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Wat een jaar, Wat een inzet!
Hoe maak je een voorwoord voor het jaar 2020? Een jaar waarin na twee maanden de hele wereld tot 
stilstand kwam. Een jaar waarin alle sectoren op hun grondvesten daverden en we de naschokken 
anno 2021 nog steeds voelen. Een jaar waarin de gezondheidszorg herdacht moest worden, een jaar 
waarin de huisartsgeneeskunde meermaals transformeerde. Nederigheid is hier op zijn plaats, maar 
zeker ook fierheid en dankbaarheid.

Fier zijn we op de flexibiliteit van Domus Medica. Zoals elke organisatie ging ook Domus Medica in corona- 
modus om alle huisartsen en huisartsenkringen in het Vlaamse en Brusselse landschap maximaal te onder- 
steunen. Dit jaarverslag toont welke inspanningen de directie, het team en heel wat huisartsen hebben 
geleverd. Enkel door de uitbouw en de professionalisering van Domus Medica de voorbije jaren en de  
tomeloze inzet van het team konden we dit realiseren. Het toont nog eens het belang aan van een krach-
tige wetenschappelijke beroepsvereniging voor huisartsen die op alle beleidsdomeinen aanwezig is.  

Fier zijn we ook op het doorzettingsvermogen om naast de hele coronaproblematiek grote geplande pro-
jecten zoals de totaalrenovatie van onze kantoren tot een goed einde te brengen. Het nieuwe huis van de 
huisartsen is een parel waar we heel trots op zijn en we hopen velen van jullie in de komende decennia hier 
te mogen verwelkomen.

Dankbaar zijn we vooral voor de ongelooflijke inzet, toewijding en flexibiliteit van alle huisartsen en huisartsen-
kringen. Haio’s, solo-artsen, huisartsen in duo- of groepspraktijken, huisartsen in multidisciplinaire praktij-
ken, praktijkassistenten, -verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers stonden allemaal in de frontlinie 
om de crisis aan te kunnen. Ook het bestuur, managers, coördinatoren, personeel en vrijwilligers van de 
huisartsenkringen en wachtposten gaven meer dan het beste van zichzelf. Zij hebben het voorbije jaar het 
onmogelijke gedaan om de burgers, de patiënten door de grootste gezondheidscrisis in jaren te leiden. 

We zijn gebotst op enorme obstakels zoals tekorten aan materiaal, wettelijke anomalieën, bevoegdheids-
perikelen, administratieve belasting,… maar we hebben steeds met veel flexibiliteit en voluntarisme een 
oplossing gezocht op het terrein. We hebben ons vaak moeten heruitvinden en waren te vaak de enige 
toegangspoort voor radeloze burgers. 

Maar we hebben vooral ook voor continuïteit van zorg gezorgd op 
momenten dat alles stilviel en het grotendeel van de COVID-positieve  
patiënten thuis medisch begeleid. 

De coronacrisis heeft meer dan eens aangetoond dat de huisarts dé ver-
trouwenspersoon is voor de burger. We moeten hierop verder bouwen 
om de centrale medische rol voor de huisarts te verankeren. 

Dankbaar zijn we ook voor de solidariteit. Solidariteit onder de huisartsen 
om elkaar bij te staan als het even moeilijk ging, solidariteit tussen kringen 
en wachtposten, solidariteit tussen eerste en tweede lijn, solidariteit tussen zorgverleners. Laten we deze 
solidariteit verder uitbouwen want het is alleen samen, ieder vanuit zijn competentie, dat we de uitdagingen 
van de toekomst aankunnen.

Ik wens jullie alvast veel leesplezier in de tijdreis doorheen 2020. Een jaar dat, hoewel het vaak stilstond, in 
een snelvaart is voorbijgevlogen!

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

‘De coronacrisis heeft meer dan 
eens aangetoond dat de huisarts 
dé vertrouwenspersoon is voor de 
burger’
Dr. Roel Van Giel ,  
Voorzitter Domus Medica
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januari februari

augustus juli

september oktober

27  Start renovatiewerken kantoren Domus Medica

28   Eerste bericht in Domus Medica nieuwsbrief:  
‘Hou het Wuhan-virus buiten de praktijk’

27   Oprichting coronateam Domus Medica

27   Eerste officieel overleg over COVID-19  
met FOD Volksgezondheid 

28  Indiening kandidatuur Domus Medica  
voor WONCA Europe Conference 2023

6   Ontwikkeling stappenplan ‘Contactopsporing op 
lokaal niveau’

13   Ondersteuning aanduiding medische 
verantwoordelijken per eerstelijnszone

31   Ontwikkeling steekkaarten ‘Testbeleid voor 
huisartsen en patiënten’

8   Extra vergoedingen voor triagecentra op  
voorstel van Domus Medica

16  Verhuis naar gerenoveerde kantoren  
Domus Medica

30   Financiering uitgebreid naar alle CRA’s op  
voorstel van Domus Medica

13   Resultaten enquête ‘Aanpak infectiepathologie in 
het najaar 2020 in de huisartsenpraktijk’ 

17  Organisatie Huisartsenconferentie online  
(in plaats van live event)

27  Lancering nieuw logo Domus Medica 

29   Resultaten bevraging ‘Teleconsultatie bij de huisarts’ 

14   Ontwikkeling draaiboek ‘Organisatie LOK online’

17   Eerste opleiding voor medische verantwoordelijken

23  Organisatie webinar ‘Goed registreren 
griepvaccinaties vanuit verschillende EMD’s’

24   Ontwikkeling stappenplan ‘Zes kernprincipes voor 
huisartsenpraktijken 2020-2021’

Domus meDica in 2020: belangrijkste mijlpalen
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maart april

juni mei

november december

6   Ondersteuning ‘Samenwerkingsprotocol voor  
staalname tussen huisartsenkringen en ziekenhuizen’

14   Vergoeding voor telefonisch consult op voorstel 
van Domus Medica

16   Officiële invoering van het noodplan 
huisartsgeneeskunde

20   Coördinatie en ondersteuning van triagepunten in 
Vlaanderen en Brussel

24   Ontwikkeling van evidence based-platform met 
universiteiten voor COVID-vragen

3   Eerste levering van beschermingsmateriaal aan 
triagecentra op voorstel van Domus Medica

16   Eerste levering chirurgische mondmaskers aan 
huisartsen op voorstel van Domus Medica

27   Ontwikkeling synthesedocument en tien 
vuistregels ‘Veilige heropstart van reguliere zorg’

30   Organisatie webinar ‘Voorbereiding heropstart 
huisartsenpraktijken’

1  Start voorbereiding nieuwe website Huisarts Nu

23  Organisatie webinar ‘Haio kick-off’

29   Publicatie open brief ‘Het is op!’ van Roel van Giel

1   Levering van beschermingsmateriaal aan 
huisartsen op voorstel van Domus Medica

3   Organisatie webinar ‘Test en tracing voor huisartsen’ 

4   Officiële heropstart huisartsenpraktijken

13  Start nieuw expertisedomein Psychosociale zorg

19   Resultaten enquête ‘Heropstart 
huisartsenpraktijken’ 

2  Samenwerking Jong Domus en syndicaten voor 
aanpak administratieve overlast 

16   Start pilootprojecten sneltesten 

17  Conventieakkoord artsen – ziekenfondsen 2021 

21   Start voorbereiding werkgroepen vaccinatie

17  Organisatie webinar ‘Wegwijs voor starters’

12  Start platform medi-Lex voor juridische 
dienstverlening

12   Webinar voor praktijkassistenten en -verpleeg-
kundigen ‘Boze patiënten aan het onthaal’

20  Goedkeuring nieuwe statuten Domus Medica op 
Algemene Vergadering
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20
20 Domus meDica in tijDen van corona

De impact van de coronacrisis op de werking van Domus Medica was groot. Onze belangrijkste taak was 
om de huisartsen(kringen) in het veld zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de nieuwste ontwik-
kelingen in de COVID-19-pandemie, terwijl we in voortdurend overleg waren met de verschillende overhe-
den. Om de huisartsen zo snel en optimaal mogelijk te informeren schakelden we onze netwerken in, o.a. 
via de huisartsenkringen, en huisartsen-experten om de informatie te filteren en te verwerken tot pasklare 
antwoorden op de vele vragen in de praktijk. 
De coronacrisis noopte ons om onze eigen projectwerking aan te passen. Omdat we nauw samenwerken 
met andere partners in de eerste lijn, werden sommige projecten on hold gezet, terwijl andere projecten in 
het kader van de coronacrisis snel vooruit moesten. Ook had de crisis een weerslag op de reeds geplande 
vormingen, waarbij sommige werden uitgesteld en andere omgevormd tot een webinar. 

