chauffeur 

8/07/2020 mail Tania: Belangrijke opmerkingen TTC 

14/07/2020 mail Abigail: Overlijden dr. Philip Van Cauwelaert 

14/07/2020 mail Tania: Meer testing capaciteit TTC 

16/07/2020 mail Joke: Maandag 20/07 is geen brugdag! 

16/07/2020 mail Nathalie: COVID-19: Update situatie WZC Sint-Carolus Mayerhof 

19/07/2020 mail Abigail: Covid-19: clusteropsporing via Siilo 

20/07/2020 mail Abigail: Covid-19: clusters melden aan Zorg en Gezondheid 

24/07/2020 mail Nathalie: COVID-19: Nieuwe update omtrent covid-19 WZC Sint-Carolus 

Mayerhof 



 
25/07/2020 mail Abigail: Covid-19: RECOVER Household studie 

26/07/2020 mail Tania: Warme oproep invullen wacht TTC 

29/07/2020 mail Nathalie: COVID-19: testing voor reizigers op het Instituut Tropische 

Geneeskunde (ITG) 

30/07/2020 mail Nathalie: COVID-19: Brief informatiebronnen zorgverstrekkers 

02/08/2020 mail Abigail: Covid-19: Clusteropsporing: ondersteuning door gemeentelijke 

sociale diensten 

10/08/2020 mail Abigail: Covid-19: afspraken ’t Wisterke 

10/08/2020 mail Nathalie: Nieuwe medewerkers groepspraktijk Anthe 

11/08/2020 mail Filip: Covid-19: eForm maken en versturen 

17/08/2020 mail Filip: Covid-19: HRM zkt triage-arts (week) en tele-arts (weekend) sept-

okt-nov-dec 

17/08/2020 mail Filip: Covid-19: ook reizigers die Covid-attest nodig hebben welkom op 

TTC 

22/08/2020 mail Abigail: Covid-19: belangrijk infomoment 26/8 om 12u30 

27/08/2020 mail Abigail: Vacature huisarts in Zorggroep Multiversum 

27/08/2020 mail Abigail: Covid-19: Navorming COVID-19 (+ pediatrie): donderdag 3/9 om 

20u30 

03/09/2020 mail Abigail: COVID-19: Contactonderzoek en testen in scholen 

04/09/2020 mail Nathalie: Nieuwe HAIO 

04/09/2020 mail Nathalie: Nieuwsbrief Pediatric COVID Task Force (31/08/2020) + PPT 

infosessie HRM Covid-19 

07/09/2020 mail Nathalie: Uitnodiging webinar “SARS-CoV2, virologie, antivirale therapie, 

vaccins en lessen voor de toekomst" 

07/09/2020 mail Nathalie: Up to date houden persoonlijke fiche Permamed 

08/09/2020 mail Nathalie:  Oproep naar respondenten voor masterproef 

09/09/2020 mail Nathalie: Covid-19: Openstellen 0800-lijnen cohortzorg voor hulp van 

thuisverpleging bij staalafnames 

10/09/2020 mail Nathalie: PO en HAIO 

 

 

 

Bijlage 2: Ingekomen stukken via info@hrm.be 

mailto:info@hrm.be


 
• 06/07/2020 mail dr. Eline Van Tilburgh: Bezorgdheid omtrent patiënten na 

pensionering collega’s. 

Dag Nathalie, 

Ik mail met een bezorgdheid over nakende pensionering van verschillende artsen in Mortsel. 

Naar wat ik hoor lijken dr Leuridan en dr Everaert aan het einde van het jaar hun carrièreswitch naar 

pensionering in te zetten. En uiteraard helemaal gegund!  

Maar voorbije jaren gingen dr De Prins, dr Verhoosel, en recent dr Van Campen ook op pensioen. Wij 

hebben de toestroom zo goed als mogelijk aangepakt en hebben onze praktijk uitgebreid, of zijn er 

toch mee bezig. Maar zijn zeker niet meer de jonge, startende praktijk, qua agenda althans. 

 

Wij werken zelf met een 'afgebakende zone' waarin we patiënten die geen huisarts hebben 

aannemen en de zorg kunnen garanderen. 

Dat ligt in lijn met de zones die worden gebruikt als eerstelijnszone en dergelijke.  

 

Is het een idee om dit gebruik van 'zone' vanuit de kring voor te stellen aan collega's zodat patiënten 

die een met pensioen gaande artsarts ook weten waar ze terecht kunnen en waar niet? 

Heeft de kring een ander idee om met het verjongen/vernieuwen van de kring om te gaan. (Jonge) 

Startende huisartsen aan te trekken? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Eline Van Tilburgh  

 

• 15/07/2020 mail dr. Steven Van Herck  Vraag om herinnering te sturen naar alle 

leden i.v.m. wachtdienst 20/07/2020 

 

Besten , 

Maandag 20 juli is een dag tussen het weekend en een feestdag , is het mogelijk nog eens een  

herinnering te sturen naar de collegae dat dit geen brugdag is en dat men zelf voor vervanging moet  

zorgen en niet verwijzen naar de wachtarts ? 

 

 Alvast bedankt Steven 

 

• 04/08/2020 mail dr. Martine Lembregts  Contactgegevens aanvraag Zorgoverleg 

Edegem   

Wie mailen bij aanvraag zorgoverleg Edegem →Via Carolina Glazemakers van WoonzorgNetwerk 

Edegem : Carolina.Glazemakers@wznedegem.be 

mailto:Carolina.Glazemakers@wznedegem.be


 
• 07/08/2020 mail dr. Eline Van Tilburgh Zwangerschap 

Ik zou mijn zwangerschap willen melden aan het bestuur. Zo kan er bij de nieuwe uitrol van de 

wachten rekening mee gehouden worden. 

Ik ben uitgerekend voor 21/02/2021. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Eline Van Tilburgh 

 

• 01/09/2020 mail dr. x    zwangerschap 

Beste mevrouw De Landtsheer,  

Ik wou even meedelen dat ik momenteel 8,5 week zwanger ben, uitgerekend voor 30 maart.  

 

Dit is vermoedelijk belangrijk om rekening mee te houden in de wachtkalender.  

 

Hartelijk dank!  

 


