
 

1 
 

Verslag RVB Huisartsen Regio Mortsel 10/12/2020 
 

• 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 november 
 

Wie  Wat Status  

Abigail - Hilde Brems mailen  
- arts Y beantwoorden (accreditatie) 

- ok 
- ok 

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

- ok 
- ok 

Marian en Enid - Voorbereiden nieuwjaarsnavorming: spreker vastleggen, E-PERO 
contacteren,… 

- ok 

 
 

1. Goedkeuren verslag RVB november 2020 
  

➢ Overleg GZA: Er is een overleg gepland met Hilde Brems (GZA) op 13/01/2021. Abigail, Renilt 
en Martine zullen hierop aanwezig zijn. 

➢ Website:  ER is een automatische koppeling met Permamed. Leden die verwijderd worden 
uit Permamed moeten wel handmatig verwijderd worden. 

 
Het verslag van 12 november 2020 wordt goedgekeurd. 
 

 

2. Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken, verstuurd via Permamed, van 10/11/2020 t.e.m. 4/12/2020, kan u onderaan 
het verslag in bijlage terugvinden.  
 
Werkgroep gedwongen opname: Enkele leden stelde zich kandidaat voor de werkgroep: Katrien 
Adriaensen, Jan Delepeleire, Eva Van Meerbeeck en Frank Vandeputte. Er werd echter nog geen 
overlegmoment ingepland. 
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3. Financiën  
 

a) Update Financiën -  HRM 
 

➢ Saldo 
▪ Er staat 234.600,41 EUR op de zichtrekening van HRM.  

 

• Op 23/11/2020 werd een oproepsubsidie gestort voor 2019 (19.748 
EUR) en 2020 (18.663,38 EUR).  
 

▪ Er staat 148.211,10 EUR op de spaarrekening van HRM. 
 

➢ Update lidgelden 
Alle lidgelden werden betaald met uitzondering van 1 arts. Femke zal de 
betrokken arts contacteren. 

 
 

b) Boekhouding  
 
Momenteel worden de inkomsten en uitgaven geïnventariseerd in Exceltabellen. De boekhouding 
wordt met alle originele documenten ingediend. Karel Buelens liet onlangs weten dat zij werken met 
een digitaal boekhoudplatform (Yuki).  Dit brengt een kleine meerkost mee (15 EUR per maand) maar 
heeft het grote voordeel dat online alles kan doorgegeven en opgevraagd worden (zowel 
bankdocumenten als facturen e.d.).  Facturen kunnen ingescand en doorgemaild worden naar een 
specifiek mailadres. Alle documenten kunnen zo steeds geraadpleegd worden. De originele 
documenten hoeven dus niet meer overgemaakt te worden, alles verloopt digitaal.   
 
Nathalie maakt afspraak met Karel Buelens om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het 
implementeren van een digitaal boekhoudplatform. Femke volgt dit mee op. 
 
 

4. Navormingen  
 

a) Evaluatie navorming december 2020  
 
Onderwerp en spreker: ‘De zin en onzin van behandelingsmodaliteiten’ door Kevin Kuppens 
Vergoeding spreker: 250 EUR (125 EUR HRM/125 EUR KRM) 
 
De navorming werd voor de eerste keer via Microsoft Teams georganiseerd en werd opgenomen. 
Het opnamebestand blijkt echter wel te groot om geüpload te worden op de website van HRM. 
 
Aandachtspunten voor nieuwjaarsnavorming: 
 

• Bekijken hoe iedereen bij het inloggen automatisch op ‘mute’ staat en of alle camera’s 
automatisch uitgezet kunnen worden. 

 
 

b) Nieuwjaarsnavorming 2021 
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Onderwerp en spreker: ‘Cybercrime en cybersecurity’ door Prof. dr. Catherine Van den Heyning 
Datum: 15 januari 2021 
Voorziene vergoeding spreker: 500 EUR 
Uitnodiging zal verstuurd worden naar: leden, ereleden, personeel (HRM/HWP/TTC) + partners 
Praktisch:  

• Navorming online via Microsoft Teams 

• Bevraging voor E-PERO via google formulieren (Nathalie volgt dit op)  

• Uitnodiging wordt verstuurd op 11/12/2020 en er wordt gevraagd aan de genodigden om te 
bevestigen en het google formulier in te vullen vóór 25/12/2020. 