CORONATEAM
In maart 2020 werd een coronateam samengesteld dat tijdens de acute fase dagelijks virtueel samenkwam 
en sinds mei 2020 nog wekelijks in overleg is. Het coronateam bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitter 
van Domus Medica, de directie, verantwoordelijken van de expertisedomeinen en de communicatieploeg. 
Door directe contacten met sleutelfiguren was informatie van de overheid snel beschikbaar en konden we 
onze doelgroep als eerste op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. 
Vanaf de uitbraak van de pandemie werd beslist om een uniek e-mailadres te maken voor vragen van huis-
artsen: corona@domusmedica.be. Dankzij de expertise binnen het coronateam kon op deze vragen snel 
worden ingegaan. Sinds maart 2020 werden meer dan 6500 vragen beantwoord van huisartsen, leden en 
niet-leden. Via de huisartsenkringen hebben wij nog eens zo’n 15 000 vragen beantwoord.

WETENSCHAPPELIJK CONSORTIUM
Naast praktische vragen kwamen ook heel wat vragen van huisartsen 
binnen die om een wetenschappelijke onderbouwing vroegen. Om deze 
reden werd een consortium opgestart met de universitaire huisartsencen-
tra van Leuven, Gent en Antwerpen. 
Academische experten werden ingeschakeld om vragen over het klinisch 
verloop, aandachtspunten bij de thuisbehandeling en andere medische 
aspecten te beantwoorden vanuit hun bagage van voortschrijdend we-
tenschappelijk inzicht. Domus Medica werkte achterliggend een platform 
uit waar de verschillende experten vanop afstand konden samenwerken 
en dossiers samenstellen. 

INFORMATIEVERSPREIDING
Op de website van Domus Medica verscheen een aparte webpagina met informatie over het coronavirus 
en met links naar alle recente en evoluerende richtlijnen van onder andere Sciensano, de FOD Volks-
gezondheid, het Riziv en de WHO. Ook praktijkgerichte links naar bijvoorbeeld hulpkanalen voor mentaal 
welzijn en actuele studies zijn hier terug te vinden. Als afwisseling kunnen huisartsen hier ook ‘het dagboek 
van een huisarts’ volgen.
Om het overzicht te behouden zijn op deze webpagina de belangrijkste vragen over COVID-19 gebundeld 
in FAQ’s en in steekkaarten over het testbeleid die gericht zijn naar zowel de huisarts als de patiënt. Deze 
steekkaarten worden regelmatig aangepast volgens het actuele testbeleid en de bijbehorende quarantaine 

‘Vanaf de eerste signalen van de 
crisis schakelde Domus Medica  
snel om de huisartsen(kringen)  
maximaal te ondersteunen’
Christophe Dekoninck,  
Algemeen directeur
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en isolatie. Omdat er geen historiek van reisadvies via de overheid was, 
werd dit tijdens de zomer 2020 ook op deze webpagina systematisch 
bijgehouden.
Ook ruimere dossiers zijn op deze webpagina terug te vinden: het draai-
boek voor de heropstart van de huisartsenpraktijk, richtlijnen voor het 
gebruik van sneltesten en de kerntaken van de huisarts tijdens de win-
terperiode. 
Vanaf maart 2020 werd gedurende drie maanden een dagelijkse nieuws-
flash over COVID-19 uitgestuurd naar alle huisartsen (leden en niet-leden). 
Daarnaast was Domus Medica een veelgevraagde partner in de pers. We 
stuurden vaak proactief persberichten uit om signalen uit het veld tijdig en 
aan de betrokken overheden over te brengen. Langs deze weg konden 
we ook patiënten informeren over de belangrijke taak van de huisarts als 
poortwachter in de gezondheidszorg en hoe ze in alle veiligheid op kwa-
liteitsvolle zorg konden blijven rekenen, zowel voor acute problemen als 
voor de opvolging van chronische aandoeningen.

DE KRINGEN ALS ONMISBARE SCHAKEL
De coronacrisis heeft duidelijk de rol van de huisartsenkringen en wacht-
posten aangetoond om de epidemie te beheersen en de druk op de twee-
de lijn te verminderen. 
Zeer snel werden overal triageposten opgericht, waardoor de tweede 
lijn niet overspoeld werd. Ook in het testingbeleid, de lokale contact- en 
bronopsporing en het medisch coördineren van de vaccinatiecentra trok-
ken de huisartsenkringen aan de kar. Nooit eerder werd zo intens samen-
gewerkt tussen huisartsen, maar ook met andere disciplines in de eerste 
lijn via de eerstelijnszones, met de lokale besturen en de tweede lijn.
In het begin van de crisis was er een nijpend tekort aan mondmaskers 
en andere persoonlijke beschermingsmaterialen. Domus Medica facili-
teerde via het expertisedomein Kringen de logistieke keten naar de triage-
centra, wachtposten en huisartsen. 
Ook voor de Coördinerende Raadgevende Artsen (CRA’s) in woonzorg-
centra ijverde het expertisedomein Kringen voor een correcte vergoeding 
tijdens deze crisis.
Omdat de centrale bron- en contactopsporing vele groeipijnen kende, 
hebben de huisartsenkringen dit in samenwerking met de lokale besturen 
zelf georganiseerd en hierbij op extra ondersteuning en financiële midde-
len bij de overheid aangedrongen. Alle huisartsenkringen hebben ook een 
betaalde mSPOC of een team mSPOC’s van een zorgraad aangesteld. 
Epidemiologische teams ondersteunden samen met kringcoördinatoren 
en wachtpostmanagers de lokale huisartsen, gaande van de organisatie 
van wachtposten, de medische en organisatorische verantwoordelijkheid 
van de triage-afnamecentra, de schakelzorgcentra, het bijspringen bij 
CRA-artsen, epidemiologische navorming van huisartsen, … 
Het expertisedomein Kringen van Domus Medica ondersteunde de epi-
demiologische teams en kringbesturen met intervisies, steekkaarten, 

richtlijnen, hulp bij aanlevering van persoonlijk beschermingsmateriaal, 
vraagstellingen, …

VERTEGENWOORDIGING BIJ DE OVERHEID
Vanaf het begin van de coronacrisis was Domus Medica vertegenwoor-
digd in verschillende werkgroepen en taskforces om de overheid te infor-
meren over de druk bij de huisartsen en de haalbaarheid van de maat-
regelen. Domus Medica gaf ondersteuning aan huisartsen door deze 
experten- en overheidsinformatie te vertalen naar duidelijke beslisbomen 
met informatie die up-to-date was.

Op federaal niveau was Domus Medica vertegenwoordigd in de Risk As-
sessment Group, de Primary & Outpatient Care Surge Capacity group, 
de Pediatric Task Force en het Interfederaal Comité Testing en Tracing. 
Op Vlaams niveau waren dit de taskforce rond zorg, de taskforce testing 
en de Vlaamse stuurgroep rond contacttracing. Via deze vertegenwoordi-
ging op federaal en Vlaams niveau zorgde Domus Medica in samenwer-
king met de eerstelijnszones en zorgraden onder andere voor:
• de organisatie van de triagecentra vanaf maart 2020; Domus Medica 

leverde hiervoor de lijsten aan met plaats en aanspreekpunt;
• een interactieve kaart waarop de nieuwe testcentra zich konden aan-

melden; een update van deze lijst werd dagelijks doorgegeven aan de 
Vlaamse overheid; 

• de verdeling van het beschermingsmateriaal;
• de samenstelling van de draaiboeken van het Agentschap Zorg en Ge-

zondheid, zoals het opzetten van schakelzorgcentra en het opstarten 
van lokale contacttracing.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, werd ook uitgenodigd tij-
dens een hoorzitting van het Vlaams parlement op 9 oktober 2020 om 
de werking van Domus Medica en aanpak van de huisartsen tijdens de 
coronacrisis toe te lichten. 

