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Verslag RVB Huisartsen Regio Mortsel 12/11/2020 
 

• Locatie: Online meeting via ZOOM 
 

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

 

• Verontschuldigd: Werner Van Peer 
 

• Voorzitter: Abigail Lafaille 
 

• Notulen: Nathalie De Landtsheer 
 

To do’s oktober 
 

Wie  Wat Status 

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 

- ok 
- ok 
- ok 
 
- ok 
- ok 
 
- ok 

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

- ok 
- ok  
- ok  
- te hernemen 

Femke - Artsen contacteren omtrent betalen lidgeld - ok 

 
 

1. Goedkeuren verslag RVB september 2020 
  

• Is dr. Frank Vandeputte contactpersoon/aanspreekpunt van de CRA’s of werd Frank hier 
enkel over gecontacteerd? → Frank Vandeputte stemde toe om aanspreekpunt te te zijn 
van de CRA’s. 

 
Het verslag van 8 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

 
 

2. Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken, verstuurd via Permamed, van 7/10/2020 t.e.m. 9/11/2020 kan u onderaan 
het verslag in bijlage 1 terugvinden. In bijlage 2 kan u de ingekomen stukken via mail (info@hrm.be 
terugvinden). 
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3. Financiën  
 
a) Update Financiën LMN 

 
➢ Overdracht sociaal passief/resterend saldo 

 

Bij LMN bedroeg het sociaal passief volgens de boekhouding: 15.638,43 EUR. Dit bedrag werd 
overgedragen naar de Eerstelijnszone ZORA. 
 
Het saldo van 23.022,85 EUR dat nog op de zichtrekening stond werd overgedragen naar de HRM 
rekening.  
 
Doordat de subsidie van het LMN steeds een jaar later werd uitbetaald werden de werkings- en 
loonkosten voorgeschoten door HRM.  Het  restsaldo op de zichtrekening werd daarom 
overgedragen aan HRM. Het sociaal passief werd overgedragen aan ELZZORA. 
 

➢ Financieel verslag LMN 2020 
 
Het financieel verslag  werd op 10 november 2020 ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. 
Hiermee werd het LMN boekhoudkundig afgesloten. 
 

b) Update Financiën -  HRM 
 

➢ Saldo 
▪ Er staat 201.800,10 EUR op de zichtrekening van HRM.   
▪ Het spaargeld bedraagt 148.211,10 EUR. 

 
 

4. Navormingen  
 

a) Evaluatie navorming november 2020  
 
Onderwerp en sprekers: ‘Suïcidepreventie’ door Jo Tambuyzer (Andante) 
Vergoeding spreker: 250 EUR 
 

• Vraag van arts x: Arts heeft navorming niet gevolgd omdat zijn/haar laptop nog op de praktijk 
lag, arts stelt toch de vraag om accreditering te krijgen. → RvB beslist unaniem geen 
accreditering toe te kennen aan arts x. 

 
b) Navorming december 2020 

 
Onderwerp en spreker: ‘De zin en onzin van kinesitherapeutische behandelmodaliteiten’ door Kevin 
Kuppens in samenwerking met KRM. 
Vergoeding spreker: 250€ (de helft zal vergoed worden door KRM) 
 

c) Upgrade ZOOM abonnement 
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Het huidige ZOOM abonnement is gelimiteerd tot 100 deelnemers. Omdat de navorming van 
december waarschijnlijk meer deelnemers telt wordt gekeken of er een tijdelijke uitbreiding van het 
abonnement mogelijk is. Voor de Nieuwjaarsnavorming zullen er vermoedelijk ook meer dan 100 
deelnemers zijn. 
 
Voor het huidige ZOOM  PRO Abonnement betalen we maandelijks 16,93 EUR. Een uitbreiding naar 
het Business abonnement (mogelijkheid tot 500 deelnemers) zou 18,99 EUR/maand/licentie 
bedragen. Er is wel een minimum van 10 licenties vereist waardoor de prijs minimum op 189,90 EUR 
per maand zou neerkomen. 
 

• RvB beslist om de navorming van december en januari uitzonderlijk te laten doorgaan via 
TEAMS.  

  
d) Nieuwjaarsnavorming 

 
Abigail nam terug contact op met Liesje Eyckmans omtrent de organisatie van een gezamenlijke 
nieuwjaarsnavorming. Omwille van de huidige Coronamaatregelen is het niet opportuun om 
dergelijke navorming samen te organiseren. 
 
Voorstel Enid: Spreker Catherine Van den Heyning + E-PERO (virtueel aperitieven) 
Kostprijs E-PERO: 28 EUR/persoon (alcoholische drank) en 25 EUR/persoon (niet-alcoholische drank) 
excl. BTW. 
 

➢ Datum: 15 januari 2021 
➢ Organisatie: Marian Lenaerts en Enid Raats nemen de organisatie op zich 
➢ Spreker: Catherine Van den Heyning 
➢ Voorziene vergoeding spreker: 500 EUR 
➢ Uitnodiging zal verstuurd worden naar: leden + partners en ereleden + partners 
➢ Praktisch:  

o Navorming online via Teams   
o bevraging voor E-PERO via google docs 

 
 

5. Patiëntenstop binnen HRM 
 
Via info@hrm.be ontving HRM reeds enkele reacties op de mail die verstuurd werd omtrent 
‘patiëntenstop’. Nathalie zal nog een reminder versturen en indien nodig de ontbrekende 
praktijken/solo artsen telefonisch contacteren.  
Vraag van dr. Y i.v.m. vakanties en vervangingen van collega’s → Abigail beantwoordt aan de 
betrokken arts dat we zijn bezorgdheden begrijpen en dat ons initiatief de bedoeling heeft om  dit 
structureel aan te pakken.  
 
