
 

Verslag RVB Huisartsen Regio Mortsel 8/10/2020 
 

• Locatie: Online meeting via ZOOM 
 

• Aanwezig: Abigail Lafaille, Filip Verdurme, Renilt Moons, Martine Lembregts, Femke 
Delporte, Werner Van Peer, Enid Raats en Nathalie De Landtsheer 

 

• Verontschuldigd: Marian Lenaerts 
 

• Voorzitter: Abigail Lafaille 
 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 

To do’s september  
 

Wie  Wat Status 

Abigail - Dr. Frank Vandeputte contacteren i.v.m. contactpersoon CRA’s 
- Informeren bij HAK Antwerpen omtrent navorming Nieuwjaar   

-ok 
-ok 

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) 

-ok 
-ok 
-ok 
-te hernemen 

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

Femke Contacteert Stéphanie Wouters i.v.m. contactpersoon KBC ok 

 
 

1. Goedkeuren verslag RVB september 2020 
 
Stéphanie Wouters mag aangeschreven worden bij problemen of vragen omtrent KBC. 
Het verslag van 10 september 2020 wordt goedgekeurd. 
 

2. Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken, verstuurd via Permamed, van 11/06/2020 t.e.m. 7/10/2020 kan u onderaan 
het verslag in bijlage terugvinden. 
 

3. Financiën  
 
a) Update Financiën LMN 

 
➢ Afsluiten financiën- LMN 

 
Om de boekhouding van het LMN te kunnen afsluiten moeten de resterende gelden en het sociaal 
passief overgedragen worden naar een andere rekening. Het saldo op de zichtrekening bedraagt 
22.980,18 EUR. Het sociaal passief bedraagt 15.758,26 EUR. 
 



 
-> Voorstel RvB: 13 000€ overdragen naar de kring om te herinvesteren in Eerstelijn → Covid-19 TTC 
licentie Golazo.  Overige gelden mogen overgedragen worden naar ELZZORA. 

 
➢ Overdracht GSM abonnement Proximus 

 
De domiciliëring van het GSM abonnement van Nathalie werd overgedragen aan ELZZORA. 
-> Nathalie kijkt na hoe het internetabonnement kan stopgezet worden. 

 
b) Update Financiën-  HRM 

 
➢ Saldo 

▪ Er staat 180 208,14 € op de zichtrekening van HRM.   
▪ Het spaargeld bedraagt 148 211,10 €. 

 
➢ Lidgelden 2020 – leden 

 
Tot op heden werd er van 3 artsen nog geen lidgeld ontvangen. 
Femke zal deze artsen contacteren. 
De artsen die dit jaar op pensioen gingen betalen het volledige lidgeld van 450 EUR. 
 

4. Navormingen  
 
a) Evaluatie navorming oktober  2020  

 
Onderwerp en sprekers: ‘Aanpak acute psychose en agitatie’ door dr. Jan De Lepeleire en Dr. Joris 
Vandenberghe 
Vergoeding sprekers: Beide sprekers ontvangen elk 125 EUR. 
 
➔ Abigail stuurt mail naar kringleden om een werkgroep samen te stellen om de procedure voor 

collocaties te evalueren, in overleg met de lokale politie en urgentieartsen. 
 

b) Navorming november 2020 
 

Onderwerp en spreker: ‘Suïcidepreventie’ door  Jo Tambuyzer (Andante) 
Vergoeding spreker: Nog te bepalen 

 
c) Infomoment HAIO’s  

 
Het infomoment voor de HAIO’s ging online door op 1 oktober 2020. Abigail en Filip gaven toelichting 
over de werking van de kring en HWP ZORA. 
 

d) Nieuwjaarsnavorming 
 
Abigail contacteerde dr. Liesje Eyckmans (Voorzitter HAK Antwerpen-Centrum) om te peilen of het 
een mogelijkheid is om samen met onze kring een nieuwjaarsnavorming te organiseren. Liesje liet 
weten dat zij met het idee spelen op een bezoek te organiseren in de ZOO van Antwerpen (China 
Lights) onder de voorwaarde dat dit coronaproof kan verlopen. 
 

➔ Abigail koppelt onderstaande terug aan dr. Liesje Eyckmans: 



 
Het oorspronkelijke idee was om online een ‘grotere’ spreker aan te kunnen trekken door samen met 
HAK-Centrum een nieuwjaarsnavorming te organiseren. Het voorstel om China Lights te bezoeken 
wordt goed onthaald maar het organiseren van een fysieke samenkomst zou de RvB eerder zelf 
organiseren en beperken tot de leden en ereleden van de eigen kring. 