‘Dankzij onze vertegenwoordiging 
bij de overheid konden we de 
stem van de huisartsen duidelijk 
laten horen’
Stijn Vanholle, 
Directeur Kennis en Beleid

20
20
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Domus Medica ontwikkelt een expertisecentrum dat de brede kennis en ervaring van huisartsen in 
de praktijk samenbrengt en deelt. Dit expertisecentrum breidt elk jaar verder uit met de vorming van 
nieuwe expertisedomeinen.

Elk expertisedomein focust op een facet uit de huisartsenpraktijk. In 2014 gingen de expertisedomeinen 
‘Praktijkorganisatie’, ‘ICT’, ‘Kringen’ en ‘Beroepspromotie’ van start. In 2017 kwam hier het expertise-
domein ‘Preventie en Gezondheidspromotie’ bij, in 2018 het expertisedomein ‘Kwaliteit en Vorming’ en in 
2019 het expertisedomein ‘Chronische zorg’. 

PSYCHOSOCIALE ZORG
In mei 2020 zag het expertisedomein ‘Psychosociale zorg’ het daglicht. Dit expertisedomein definieert 
welke taken in de psychosociale zorg tot het domein van de huisarts behoren en hoe deze gefaciliteerd 
kunnen worden. Het expertisedomein streeft ernaar om huisartsen(praktijken) te ondersteunen en te ver-
sterken in de evolutie naar een inclusieve, geïntegreerde zorgverlening die vertrekt vanuit een biopsycho-
sociale benadering van de noden van de patiënt. 
In haar eerste werkingsjaar lag de focus op een eigen visietekst en beleidsplan, naast verkennende  
gesprekken met andere eerstelijnsactoren in de psychosociale zorg. 
De impact van de coronacrisis op het welzijn van huisartsen het voorbije jaar was groot. Het expertise-
domein werkte daarom samen met andere verenigingen om het mentaal welzijn van zorgverleners in kaart 
te brengen en gaf tips om met deze crisis om te gaan.

TIEN EXPERTISEDOMEINEN
In een latere fase zullen ook de expertisedomeinen ‘Out-of-hours care’ en ‘Acute zorg’ worden toege-
voegd. Met deze tien expertisedomeinen wil Domus Medica inspelen op alle aspecten van de praktijkvoe-
ring en een dynamiek creëren waarbij huisartsen kennis en ervaringen delen, wat de kwaliteit van de zorg 
ten goede komt.

Kringen Out-of-hours care ICT Preventie & 
Gezondheidspromotie Chronische zorg

Praktijkorganisatie Kwaliteit & Vorming Beroepspromotie Psychosociale zorg Acute zorg
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projecten 2020
De werking van de verschillende expertisedomeinen liep in 2020 verder. Toch ondervonden 
heel wat projecten hinder door de coronacrisis en werd overleg met externen vaak bemoeilijkt. 
Deze projecten werden tijdelijk on hold gezet.
Daarnaast werden nieuwe projecten opgestart, die nodig waren om huisartsen maximaal  
tijdens deze crisis te ondersteunen. 

DRAAIBOEK HEROPSTART  
VAN DE HUISARTSENPRAKTIJKEN

   

Bij het begin van de coronapandemie in maart 2020 werden huisartsen 
verplicht om alle niet-urgente raadplegingen uit te stellen. Pas vanaf mei 
2020 kon de reguliere zorg heropstarten. Domus Medica ontwikkelde een 
draaiboek voor huisartsen om op een veilige wijze gepaste zorg te leveren 
aan patiënten bij wie geen vermoeden was van COVID-19. Dit document 
had als doel om de juiste zorg te geven aan chronische patiënten, een 
antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten 
zorg zouden uitstellen uit angst voor een COVID-19-besmetting. 
Franstalige en specialistische collega’s namen dit draaiboek over. 

• Expertisedomein(en): ED Chronische Zorg, ED Praktijkorganisatie, ED Kwaliteit & 

Vorming

• Samenwerking: Collège de Médecine Générale (CMG), Vlaams Patiëntenplatform, 

de academische huisartsencentra

• Financiering: Domus Medica 

DRAAIBOEK ANTIGEENTESTEN  
IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

 

Na een pilootproject in dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra in 
december 2020 werd het gebruik van antigeentesten positief geëvalu-
eerd. De werkgroep oordeelde dat de zogenaamde sneltesten deel uit-
maken van de diagnostiek, waardoor de huisarts zijn rol terugkrijgt om 
een acute infectie meteen te behandelen. In samenwerking met prof. dr. 
Ann Van den Bruel stelde Domus Medica een draaiboek samen om de 
uitrol van de sneltesten in de huisartsenpraktijk in 2021 in goede banen te 
leiden en zo de epidemie sneller onder controle te krijgen. 

• Expertisedomein(en): ED Beroepspromotie 

• Samenwerking: prof. dr. Ann Van den Bruel 

• Financiering: Domus Medica 

• Periode: december 2020 – januari 2021

KERNPRINCIPES VOOR TAKENPAKKET  
TIJDENS WINTER 2020

 

Door de COVID-19-pandemie hebben huisartsen(praktijken) er veel ta-
ken bijgekregen in 2020. Heel wat huisartsen maakten zich dan ook 
zorgen over hoe ze deze bijkomende taken konden combineren met de 
reguliere zorg en de toename van virale aandoeningen tijdens de winter. 
Domus Medica formuleerde daarom zes kernprincipes om huisartsen te 
ondersteunen in het afgrenzen en uitvoeren van hun kerntaken tijdens 
de winter. 

• Expertisedomein(en): ED Chronische zorg, ED Praktijkorganisatie

• Financiering: Domus Medica 

BEVRAGING HUISARTS EN COVID-19 

In oktober lanceerde Domus Medica een enquête onder haar leden om 
te polsen hoe zij de aanpak van de infectiepathologie in het najaar 2020 
zagen. Uit de ruime respons (1237 huisartsen en verpleegkundigen) bleek 
dat 77% het testen van asymptomatische patiënten buiten de huisartsen-
zorg wenst. Ook was er een sterke vraag naar administratieve ondersteu-
ning en verpleegkundigen om de druk in de huisartsenpraktijk te verlagen.

• Expertisedomein(en): ED Beroepspromotie

• Financiering: Domus Medica

‘Ondanks de hoge druk  
vonden huisartsen zich telkens 
opnieuw uit en bleven ze  
kwaliteitsvolle zorg aanbieden’
Sofie Croenen,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Beroepspromotie
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STEEKKAARTEN TESTBELEID
 

In het kader van het testbeleid voor COVID-19 volgden de richtlijnen el-
kaar het voorbije jaar in sneltempo op. Ter ondersteuning maakte Domus 
Medica steekkaarten voor de huisartsen en patiënten met een overzicht 
van het te volgen testbeleid en de bijbehorende afspraken rond quaran-
taine en isolatie. 

• Expertisedomein(en): ED Beroepspromotie, ED Praktijkorganisatie 

• Financiering: Domus Medica 

BEVRAGING TELECONSULTATIE  
BIJ DE HUISARTSEN

   

Om de continuïteit van chronische zorg te garanderen tijdens de corona-
crisis deden veel huisartsen(praktijken) een beroep op teleconsultaties. 
Naar aanleiding hiervan onderzocht Domus Medica de ervaringen, noden 
en verwachtingen van haar leden ten aanzien van teleconsultatie in een 
online survey. Uit deze bevraging (347 respondenten) blijkt dat 89% van 
de respondenten hiervoor een blijvende plaats in hun praktijkwerking ziet. 
Domus Medica zal deze resultaten gebruiken om tools te ontwikkelen en 
het beleid omtrent teleconsultaties mee vorm te geven. 

• Expertisedomein(en): ED Chronische zorg, ED ICT, ED Kwaliteit & Vorming

• Financiering: Domus Medica 

GENERIEK MODEL VOOR STAALNAME
    

In het begin van de coronacrisis werkten Domus Medica en Zorgnet-
Icuro een generiek model voor staalname uit. Op basis hiervan konden 
huisartsenkringen en ziekenhuizen lokaal afspraken maken over hoe de 
staalname bij COVID-19-testen best gebeurt. Een groot deel werd op-
genomen door de huisartsenkringen om zo de spoeddiensten in de zie-
kenhuizen te ontlasten. Veel triagecentra werden bovendien geïnstalleerd 
in de directe nabijheid van een ziekenhuis. Deze goede samenwerking 
tussen de eerste en de tweede lijn is een constante doorheen de crisis. 