 
Keuze E-PERO box: 

• Box voor 1 persoon  

• Medium duo box (2 personen) 

• Keuze uit alcoholische of niet-alcoholische drank 
 

Accreditatie: Wordt aangevraagd in de rubriek ethiek en economie 
 
 

5. Continuïteit binnen HRM 
 
Tot op heden kregen we van 16 (groeps-) praktijken de afbakening van de zone door waarin zij 
patiënten aannemen. Martine maakte via google maps een voorbeeld van een kaart met 
afgebakende zones:  
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19INGrjvUt28q4W4K3onGH-Y6X-3gnURE&usp=sharing 
 
Het in kaart brengen van de afgebakende zones per groeps-(praktijk) is een meerwaarde. Op deze 
manier is er een duidelijk overzicht van de ‘probleemzones’ en kunnen er concrete acties 
ondernomen worden.  
 
 

6. Vaccinatie 
 

a) Plan van aanpak 

 
➢ De interministeriële conferentie stelde de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De 

strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die 
doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee 
vaccins geleverd worden.  
De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna 
volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de 
zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin 
januari 2021 verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen 
er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te 
vaccineren. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19INGrjvUt28q4W4K3onGH-Y6X-3gnURE&usp=sharing
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➢ Op het overleg met het Covid-19 team ELZZORA werd gevraagd aan de lokale besturen 
om per gemeente op te lijsten wat mogelijke locaties zijn waar vaccinaties kunnen 
plaatsvinden. De algemene voorkeur gaat uit naar het centraliseren van de vaccinaties. 
 

➢ Vaccinatiewerkgroep: Wie heeft een rol in de vaccinatie?  
 

• Overheden 

• Zorgaanbieders 

• Verpleegkundigen 

• Apothekers 

• Artsen  

• Lokale besturen 

• Zorgraden (Eerstelijnszones)  
 
Maar ook 

• Ziekenhuizen 

• WZC  

• Andere instellingen (VAPH,…) 
 

➢ De werkgroep ‘organisatie van de vaccinatie van de burger’ is samengesteld uit: 
 

• Agentschap Zorg en Gezondheid 

• VVSG 

• VIVEL 

• Afvaardiging van de zorgaanbieders 

• Apothekers 

• Huisartsen  

• Verpleegkundigen 

• Zorgraden: 2 vertegenwoordigers voor Vlaanderen 
 

➢ Input vanuit de verschillende partners: 

• Huisartsen via kringloket 

• Apothekers via VAN  

• Thuisverpleegkundigen via NPTV 

• Lokale besturen VVSG 

• Zorgraden  
 

b) Kringloket  
 
Op 15 december 2020 organiseert Domus Medica een kringloket om alle huisartsenkringen in te 
lichten over de huidige stand van zaken hoe de vaccinatiestrategie zal verlopen. Er mogen 4 
deelnemers per kring (5 deelnemers voor grote kringen >150.000 inwoners) aanwezig zijn. 
Het wordt opgenomen zodat het nadien breder kan verspreid worden. 

 
Thema: covid19 vaccinatie. 

 
Inhoud:  
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• 20:45u: Organisatie van de vaccinaties en rol van de huisartsenkringen/wachtposten en 
triage-afnamecentra (presentatie begeleid door dr. Jeroen Van den Brandt/Thomas 
Boeckx + intervisie met de kringen rond verdere aanpak)  

• 21:45u-22:45u: Werking verschillende vaccins (Dr. Pierre Van Damme): 
wetenschappelijke studies, werking, timing, … 

 
 

7. Varia 
 

➢ Attentie feestdagen 
 
Abigail stelt voor om een kleine attentie te geven aan de artsen , personeel HWP/TTC die 
wachtdienst hebben tijdens kerstmis en nieuwjaar. 
De RvB keurt voorstel unaniem goed. Abigail vraagt aan Joke om dit verder op te nemen. 