 

5. ELZZORA 
 

a) Huurcontract lokalen Terlindenlaan 
 
Er werd een nieuw huurcontract opgesteld voor het gebruik en onderhoud van de lokalen in de 
Terlindenlaan te Edegem. HRM zal de lokalen onderhuren van Eerstelijnszone ZORA. 
 

➔ Abigail contacteert Jan hiervoor. Voorstel om 13/76ste  van de huurprijs te factureren aan 
HRM voor het gebruik van de vergaderzaal en het bureau van Nathalie. 
 

b) Samenwerkingsovereenkomst HRM-ELZZORA  
 
Om de subsidie van 93.000 EUR ter ondersteuning van de Zorgraden i.k.v. Covid-19 € te ontvangen 
wordt er o.a. gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Eerstelijnszone 
en de Huisartsenkring. 
Door deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen kan de Eerstelijnszone aantonen dat de 
medische expertise verzekerd is. 
Concreet gaat het over 33.280,00 EUR (van de totale subsidie van 93.000 EUR) die voorzien zal 
worden voor de medische expertise. Hiermee kan de mSPOC en max. 3 extra artsen die hem hierin 
eventueel ondersteunen of back-up zouden zijn wanneer hij met vakantie is, vergoed worden.  
 

➔ De RvB gaat unaniem akkoord om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Abigail 
bezorgd de getekende samenwerkingsovereenkomst aan ELZZORA. 

➔ Er moet actief op zoek gegaan worden naar een back-up voor de mSPOC. Marc Dobbeleir 
neemt deze functie momenteel alleen op zich. Nathalie vraag aan Marc of hij eventueel zelf 
artsen kent en kan contacteren om samen deze taak op te nemen. 

 

6. Varia 
 
a) Patiëntenstop binnen HRM 

 
Voorgestelde mail mag verstuurd worden naar de leden. 

 
b) Wintercongres 

 
Luc Vangeel overwoog aanvankelijk om zelf iets te organiseren voor de artsen die reeds toegezegd 
hadden om deel te nemen aan het Wintercongres. Luc Vangeel liet echter weten dat hij, gezien de 
huidige omstandigheden omtrent Covid-19, zelf geen activiteit zal organiseren. 
 

c) Nieuwsbrief 
 

Nathalie stelt nieuwsbrief op waar volgende items aan bod komen:  

• Wintercongres gaat niet door 



 
• Vermelden dat er gebrainstormd wordt over de nieuwjaarsnavorming  

• Aandacht vestigen op de mail patiëntenstop 

• Nieuwe leden en HAIO’s verwelkomen en voorstellen 
 

d) Website 
 
Vraag wordt gesteld of er oude info van de website kan gehaald worden 
-> Nathalie kijkt na welke info er, na overleg met Abigail, gearchiveerd kan worden.  
  

7. To Do  
 

Wie  Wat 
Abigail - Mail Katrien doorsturen naar Nathalie om toe te voegen aan IS 

- Mail versturen naar leden omtrent werkgroep collocaties 
- Terugkoppeling voorstel bezoek China Light aan dr. Liesje Eyckmans 
- Jan De Lepeleire contacteren i.v.m. huurcontract Terlindenlaan 
- Samenwerkingsovereenkomst ELZZORA ondertekenen en aan Nathalie bezorgen 
- Mail omtrent patiëntenstop versturen naar kringleden 

Nathalie  - Internetabonnement Proximus stopzetten 
- Dr. Marc Dobbelere contacteren i.v.m. backup functie mSPOC 
- Nieuwsbrief opstellen 
- Website nakijken 

Femke - Artsen contacteren omtrent betalen lidgeld 

 

8. Personeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 1: Ingekomen stukken Permamed 
 
11/9/2020 mail Abigail: Infomoment HAIO's en nieuwe artsen 
11/9/2020 mail Joke: Reminder Opvragen desiderata Wachtdienstregeling Regio Mortsel 2019 
11/9/2020 mail Nathalie: Uitnodiging 'Introductie tot de eerstelijnspsychologische zorg (ELP)' 
11/9/2020 mail Nathalie: Aangepaste dienstverlening Vrij CLB Antwerpen Middengebied 2 
13/9/2020 mail Filip: Covid-19: belangrijke wijziging werking HWP  
14/9/2020 mail Nathalie: Update stand van zaken van covid-19 beleid in WZC Mayerhof 
17/9/2020 mail Nathalie: Uitnodiging: Herfstsymposium Pediatrie ZNA-GZA 2020: “Dokter, het 