• Expertisedomein(en): ED Kringen, ED Beroepspromotie

• Samenwerking: Zorgnet-Icuro

• Financiering: Domus Medica 

ONDERSTEUNING TEST- EN TRIAGECENTRA
 

Begin maart 2020 richtten de huisartsenkringen en wachtposten in ijltem-
po test- en triagecentra op. Domus Medica zorgde voor de uitwisseling 
van lokale draaiboeken voor deze test- en triagecentra en organiseerde 
intervisies en opleidingen via het kringloket (bijvoorbeeld het opzetten van 
een centraal afsprakensysteem). Domus Medica bracht ook de lokale 
noden in kaart en ging hierover in overleg met de verschillende overhe-
den, het Riziv en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo werd er een 
duidelijk financieel kader uitgewerkt, waardoor de wachtdoende artsen 
en de medische verantwoordelijken van de centra konden rekenen op 
voldoende financiële ondersteuning. Daarnaast werden extra kringsubsi-
dies goedgekeurd voor de huur- en nutsvoorzieningen en de algemene 
coördinatie van de test- en triagecentra.

• Expertisedomein(en): ED Kringen

• Samenwerking: Epidemiologische teams, medisch expert (mSPOC)

• Financiering: Domus Medica 

ONDERSTEUNING CRA’S 
 

Tijdens de coronacrisis werden de CRA’s geïnformeerd over de wijzigin-
gen in de richtlijnen rond het beleid in de woonzorgcentra en de desbe-
treffende taken van de CRA. Daarnaast pleitte Domus Medica op kabi-
netsniveau voor een correcte vergoeding. Bijgevolg komen ROB-bedden 
vandaag ook in aanmerking voor de financiering van de CRA. 

• Expertisedomein(en): ED Kringen, ED Chronische zorg

‘De huisartsenkringen  
slaagden erin om op korte  
termijn triage-afnamecentra 
te organiseren en snel te  
schakelen waar nodig’
Gert Merckx,  
Expertisedomeinverantwoordelijke Kringen
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BEVRAGING HEROPSTART VAN  
HUISARTSENPRAKTIJKEN  

Half mei bevroeg Domus Medica haar leden over hoe zij de heropstart 
van hun praktijk na de eerste lockdown hadden ervaren. Hierop kwam 
een respons van 483 huisartsen. Bijna de helft ervoer een mentale druk 
door de huidige COVID-19-situatie. 

• Expertisedomein(en): ED Beroepspromotie

DRAAIBOEK EN THEMADOSSIER VACCINATIES 

Vaccins spelen een belangrijke rol om de zorg te ontlasten. Daarom ont-
wikkelde Domus Medica het voorbije jaar een draaiboek voor griepvac-
cinaties. Het draaiboek laat toe om prioritaire risicogroepen te bepalen en 
geeft meer informatie over de praktische organisatie van vaccinaties in de 
huisartsenpraktijk. Daarnaast lanceerde het expertisedomein Preventie & 
Gezondheidspromotie een apart themadossier op de website met meer 
informatie over vaccins tegen de griep, pneumokokken en COVID-19. 

• Expertisedomein(en): ED Preventie & Gezondheidspromotie

• Samenwerking: dr. Evy Lenaerts 

• Financiering: Domus Medica

• Periode: 2020 – 2021

DENKTANK CONTINUE PROFESSIONELE VORMING 
 

In 2020 richtte Domus Medica een denktank op, bestaande uit een 
groep van bijna twintig huisartsen die actief nadenken over hoe Continue 
Professionele Vorming (CPV) binnen het veld vorm zou moeten krijgen. 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek, documenten en bestaande 
noden formuleerden ze een visietekst met strategische en operationele 
doelstellingen. Hieruit volgt een overzicht met acties waar Domus Medica 
in de toekomst verder op wenst in te zetten. 

• Expertisedomein(en): ED Kwaliteit & Vorming

• Projectcoördinatoren: Jo Van Hoof, dr. Filip Hendrickx 

• Kerngroep: dr. Filip Hendrickx, prof. dr. Nele Michiels, dr. Els Rombaut, dr. Wim Ver-

hoeven, dr. Sandor van Bijsterveld, prof. dr. Ann Van den Bruel, dr. Maaike Overloop 

• Ondersteunende groep: dr. Pieter Boudt, prof. dr. Nicolas Delvaux, dr. Peter Die-

lemna, dr. Kristof Hillemans, dr. Peter Muylaert, Sanne Peters, dr. Lloyd Remaut, dr. 

Luc Seuntjens, dr. Steven Simoens, dr. Stefan Teughels, dr. Piet Vanden Bussche

• Financiering: Domus Medica  

• Periode: juni 2019 – december 2020

DRAAIBOEK DIGITALE LOK’S 
 

Tijdens de coronacrisis was continue professionele vorming niet vanzelf-
sprekend voor de huisartsen. Het expertisedomein Kwaliteit en Vorming 
bood hier een oplossing en realiseerde een draaiboek voor online bijeen-
komsten ter ondersteuning van de LOK-verantwoordelijken, navormings-
verantwoordelijken en huisartsen die een modererende rol opnemen bij 
een digitale conferentie. Daarnaast maakte Domus Medica in het vor-
mingsaanbod plaats voor acute topics, zoals de vaccinatiestrategie.  

• Expertisedomein(en): ED Kwaliteit & Vorming  

• Financiering: Domus Medica

RAPPORT ROL VAN CRA’S IN WOONZORGCENTRA 

Samen met het Crataegus Platform heeft het expertisedomein Chroni-
sche Zorg een online reflectieproces gefaciliteerd met CRA’s, huisartsen 
en vertegenwoordigers van de koepels over de organisatie van ouderen-
zorg binnen de woonzorgcentra en welke rol de verschillende spelers 
hierin opnemen. Hierbij ging het ook over de noodzakelijke aanpassingen 
aan de functie, de omkadering en de financiering van de CRA. Samen 
met het veld is zo een rapport tot stand gekomen met voorstellen voor 
structurele veranderingen dat werd voorgesteld aan het Vlaams Kabinet. 
In 2021 gaan we hierover verder in dialoog met relevante stakeholders en 
beleidsmakers.

• Expertisedomein(en): ED Chronische zorg 

• Samenwerking: dr. Katrien Cordemans, prof. dr. Jan De Lepeleire, KU Leuven en 

Crataegus Platform 

• Financiering: Domus Medica, KU Leuven en Crataegus Platform 

• Periode: 2020 – 2021 

‘Door de pandemie werd 
duidelijk hoe belangrijk 
richtlijnen rond infectiepreventie 
zijn en hoe Domus Medica hierin 
kan ondersteunen’
Jo Van Hoof,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Kwaliteit en Vorming
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PROJECT STATEN GENERAAL  
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

De Staten Generaal Geestelijke Gezondheidszorg is een sectorbreed con-
sortium waarvan ook Domus Medica deel uitmaakt. In 2020 werd werk 
gemaakt van een masterplan voor een flexibele, overzichtelijke en toegan-
kelijke geestelijke gezondheidszorg. Het masterplan werd aan diverse be-
leidsmakers gepresenteerd en is opgenomen in het actieplan ‘Zorgen voor 
Morgen’ op Vlaams niveau en het protocolakkoord op federaal niveau dat 
inzet op een structurele versterking van de Geestelijke Gezondheidszorg.

• Expertisedomein(en): ED Psychosociale zorg, dr. Bram Spinnewijn

• Samenwerking: Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Vlaamse Vereniging van Kli-

nisch Psychologen, Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid, CAW-groep, 

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, enz. (consortium geestelijke 

gezondheidszorg)

• Financiering: Domus Medica  

OPLEIDINGSAANBOD PROBLEMATISCH  
ALCOHOLGEBRUIK

Domus Medica tekende samen met de Vereniging voor Alcohol en an-
dere Drugproblemen (VAD) in op de openbare aanbesteding van de FOD 
Volksgezondheid om een opleidingsaanbod voor huisartsen uit te werken 
dat inzet op het dichten van de ‘treatment gap’ bij overmatig en proble-
matisch alcoholgebruik. Inhoudelijk wordt ingezet op het aanpakken van 
de door het KCE geïdentificeerde drempels om screening, vroeginter-
ventie en doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk te faciliteren (KCE 
rapport 258).  