 

6. Varia 
 

a) Overleg GZA ziekenhuizen 
 

mailto:info@hrm.be
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Hilde Brems (Communicatieverantwoordelijke GZA)  nodigt het HRM-bestuur uit voor een online 
overleg omtrent  de samenwerking met GZA ziekenhuis: welke verwachtingen hebben wij als 
huisartsen en als huisartsenkring over de samenwerking? Hoe kunnen we de communicatie beter 
stroomlijnen? En hoe kunnen we het bereik van onze specialisten optimaliseren?  

Hilde Brems stelde zelf volgende datum voor: maandag 14 december 2020  
Abigail zal een nieuwe datum voorstellen aan Hilde Brems. (Filip, Renilt en Martine in cc) 
 
 

7. To Do  
 

Wie  Wat 
Abigail - Hilde Brems mailen  

- arts Y beantwoorden  

Nathalie  - Website: webmaster contacteren i.v.m. koppeling Permamed 
- Reminder versturen omtrent patiëntenstop 

Marian en 
Enid 

- Voorbereiden nieuwjaarsnavorming: spreker vastleggen, E-PERO 
contacteren,… 

 

8. Personeel 
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Bijlage 1: Ingekomen stukken Permamed 
 
06/10/2020 mail Nathalie:  Nieuwe gynaecoloog te Mortsel 
08/10/20520 mail Filip:   tele-arts en triage-arts in het weekend 
08/10/2020 mail Filip: wist-je-wachtje: vaststellen overlijden door wachtarts = 

telefonisch verwittigen huisarts 
08/10/2020 mail Nathalie: Ondersteuning bij vaccinatie door Altrio thuisverpleging 
09/10/2020 mail Filip: TTC-nieuws: Alles kan beter, we werken er aan 
09/10/2020 mail Nathalie: Zelf invullen Covid-19 consult niet meer mogelijk 
12/10/2020 mail Filip: TTC-nieuws: tips & tricks voor een betere flow 
12/10/2020 mail Joke: Desiderata kunnen vandaag nog ingevuld worden! 
12/10/2020 mail Abigail: Zorg voor uw eigen griepvaccin! 
12/10/2020 mail Abigail: Covid-19: Schematische voorstelling van de quarantaine bij 

symptomatische personen, gezinsleden en high risk 
contacten 

13/10/2020 mail Abigail: e-book over abortus 
13/10/2020 mail Abigail: Oproep Het Nieuwsblad 
15/10/2020 mail Filip: capaciteit TTC: 130,150,190,... 
15/10/2020 mail Nathalie: Masterproef griepvaccinatie 
17/10/2020 mail Abigail: Update Flash 22 oktober 2020 
17/10/2020 mail Marianne: Vacature voor het TTC-team 
17/10/2020 mail Marianne: Contactgegevens TTC-team en gemeente-artsen 
18/10/2020 mail Abigail: Continuïteit binnen HRM 
20/10/2020 mail Nathalie: Aanmelden van patiënten met vermoeden van 

kwetsbaarheid 
20/10/2020 mail Abigail: Covid-19: Stand van zaken WZC Mayerhof 
21/10/2020 mail Abigail: Vacature huisarts 
21/10/2020 mail Abigail: Covid-19: Update TTC en testrichtlijnen 
23/10/2020 mail Nathalie: HRM navorming november: "Suïcidepreventie” 
23/10/2020 mail Joke: badge heropladen huisartsenwachtpost 
25/10/2020 mail Filip: TTC is verhuisd en capaciteit is verhoogd naar 190 testen per 

dag 
26/10/2020 mail Filip: online agenda voor TTC: zora.testcovid.be 
27/10/2020 mail Nathalie: Uitnodiging platformvergadering Eerstelijnszone Zora 
27/10/2020 mail Abigail: Covid-19: HRM en ELZZORA zoeken MSPOC! 
28/10/2020 mail Filip: zora.testcovid.be: aanpassingen + handleiding voor patiënt 
29/10/2020 mail Marianne: Vrijwilligers gezocht voor triageshift 
29/10/2020 mail Nathalie: Vacature coördinerende arts Pegode 
29/10/2020 mail Joke: wachtrollen 2021 beschikbaar 
30/10/2020 mail Nathalie: Aanmelden van patiënten met vermoeden van 

kwetsbaarheid 
02/11/2020 mail Abigail: Covid-19: patiënten worden mogelijk dubbel gecontacteerd 

bij positieve test 
02/11/2020 mail Abigail: Covid-19: ondersteuning nodig? Contacteer uw gemeente-

arts! 
03/11/2020 mail Filip: Patiënten wel, stalen niet welkom op TTC 
03/11/2020 mail Abigail: Covid-19: webinar UZ Jette 5/11 en 7/11 
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05/11/2020 mail Abigail: nieuwe versie eForm "Melding en labo-aanvraag van Covid-
19": activatiecode (CTPC) 

06/11/2020 mail Abigail: Update Geriatrie Sint-Jozef 
06/11/2020 mail Abigail: Aanvraagperiode geïntegreerde praktijkpremie verlengd tot 

31 december 2020 
06/11/2020 mail Abigail: Webinar Symptoom-controle en palliatieve zorg voor 

COVID-19-patiënten 
06/11/2020 mail Abigail: Update Centrum Huisartsgeneeskunde 21/11/2020 
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Bijlage 2: Ingekomen stukken via mail (info@hrm.be)  
 
21/10/2020 mail dr. Serrien:   Erelidmaatschap 
09/11/2020 mail dr.Streffer:  Wachten HAIO/PO 
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