doet pijn” 
18/9/2020 mail Nathalie: Covid-19: Folder "wat na testing Covid-19?" + JOY- platform 
21/9/2020 mail Filip: Resultaten TTC vanaf 21/9 in principe gekend 24u na staalafname 
21/9/2020 mail Nathalie: Navorming HRM: 'Aanpak acute psychose en agitatie' 
21/9/2020 mail Nathalie: Covid-19:Databank voor artsen: vind je CLB-arts 
23/9/2020 mail Nathalie: Privé praktijk Neuroloog Dr. Stephanie Boets 
27/9/2020 mail Abigail: Griepvaccin: voorschriften 
28/9/2020 mail Nathalie: Aanpassingen testbeleid residentiële voorzieningen 
2/10/2020 mail Nathalie: UPDATE: Aanpassingen testbeleid residentiële voorzieningen 
3/10/2020 mail Abigail: Covid-19: Symposium Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
5/10/2020 mail Filip: Covid-test i.k.v. internationale reis 
6/10/2020 mail Nathalie: Presentatie navorming HRM: 'Aanpak acute psychose en agitatie’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 2: Ingekomen stukken via mail 
 
Beste Allen, 
 
Ik kan het even niet meer laten om in mijn pen te kruipen. 
Allereerst wil ik de leden van de RvB, stuurgroep wachtpost en stuurgroep TCC bedanken voor al het 

werk dat jullie doen voor onze kring en voor het TCC. Ik besef dat het voor 
mij makkelijk is om opmerkingen te geven van aan de zijlijn, en voor u 
frustrerend is om deze te krijgen.  

Ik ben een beetje teleurgesteld over de mail waarin wordt aangegeven dat wij verplicht worden om 
extra shiften als triage-arts en tele-arts op te nemen, en dit om een aantal 
redenen:  

• Ik doe zelf veel testen in de praktijk en zie ook patiënten met luchtwegklachten. We denken 
als praktijk na over een infectie- en testraadpleging binnen de geldende richtlijnen.  

• Ik nam reeds enkele shiften op, naar mijn beste vermogen. (Het is me dan ook niet volledig 
duidelijk uit de mail of ik überhaupt nog extra shiften moet opnemen.) 

• Maar bovenal zijn we mijn inziens symptomen aan het behandelen en niet oorzaken. Dit in 
tegenstelling tot wat we jaren in onze praktijk proberen te doen, nl. patiënt educatie en 
opnemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid, en niet een pilletje voor dit en 
een pleister voor dat en continue beschikbaarheid voor alles. En bovenal voor taken 
waarvoor je m.i. geen huisarts moet zijn.  Ik heb het zeer moeilijk om nu nog mee te stappen 
in deze angstpsychose. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/09/de-huisarts-als-kanarie-in-de-steenkoolmijn-mijn-
patienten-zijn/ 

• En last but nog least, zoals gisteren gelukkig in de media kwam, aan het bijdragen tot het 
volledig opbranden van ons huisartsenkorps. Ik kan u persoonlijk zeggen dat ik mijn 
weekends echt nodig heb om te recupereren van alle corona shit.   
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/14/vereniging-van-huisartsen-domus-medica-het-
water-staat-ons-aan/ 

Ik heb de oplossing niet in pacht, maar door de beschikbaarheid en bereikbaarheid uit te bereiden, 
maken we het probleem alleen maar groter! We moeten als 
beroepsgroep halt roepen en mijn inziens minder testen, opnieuw 
evolueren naar zinvolle en EBM geneeskunde, ons op de kaart zetten ipv 
de zoveelste keer te moeten horen ‘bel uw huisarts’.  

Omdat ik weet dat er geen instant oplossing is en omdat mijn naam helaas met een A begint, nam ik 
zaterdag al een shift als tele-arts op. Ik wil geen bullebak zijn.  

Maar het is genoeg geweest. De winter moet nog beginnen… Ik kan niet meer aan mijn haio’s 
onderwijzen en mezelf wijs maken dat zelfzorg belangrijk is, als we  - 
zonder op evidentie-gebaseerde-richtlijnen die ook ethisch geëvalueerd 
werden en waarbij rekening werd gehouden met alle voor en nadelen - 
‘verplicht worden’ om extra te werken en over onze grenzen te gaan. 

  
Mvg, 
Katrien Adriaensen 
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