• Expertisedomein(en): ED Psychosociale zorg 

• Samenwerking: dr. Leo Pas, dr. Patrick Vloemans, Tom Defillet (Vereniging voor 

Alcohol en andere Drugproblemen) en Cathy Matheï (KU Leuven)

• Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

• Periode: 2020 – 2022

PROJECT MINIMAL STANDARDS
 

Samen met een kernteam van een aantal huisartsen werkt Domus Medica 
aan een toegankelijk document met adviezen voor een kwaliteitsvolle en 
betrouwbare huisartsenpraktijk. Ondanks de impact van de coronacrisis  
bleef het kernteam zich het voorbije jaar inzetten en voltooiden ze de  
literatuurstudie. Hierna volgde een eerste toetsing van de aanbevelingen 
binnen het coachingteam. Het kernteam voorziet om het document met 
adviezen te finaliseren tijdens het eerste trimester van 2021.

• Expertisedomein(en): ED Kwaliteit & Vorming   

• Projectleider: dr. Luc Seuntjens

• Projectcoördinator: Jo Van Hoof

• Kernteam: dr. Jolin Lippens, dr. Helena Int Panis, dr. Marie Smets, dr. Manon De 

Roover, dr. Liselotte Van Deun

• Coachingteam: prof. dr. Nicolas Delvaux, dr. Marieke Geijsels, Guy Gielis, dr. Erik 

Haazen, dr. Thomas Himschoot, Laura Jame, dr. Annelies Pattyn, prof. dr. Roy  

Remmen, dr. Luc Seuntjens, prof. dr. Patrik Vankrunckelsven, Jo Van Hoof, Emma 

Van Parys

• Financiering: Domus Medica   

• Periode: 2019 – 2021

LOK-PAKKET FEEDBACKRAPPORTEN 
 

In 2019 ontvingen huisartsen feedbackrapporten over het jaar 2016, met 
hun gegevens over het voorschrijven van geneesmiddelen, klinische bio-
logie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken. Hierna 
ontwikkelde Domus Medica een LOK-pakket met als doel om huisartsen 
te stimuleren om hun rapport te bekijken en eventuele verschillen te be-
spreken met collega’s binnen de LOK. Voor dit LOK-pakket werd in juni 
2020 een moderatoropleiding gegeven en vond in november 2020 een 
intervisiemoment plaats. 

• Expertisedomein(en): ED Kwaliteit & Vorming 

• Projectleider: Jo Van Hoof 

• Projectleden: dr. Kristof Hillemans, dr. Sandor van Bijsterveld, dr. Piet Vanden Bus-

sche, dr. Gijs Van Pottelbergh 

• Financiering: Riziv/NRKP 

• Periode: juni 2019 – december 2020 

‘Gezondheid mag in de zorg nooit 
herleid worden tot haar  
psychische, lichamelijke of sociale 
component’
Charlotte Sercu,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Psychosociale zorg
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ANALYSE AANPAK RICHTLIJNEN
 

Als wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen blijven medi-
sche richtlijnen één van de pijlers van Domus Medica. Dr. Olivia Vandeput 
en dr. Mattia Merckx voerden een analyse uit naar de verwachtingen van 
huisartsen omtrent de rol van Domus Medica in deze richtlijnen. Ze con-
cludeerden dat een nauwe samenwerking met betrokken stakeholders 
essentieel is voor het continue karakter van de richtlijnen en adviseerden 
Domus Medica om zich vooral te richten op implementatie van richtlijnen. 
In 2021 gaat Domus Medica verder aan de slag met deze aanbevelingen.

• Expertisedomein: ED Kwaliteit & Vorming

• Samenwerking: dr. Olivia Vandeput en dr. Mattia Merckx

BEHEERSOVEREENKOMST:  
HALT2DIABETES  

HALT2DIABETES staat voor ‘Haalbaarheid van lokale preventie van type 
2 diabetes’. Dit project wil iedereen met een hoog risico voor diabetes 
type 2 opsporen en begeleiden naar een gezonde levensstijl.  

• Expertisedomein(en): ED Preventie & Gezondheidspromotie 

• Samenwerking: dr. Frans Govaerts, Diabetes Liga vzw

• Financiering: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Periode: 2017 – 2021

WERKGROEP PARAMETERS EN TERMINOLOGIE
  

De werkgroep Parameters en terminologie verzamelt problemen rond 
consistente metingen in het EMD bij huisartsen en formuleert op basis 
hiervan adviezen voor de software vendors. Het is de ambitie van de 
werkgroep om in de toekomst op een meer uniforme manier te werken, 
met duidelijke parameters en terminologie. Deze werkgroep focuste in 
2020 op de parameters en terminologie van COVID-19 en de registratie 
van telefonische contacten of consulten bij vermoeden van COVID-19. 

• Expertisedomein(en): ED ICT, ED Kwaliteit & Vorming 

• Werkgroep: dr. Seher Arat, prof. dr. Nicolas Delvaux, dr. Leo Geudens, dr. Frans 

Govaerts, dr. Tom Lambrechts, prof. dr. Hilde Philips, dr. Diego Schrans, dr. Luc 

Seuntjens, prof. dr. Bert Vaes, prof. dr. Johan Vansintejan, dr. Piet Vanden Bussche, 

dr. Stijn Van Driessche

DIGITALE GEZONDHEIDSGIDS
  

De digitale Gezondheidsgids helpt patiënten om zelf een preventieplan 
op te stellen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. De Gezond-
heidsgids is gekoppeld aan e-health, waardoor de vragenlijst die de pa-
tiënt moet invullen, onmiddellijk gedeeld kan worden met de huisarts. In 
2020 werkten de samenwerkingspartners aan ondersteuningsmaterialen 
voor de huisarts, die nodig zijn voor de verdere uitrol van de digitale Ge-
zondheidsgids. Omwille van de coronacrisis is de start van de pilootfase 
uitgesteld naar het voorjaar van 2021. 

• Expertisedomein(en): ED Preventie & Gezondheidspromotie, ED ICT

• Samenwerking: VITO, LiCaLab, Diabets Liga vzw, VAD, Gezond Leven, Expertise-

centrum valpreventie

• Werkgroep: dr. Leo Geudens, dr. Els Bartholomeeusen, dr. Frans Govaerts, dr. 

Frank Smeets, dr. Bram Spinnewijn, dr. Veerle Van der Stighelen, dr. Nathalie Van 

De Vyver en Maarten Guldentops 

• Financiering: Domus Medica, VITO, Provincie Antwerpen, Pfizer

• Periode: 2017 – 2021

BEHEERSOVEREENKOMST:  
CARDIOVASCULAIR RISICOBEHEER 

Dit project herziet de richtlijn Cardiovasculair Risicobeheer van Domus 
Medica uit 2007 in twee fasen. Het eerste herziene deel van de richtlijn 
over de cardiovasculaire risicobepaling werd in 2020 verspreid via een 
e-learning en een webinar. 

• Expertisedomein(en): ED Preventie & Gezondheidspromotie 

• Samenwerking: dr. Frans Govaerts, dr. Katrien Van Thienen, dr. Nicolas Delvaux 

• Financiering: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Periode: 2017 – 2021

‘Ook de griepvaccinatie liep 
anders, maar met ons draaiboek 
hadden de huisartsen toch een 
houvast’
Maarten Guldentops,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Preventie & Gezondheidspromotie
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KWALITEIT VAN SUMEHR 
  

Samen met de academische centra huisartsengeneeskunde maakt het 
expertisedomein ICT deel uit van een project van het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid om de kwaliteit van de Sumehr (Summarized Elec-
tronic Health Record, of beknopt medisch dossier) te verbeteren. In sep-
tember 2020 werd het eindrapport opgeleverd. Ook hier had de corona-
crisis een impact. Zo werden er vanuit het project al enkele initiatieven 
opgezet om de kwaliteit van dossierregistratie te verbeteren, onder meer 
om de selectie van risicopatiënten voor de griepvaccinatie te optimali-
seren. 