 
➢ Delen van gegevens met externen 

 
Frequent wordt de vraag gesteld om praktijkadressen van kringleden te delen. Dit ikv communicaties 
per post en/of mail. 
 
Vraag wordt gesteld of praktijkadressen gedeeld mogen worden met externen. 
 
RvB besluit dat omwille van de GDPR wetgeving geen lijsten met praktijkadressen doorgegeven 
worden aan externen. Alles praktijkadressen zijn terug te vinden op de website en/of via google. 
 

➢ Communicatie 
 
Mogen de verslagen van het Covid-19 team gedeeld worden op de website voor de kringleden?  
 
➔ RvB besluit dat deze gedeeld mogen worden. Ook de verslagen van de Raad van Bestuur mogen 

vanaf heden steeds, na goedkeuring, gedeeld worden op de website.  
 

➢ Oproep kandidaten bestuur 
 
Het mandaat voor de functie van kringvoorzitter komt volgend jaar vrij. Abigail vraagt of dit tijdig 
gecommuniceerd kan worden naar alle kringleden.  
 
➔ RvB vind het een goed idee om tijdig te communiceren dat er een mandaatfunctie vrijkomt. Zo 

hebben kringleden voldoende tijd om hierover na te denken en zich te informeren naar de 
functie-inhoud. 

 
 

8. To Do  
 

Wie  Wat 

Nathalie  - Karel contacteren i.v.m. digitaal boekhoudplatform. 
- HRM website nakijken. 
- Verslagen RvB op website plaatsen. 
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9. Personeel 
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Bijlage 1: Ingekomen stukken Permamed 
 
10/11/2020 mail Nathalie:  Updatesvraag stageplaatsen 
13/11/2020 mail Abigail:  HRM zoekt artsen voor werkgroep Gedwongen Opname 
13/11/2020 mail Abigail:  Covid-19: Test strategie: stand van zaken 12/11/2020 
15/11/2020 mail Abigail:  Covid-19: nieuwe richtlijn Sciensano 14/11 
16/11/2020 mail Nathalie: Uitnodiging navorming HRM-KRM 'De zin en onzin van 

kinesitherapeutische behandelmodaliteiten'. 
18/11/2020 mail Abigail: Covid-19: update informatiefiches Domus Medica 
19/11/2020 mail Nathalie: REMINDER: Continuïteit binnen HRM 
20/11/2020 mail Filip: Patiënten buiten onze regio maken afspraak voor test via 

mijngezondheid.be 
25/11/2020 mail Filip: Zora.testcovid.be: afspraak maken tot 7 dagen op voorhand 
25/11/2020 mail Abigail Covid-19: aanmelden kwetsbare patiënten bij 

eerstelijnszone 
25/11/2020 mail Marianne: Oproep Covid thromboseprofylaxestudie 
27/11/2020 mail Nathalie: Vacature voor huisarts PVT 
30/11/2020 mail Kirsten: Masterpaper: Transgenders in de eerste lijn 
02/12/2020 mail Filip: Ondertussen op het TTC 
02/12/2020 mail Kirsten: Masterpaper: enquête 7dedagsonderzoek neonaat 
02/12/2020 mail Kirsten: Dr. Lavrysen start 1 december als neurochirurg in het UZA 
03/12/2020 mail Tania: Golazo 
03/12/2020 mail Abigail: Covid-19: verwijscriteria huisartsentriage naar spoed 

(update) 
03/12/2020 mail Marianne: Handleiding zora.testcovid.be 
03/12/2020 mail Abigail: Covid 19: stand van zaken in WZC Sint-Mathildis 
03/12/2020 mail Abigail: Covid 19: aanwending federale covid 19 subsidies: 

onderzoek naar de noden in Edegem 
04/12/2020 mail Abigail: Covid 19: registreer nu voor CHARMING - nationaal 

onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie in de 
huisartspraktijk 

 
 
 


