
ASSOCIATIES
HOE DOE JE DAT?



VOORBEREIDING

persoonlijke visie op 

huisartsgeneeskunde en samenwerking:

benoem de drie belangrijkste meerwaarden

die een samenwerking (van huisartsen)

volgens jou met zich meebrengt, 

en waar je op hoopt : 

•



Wat vind jij belangrijk mbt :

1/ medisch beleid in de praktijk, 

2/ zorgverlening naar patiënten toe, 

3/ omgang met collega's in de praktijk, 

4/ het evenwicht tussen werk en privé, 

5/ de financiële regeling in de praktijk?



• In het kader van deze belangrijke 

punten:

wat wil jij zeker gerealiseerd zien in 

de praktische werking van de praktijk? 

en hoe zie je dat precies?



informele 

gesprekken 

met 

mogelijke

kandidaten

1. Verkennen



2. Verbinden

• a/ expliciteren van een 

gemeenschappelijke visie

• b/vertalen van een 

gemeenschappelijke visie 

naar een 

gemeenschappelijke missie

• c/ toetsen op haalbaarheid



3. Vormen
een strategisch 

plan,

in lijn met de visie 

en missie, 

en met concrete 

doelstellingen -

in stappen 



SOLO?

DUO?

GROEPS?

AANSLUITEN?

OPRICHTEN?

HOED?

NETWERKEN?

MULTIDISCIPLINAIR?

Op welke vlakken wil je 

‘delen’ met je collega’s?

praktijkorganisatie



jaar 1 (*)

1. Erelonen € 43 500

2. Aankopen (incl BTW) 

vóór        startjaar

€ 0,00 

3. Brutobedrijfswinst (1-

2)

€ 43 500

BEDRIJFSLAST

EN

4. Huur - onroerende 

voorheffing

€ 9 000 -

15 000

5. Water, gas, elektriciteit, verwarming € 2 400 

6. Kosten voertuig (verzekeringen, taksen, 

brandstof, herstellingen)

€ 925+1 

000 

+900+360 

= 

3 210 euro 

7. Bureaukosten, onderhoud materieel, 

telefoonkosten+ (Egeo = 360/maand) …
€ 5 000 

8. 

Reclamekosten

€ 0,00 

9. Lonen en lasten (indien U personeel in dienst 

neemt)
€ 0,00 

10. Verzekeringen 

(beroeps rechtsbijstand 

= 450), brand (250)

€ 700 

11. Sociale verzekeringen zelfstandige (minimum 

1900 euro)
€ 3.500 

12. Afschrijvingen € 4 000 

13. Andere diverse kosten:

- (Aankoop onderzoekstafel, laptop, 

divers medisch materieel; 

Reken op 3000 EUR voor 

onderzoekstafel – éénmalig)

-Kosten bancontact: Prijzen zijn héél 

variabel, aankoop van 99 EUR tot 795 

EUR; huur 25 à 58 EUR per maand; 99 

EUR eenmalige aankoop (CCV mini); 

12,95 EUR per maand (onderhoud)

-aankoop Stempel: 20 à 30 EUR

-Getuigschriften (medattest) = 67,26 EUR 

(20 boekjes van 50 blz.)

€ (3.)500 

14. Totaal van de bedrijfslasten (4 tot 13) € 28 310

15. Nettobedrijfswinst (3-14) € 15 190

16. Financiële lasten, intresten op leningen € 809,00 

17. Lopende winst vóór belastingen (15-16) € 14 381

18. Belastingen € 0,00 

19. Winst van het boekjaar (17-18) € 14 381

+ Cashflow (19+12) € 18 381  

- Persoonlijke uitgaven (gezinsuitgaven) € 0,00 



4.Verwezenlijken

• opnemen van mandaten en 

taken, 

• opstellen contract en 

reglementen, 

• bekendmaking



CONTRACT EN REGLEMENTEN

ASSOCIATIEOVEREENKOMST

• Op [datum] hebben de geassocieerden een overeenkomst 

ondertekend met het oog op een samenwerking als huisartsen in een 

groepspraktijk. 

• Geassocieerden 

• 1. Dr. X BV BVBA, met vennootschapszetel gevestigd te [•], met 

ondernemingsnummer [•] RPR [•], hierbij vertegenwoordigd door 

haar zaakvoerder Dr. [•], huisarts, Riziv-nummer [•] 

Hierna ook “Dr. X” genoemd 

• 2. Dr. Y BV BVBA, met vennootschapszetel gevestigd te [•], met 

ondernemingsnummer [•] RPR [•], hierbij vertegenwoordigd door 

haar zaakvoerder [•], huisarts, Riziv-nummer [•] 

Hierna ook “Dr. Y” genoemd 

• 3. Dr. Z, wonende te [•], huisarts, Riziv-nummer [•] 

Hierna ook “Dr. Z” genoemd 

• Hierna gezamenlijk of afzonderlijk ook “de geassocieerden” of 

“geassocieerde” genoemd 

• Aanhef 

• 1. De geassocieerden gaan met elkaar een samenwerking aan, met 

het doel samen het beroep van huisarts uit te oefenen binnen een 

groepspraktijk, met een passende werkverdeling aangepast aan de 

huidige noden van tijd en samenleving, 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

• Definities en interpretatieregels

• Werkverdeling

• + Algemeen

• + Organisatie werkzaamheden

• + Globaal Medisch Dossier

• + Activiteiten

• + Vakantie en wetenschappelijk verlof

• + Zwangerschaps- en 

vaderschapsverlof

• + Onbetaald verlof

• + Arbeidsongeschiktheid

• Vergaderingen

• betaalterminal



5. Vaststellen

regelmatig 

evalueren 

en bijsturen.

(PDCA) 



EXTERNE COACHING IN ALLE FASEN



NOG VRAGEN?

SabineDWemet@gmail.com

mailto:SabineDWemet@gmail.com