• Expertisedomein(en): ED ICT, ED Kwaliteit & Vorming

• Samenwerking: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent

• Financiering: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Periode: 2019 – 2021

OVERLEG MEDICATIEBEHEER

Samen met VAN, NPTV en Huis voor Gezondheid bracht het exper-
tisedomein ICT alle initiatieven, tools en lopende projecten rond medi-
catiebeheer in kaart en beoordeelde deze op hun veiligheid. Eind 2020 
voltooiden ze het rapport hierover. De projectgroep maakte onder meer 
een factsheet van de verschillende communicatietoepassingen en ont-
wikkelden een opleiding en een e-learning rond veilige communicatie. De 
coronacrisis zorgde voor een laattijdige oplevering van het rapport, maar 
bood tegelijkertijd de kans om, in samenwerking met eHealth, richtlijnen 
rond veilige teleconsultatietools te ontwikkelen. 

• Expertisedomein(en): ED ICT

• Samenwerking: VAN, NPTV, Huis voor Gezondheid 

• Financiering: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Periode: 2019 – 2020

GDPR-ADVIEZEN VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK

Domus Medica maakt samen met andere beroepsorganisaties deel uit 
van een informatieveiligheidswerkgroep van eHealth en volgt daar de 
actuele vragen en problematieken rond GDPR (General Data Protection  
Regulation) en veiligheid van gezondheidsgegevens op. Ook in 2020 
gaf het expertisedomein ICT een aantal opleidingen over de impact van 
GDPR op de praktijk. Gekoppeld aan het project medicatiebeheer werd 
in de e-learning rond veilige communicatie een luik rond de basisbegin-
selen van de GDPR opgenomen. 

• Expertisedomein(en): ED ICT 

• Samenwerking: prof. dr. Hilde Philips (Universiteit Antwerpen)

• Financiering: Domus Medica 

• Periode: 2018 – … 

NAAR EEN AUTOMATISCHE VERLENGING VAN HET GMD

In 2019 en 2020 werkte het expertisedomein ICT samen met de andere 
artsenorganisaties, de mutualiteiten en het Riziv om tot een verbetering van 
het huidige eGMD-systeem te komen. Het principeakkoord over de mo-
daliteiten van een automatische verlenging van de GMD’s via het eGMD- 
systeem werd opgenomen in de conventie voor 2020. Hierdoor krijgen 
huisartsen vanaf 2021 jaarlijks een voorafbetaling van alle geldige GMD’s.  

• Expertisedomein(en): ED ICT 

• Samenwerking: AADM, BVAS, Kartel, eHealth, Riziv, Nationaal Intermutualistisch 

College (NIC)

• Financiering: Domus Medica

• Periode: 2018 – 2020  

HUISARTSARME ZONES

In samenwerking met Domus Medica en de stad Antwerpen opende op 
10 februari 2020 Huisartsenpraktijk Wolvenberg in Berchem de deuren. 
Deze opstart kadert in het project ‘Huisartsarme zones’ van Stad Ant-
werpen waarin Domus Medica begeleiding biedt. Ondertussen werden 
binnen dit project huisartsenpraktijken gestart in Deurne-Noord, Luchtbal 
en Berchem. De focus in de toekomst zal onder andere liggen bij het 
opstarten van praktijken in Antwerpen Noord (2060).

• Expertisedomein(en) : ED Praktijkorganisatie

• Samenwerking: Stad Antwerpen

‘De coronacrisis gaf een fikse duw 
in de rug voor teleconsultaties, 
elektronisch doorverwijzen,  
medicatie voorschrijven en  
multidisciplinaire gegevensdeling’
Wil Rijnen,  
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT
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EENLIJN.BE/ VIVEL
 

Het project éénlijn.be biedt gratis opleidingen over de toepassingen van 
ICT in de praktijk, gegevensdeling en e-Gezondheidsdiensten. In 2020 
werd de inkanteling van het éénlijn-project in Vivel verdergezet. De pro-
jectgroep, in samenwerking met het expertisedomein ICT, ontwikkelden 
e-learnings rond recip-e en patiëntenportalen. Verder werd het webinar-
aanbod uitgebreid, onder meer met webinars over de coronathematiek, 
zoals ‘veilige teleconsultatietools’ en ‘tips voor zorg op afstand’. 

• Expertisedomein(en): ED ICT 

• Samenwerking: Vlaams Apothekersnetwerk, Huis voor Gezondheid, Skilliant/SBM, 

Praktijkcoach, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vivel, Academie voor de Eerste 

Lijn, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

• Financiering: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Vivel

• Periode: 2016 – 2020 

IMPLEMENTATIESTRATEGIE INTERPROFESSIONEEL  
SAMENWERKEN IN DE EERSTE LIJN    

Het project ‘Interprofessionele samenwerking’ wil een doelgerichte sa-
menwerking tussen zorg- en welzijnsverstrekkers in de chronische zorg 
versterken. In een eerste fase zijn de vijf bouwstenen van interprofes-
sionele samenwerking voorgesteld en afgetoetst (kennismaking, plan 
opstellen, reflectie & evaluatie, ethisch handelen en communiceren). Op 
basis van de resultaten formuleerde de projectgroep zeven aanbevelin-
gen voor een verdere uitwerking van interprofessionele samenwerking in 
de eerste lijn en werken zij aan een opleidingsaanbod.

• Expertisedomein(en): ED ICT en ED Chronische zorg 

• Samenwerking: dr. Giannoula Tsakitzidisen (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Emily 

Verté (Academie voor de eerste lijn) 

• Financiering: Vivel

• Periode: 2018 – 2020  

MULTIDISCIPLINAIR MEDICATIESCHEMA 
(VIDIS)

Sinds 2019 werken alle regio’s en beroepsorganisaties samen in het Riziv- 
project VIDIS (Virtual Drug Integration System) om het multidisciplinair 
medicatieschema verder te verbeteren. In 2020 gaf de projectgroep de 
gestarte initiatieven verder vorm. Daarnaast werkten ze een brochure uit 
die het gedeelde medicatieschema definieert en de rollen en verantwoor-
delijkheden van alle zorgverleners verduidelijkt. Deze wordt in 2021 door 
het Riziv verspreid. 

• Expertisedomein(en): ED ICT 

• Samenwerking: Vitalink, RSW, Abrumet, RIZIV, APB, éénlijn.be 

• Financiering: Riziv

• Periode: 2019 – … 

IMPLEMENTATIE RICHTLIJNEN VOOR DE  
BEHANDELING VAN CHRONISCHE PIJN

In 2020 startte het expertisedomein Chronische zorg, samen met part-
ners SSMG en de internationale onderzoeksgroep ‘Pain in Motion’ van de 
VUB, met de vormgeving van een multidisciplinaire opleiding ‘Chronische 
pijn’ en een informatiebrochure voor patiënten met chronische pijn. Door 
de coronacrisis gaan de trainingen voor zorgverleners pas in september 
2021 van start. De ontwikkeling van de informatiebrochure en de e-lear-
ning zullen in de zomer van 2021 beschikbaar zijn. 

• Expertisedomein(en): ED Chronische zorg

• Samenwerking: prof. Jo Nijs, prof. Margot De Kooning, prof. Mira Meeus, prof. 

Christophe Demoulin, prof. dr. Anne Berquin, Wouter Munneke, Stéphanie Brillon, 

Dominique Dieng vanuit Consortium International Research Group ‘Pain in Motion’ 

(samenwerking VUB, ULiège, UGent, UA, KU Leuven, UZ Brussel), SSMG, Eerste-

lijnszone Antwerpen Centrum 

• Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 

• Periode: 2020 – 2021

‘De meerwaarde van de CRA is 
duidelijk gebleken, maar er is nog 
veel nood aan betere 
ondersteuning’
Emy Kool,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Chronische zorg
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VERPLEEGKUNDIGE IN DE  
HUISARTSENPRAKTIJK  

Samen met het expertisedomein Chronische zorg en de betrokken on-
derwijsinstellingen brengt het expertisedomein Praktijkorganisatie het 
postgraduaat ‘Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ onder de aan-
dacht. Bedoeling is om de samenwerking met een verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk (VIHP) te bevorderen en zo in te zetten op geïntegreer-
de zorg. Het expertisedomein Praktijkorganisatie beoordeelt, samen met 
het expertisedomein Chronische zorg, onder meer de syntheseprojecten 
die de verpleegkundigen voorstellen wanneer ze afstuderen. 

• Expertisedomein(en): ED Chronische zorg, ED Praktijkorganisatie 

• Samenwerking: Lucky Botteldooren (Universiteit Antwerpen), Vannessa Gauwe 

(Arteveldehogeschool Gent), Liesbeth Meyvis (Stad Antwerpen) en Nancy Van  

Brabandt  (Wit-Gele Kruis)

• Financiering: Domus Medica en Stad Antwerpen

• Periode: doorlopend 

MEDISCH-FARMACEUTISCH OVERLEG 
(MFO)

De constructieve samenwerking tussen huisartsen en apothekers is tij-
dens de coronacrisis meer dan ooit gebleken. Samen met de beroeps-
organisaties van apothekers blijft Domus Medica inzetten op Medisch 
Farmaceutisch Overleg (MFO). Domus Medica werkt hiervoor praktijk-
gerichte kwaliteitsbevorderende programma’s uit voor LOK’s of huis-
artsenkringen. Het nieuwe MFO-programma ‘Farmacovigilantie’ werd in 
2020 goedgekeurd. 

• Expertisedomein(en): ED Kringen

• Samenwerking: Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen (KAVA)

• Financiering: Riziv

• Periode: 2017 – …

MEDISCH-KINESITHERAPEUTISCH OVERLEG 
(MKO)  

In samenwerking met het Huis voor Gezondheid en Axxon startte Domus 
Medica eind 2019 een project op om de samenwerking tussen huisartsen 
en kinesitherapeuten aan te moedigen en te ondersteunen. Het resultaat 
hiervan is een MKO-pakket ontwikkeld voor een kwalitatief lokaal overleg 
tussen beide beroepsgroepen. In dit pakket worden handvaten aange-
boden om op een interactieve manier in overleg te gaan rond diverse 
thema’s. In november 2020 vond een try-out plaats die, vanwege de co-
ronacrisis, digitaal is doorgegaan. 

• Expertisedomein(en): ED Kwaliteit & Vorming 

• Projectleider: Alev Akin 

• Projectcoördinator: Ann Coppé, dr. Rita Vanobberghen, Jo Van Hoof 

• Samenwerking: Huis voor Gezondheid, Axxon (beroepsvereniging kinesitherapie)

• Financiering: Huis voor Gezondheid 

• Periode: 2019-2020

TRIO-OVERLEG

Het doel van een trio-overleg is om de huisarts te informeren over de 
mogelijkheden om patiënten opnieuw in te schakelen in hun huidig of 
ander werk en hoe de huisarts contact kan opnemen met de arbeidsarts 
of adviserend arts van de patiënt voor verder overleg. 
Heel wat LOK-groepen maakten gebruik van het gratis online aanbod van 
Domus Medica, dat adviserend artsen en arbeidsartsen aan het woord 
laat. 

• Expertisedomein(en): ED Kringen

• Samenwerking: arbeidsgeneeskundige diensten, diensten van adviserende artsen

• Financiering: Riziv

• Periode: 2019 – 2021

‘In tijden van crisis is duidelijke 
communicatie in de 
huisartsenpraktijk nog 
belangrijker’
Emma Van Parys,  
Expertisedomeinverantwoordelijke  
Praktijkorganisatie
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EXPERTISEDOMEIN BEROEPSPROMOTIE
 

• Verantwoordelijke: Sofie Croenen

• Senior-arts: dr. Dieter Vercammen

• Kennisgroep: dr. Anthony Dheere, dr. Peter Hoffman, dr. Guido Penninckx, dr. Pierre 

Sijbers, dr. Siegfried Van Eygen, dr. Roel Van Giel, dr. Greet Van Kersschaever, dr. 

Maaike Van Overloop

EXPERTISEDOMEIN CHRONISCHE ZORG
 

• Verantwoordelijke: Emy Kool (vanaf 4/5/2020), Jasna Loos (tot 1/4/2020)

• Senior arts: dr. Gunther D’hanis 

• Senior CRA: dr. Katrien Cordemans

• Kennisgroep: dr. Pauline Boeckxstaens, Vanessa Gauwe, Liesbet Meyvis, dr. 

Nele Souffriau, dr. Nicolaas Vanderhoydonck, dr. Gijs Van Pottelbergh, Nancy van  

Brabant, dr. Sophie Van Steenbergen

EXPERTISEDOMEIN PSYCHOSOCIALE ZORG
 

• Verantwoordelijke: Charlotte Sercu

• Senior-arts: Karen Smets (tot 1/3/2021)

• Kennisgroep: dr. Laure Clickemalie, dr. Johan Corthouts, dr. Vera De Vleesschauwer, 

dr. Louis Ferrant, dr. Charlotte Geubels, dr. Joke Pauwelyn, dr. Geert Pint, Bram 

Spinnewijn, Linde Tilley, Leo Pas, dr. Nathalie Van Beylen, dr. Inge Van Kerkhoven, 

dr. Dieter Vercammen

EXPERTISEDOMEIN KRINGEN
 

• Verantwoordelijke: Gert Merckx

• Senior-arts: dr. Wim Verhoeven

• Kennisgroep: dr. Areski Boumendil, Liesbeth Devreker, dr. Gunther D’hanis, dr. 

Koen Dillen, Dimitri Gaethofs, dr. Peter Hoffman, dr. Stefan Teughels, Fleur Simillion

EXPERTISEDOMEIN PRAKTIJKORGANISATIE
 

• Verantwoordelijke: Emma Van Parys

• Senior-arts: dr. Fik van Lint (tot 1/4/2020), dr. Marieke Geijsels (vanaf 1/9/2020)

• Kennisgroep: Lucky Botteldooren, dr. Carmen Binst, dr. Riet Breesch, dr. Anja  

Deroost, dr. Anthony Dheere, dr. Vera De Vleesschauwer, dr. Sanne Vanhees

EXPERTISEDOMEIN KWALITEIT & VORMING
 

• Verantwoordelijke: Jo Van Hoof

• Senior-arts: dr. Piet Vanden Bussche

• Kennisgroep: prof. dr. Nicolas Delvaux, dr. Peter Dieleman, dr. Kristof Hillemans, dr. 

Lloyd Remaut, dr. Luc Seuntjens, prof. dr. Bert Vaes, dr. Olga Van de Vloed, prof. dr. 

Ann Van den Bruel, prof. dr. Paul Van Royen

• Medewerkers projecten: dr. Manon De Roover, dr. Filip Hendrikx, dr. Helena Int 

Panis, dr. Jolin Lippens, prof. dr. Nele Michels, dr. Els Rombaut, dr. Marie Smets, dr. 

Sandor van Bijsterveld, dr. Liselotte Van Deun, dr. Gijs Van Pottelbergh, dr. Maaike 

Van Overloop, dr. Wim Verhoeven

EXPERTISEDOMEIN PREVENTIE &  
GEZONDHEIDSPROMOTIE  

• Verantwoordelijke: Maarten Guldentops 

• Senior-arts Beheersovereenkomst Preventie: dr. Frans Govaerts

• Senior-arts Kennisgroep Preventie: prof. dr. Dirk Avonts

• Kennisgroep: prof. dr. Dirk Avonts, dr. Els Bartholomeeusen, dr. Leo Geudens, dr. 

Evy Lenaerts, dr. Frans Govaerts, dr. Emmily Schaubroeck, dr. Karen Smets, dr. 

Bram Spinnewijn dr. Marijke Plovie, dr. Veerle Van der Stighelen 

• Medewerkers projecten: dr. Liesbeth Aerts (Borstkanker), dr. Els Bartholomeeusen  

(Wijkgezondheidscentra), dr. Krista De Bondt (Valpreventie), dr. Lutgart De  

Deken (Suïcidepreventie), dr. Bart Garmyn (Bevolkingsonderzoek & Bedrijfsgenees-

kunde), dr. Leo Geudens (ICT), dr. Jessy Hoste (Colorectale kanker), dr. Vincent  

Jacobs (Voeding & Beweging), dr. Frank Smeets (Baarmoederhalskanker), dr. Bram  

Spinnewijn (Prostaatkanker), dr. Sarah Swannet (Seksuele gezondheid), dr. Veerle 

Van der Stighelen (Gezondheidsgids), dr. Nathalie Van De Vyver (Vaccinatie & Infec-

tieziekten), dr. Patrick Vloemans (Problematisch alcoholgebruik) 

EXPERTISEDOMEIN ICT
 

• Verantwoordelijke: Wil Rijnen (vanaf 12/4/2021), Elfi Goesaert (tot 1/3/2021)

• Senior-arts: dr. Tom Lambrechts

• Kerngroep: dr. Karen Anthonissen, dr. Leo Geudens, dr. Tom Lambrechts, dr. Stijn 

Vandriesche, dr. Veerle Van der Stighelen, dr. Andreas Van de Vyver, dr. Riek Van 

der Weken 

• De uitgebreide kennisgroep bestaat uit de leden van de kerngroep en dr. Patrick 

Coursier, dr. Paul Gobert, dr. Jef Goris, dr. Philippe Ryckebosch, dr. Diego Schrans, 

dr. Jef Steenackers, dr. Patrick Verdonck

samenstelling expertiseDomeinen
Een senior-arts bepaalt de richting van een expertisedomein in samenwerking met de domeinverantwoordelijke 
binnen Domus Medica. Samen met een kennisgroep van huisartsen en experten werken zij inhoudelijke projecten 
uit, vaak in overleg met de andere expertisedomeinen, rond een bepaald thema. 

EX
P

ER
TISEC

EN
TR

U
M



18

JO
N

G
 D

O
M

U
S jonge huisartsen pakken  

aDministratieve overlast aan

• Voorzitter: dr. Anthony Dheere (tot 31/1/2021), dr. Sophie Van Steenbergen (vanaf 1/2/2021)

• Kernbestuur: dr. Carmen Binst, dr. Laure Clinckemalie, dr. Bénédicte Dooms, dr. Filip Hendrickx, dr. Madieke Maseman, 

dr. Marijke Plovie, dr. Lloyd Remaut, dr. Sanne Vanhees, dr. Indra Van Hoorick, dr. Magali Van Melckebeke, dr. Sophie Van 

Steenbergen en dr. Joke Versmissen

  
Jong Domus is een onafhankelijke werkgroep binnen Domus Medica met jonge huisartsen als doel-
groep. Hun visie is ruim en staat open voor innovatie. Ze willen vooral de ambitie en het engagement 
van jonge artsen stimuleren en vergroten. Op die manier willen ze hun eigen toekomst en werkveld mee 
bepalen en dit vanuit een jonge, kritische, maar vooral verbindende bril. 

VORMINGEN IN 2020
Door de COVID-19-pandemie moest ook Jong 
Domus zich het voorbije jaar flexibel opstellen. 
Corona zorgde ervoor dat heel wat evenementen, 
teambuildings, uitwisselingsprojecten en congres-
sen niet fysiek konden plaatsvinden. Waar moge-
lijk, werd gekozen voor een digitale variant. 
Ondanks deze uitdagende periode zat Jong Domus 
in 2020 niet stil en realiseerde ze diverse inspireren-
de projecten, van online GP Meethinks, expertise-
sessies tot een heus nieuw project Kafka. 
Daarnaast bood Jong Domus ondersteuning aan 
alle jonge huisartsen die zich gedurende de pan-
demie mee hebben ingezet om de praktijk te re-
organiseren, om triagecentra op te bouwen en te 
bemannen en om de zorg voor de (zieke) patiënten 
te blijven garanderen. 

GP Meethink ‘Gezondheid en klimaat’  

12 mei 2020

Wegens het succes van de eerste editie in 2019 orga-
niseerde Jong Domus op 12 mei een tweede uiteen-
zetting over de gezondheidseffecten van de klimaat-
opwarming. Dr. Blondé (Docs for climate) en prof. dr. 
Avonts vertelden over de globale effecten van de kli-
maatopwarming en het milieu op de gezondheid. 85 
deelnemers woonden deze GP Meethink bij. 

GP meethink ‘Forfaitair betalingssyteem’  

18 juni 2020

Samen met het Centrum voor Huisartsengenees-
kunde van de Universiteit Antwerpen organiseerde 
Jong Domus op 18 juni een online sessie omtrent 
het forfaitaire betalingssysteem in de eerste lijn. Er 
waren 170 deelnemers. 

Intervisies door Jong Domus  

November - december 2020

In het najaar 2020 werd, in samenwerking met 
ECHTT, een aantal interactieve expertisesessies 
georganiseerd omtrent teamflow, veerkracht, be-
trokkenheid & hoog verantwoordelijkheidsgevoel, 
en tot slot praktijkorganisatie. Het deelnemersaan-
tal werd bewust beperkt, zodat deelnemers op een 
laagdrempelige manier hun ervaringen konden de-
len en vragen konden stellen aan de experten. 

PROJECT KAFKA
Tijdens de eerste coronagolf werden de huisartsen 
overspoeld met bijkomende administratieve taken. 
Aangezien deze administratieve overlast bij huisart-
sen al langer een probleem vormt, startte Jong Do-
mus een petitie die ondertekend werd door meer 
dan 1600 artsen. Het project Kafka was geboren. 
Hiermee bindt Jong Domus de strijd aan tegen on-
nodige administratie om te vermijden dat de pati-
entenzorg in het gedrag komt. In december startte 
Jong Domus samen met de drie artsensyndicaten 
een stuurgroep op rond dit project. Dankzij de 
goede samenwerking werden vijf prioriteiten (zoals 
het afschaffen van parapluattesten) opgenomen  
in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 
van 2021. 
 

UITREIKING MEEST ORIGINELE MASTERPROEF
Op 23 september reikte Jong Domus opnieuw de 
prijs uit voor de Meest Originele Masterproef. Dit 
jaar was de eerste plaats weggelegd voor dr. Eline 
Daelemans met haar thesis over ‘Hoe wordt de 
professionele identiteit gevormd en welke factoren 
spelen hierbij een rol: een kwalitatief onderzoek bij 



Het LOVAH-congres in Rotterdam

Het LOVAH-congres in Rotterdam

Op missie in Guinée

COVID-ondersteuning in Suriname

Deelname aan de WONCA Europe Conference 19

geneeskundestudenten’. Zij won een toegangs-
ticket voor een internationaal congres. 

INTERNATIONALE UITWISSELING
LOVAH-congres Rotterdam

Op 24 januari ging Jong Domus een kijkje nemen 
op LOVAH, het jaarlijkse congres van de huisart-
sen-in-opleiding in Nederland, om inspiratie op te 
doen. Het thema van 2020 was ‘Let’s talk about 
sex’. Onderwerpen zoals postmenopauzale proble-
men, wetgevingen rond abortus en soa’s kwamen 
er aan bod. 

Kennismaking met de  

huisartsengeneeskunde in Guinée

Van 12 tot en met 19 maart trokken twee leden van 
Jong Domus samen met dr. Greet Van Kersschaever  
naar Guinée voor een exploratieve missie. Dit op 
uitnodiging van dr. Adboulaye Sow die huisarts is in 
Guinée en eveneens oprichter is van Fraternité Mé-

dical de Guinéen (FMG). Ze gingen in gesprek met 
lokale huisartsen, woonden hun vergaderingen bij 
en leerden jonge huisartsen-in-opleiding kennen. 
Jong Domus hoopt dat een uitwisseling met deze 
jonge artsen op termijn mogelijk wordt. 

Ondersteuning in Suriname  

tijdens de COVID-pandemie

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis zette de 
NGO Su4Su (Surinamers voor Surinamers), met 
financiële hulp van de Nederlandse overheid, een 
grootschalige ondersteuningsactie op poten waar-
bij verschillende zorgverleners betrokken werden. 
Zo reisde ook één van de leden van Jong Domus 
naar Suriname om ondersteuning te bieden als 
huisarts en het artsentekort mee op te vangen. 

SOCIALE MEDIA 
Op Facebook ging de pagina van Jong Domus van 
631 naar 886 likes (+255). Hierop verschenen 99 be-

richten, waarbij het bereik telkens vrij hoog lag. Het 
Facebookbericht ‘Officieel gezamenlijk antwoord 
van het Haio Overleg Platform en Jong Domus op 
het voorstel van Vlaams Minister Wouter Beke: een 
koude douche voor de startende huisarts’ had het 
grootste bereik met 13 485 personen. Hiermee werd 
de beslissing van de minister aangeklaagd om de 
Impulseopremie voor startende huisartsen in huis-
artsarme gebieden plots af te schaffen. 

In vergelijking met Facebook is het bereik van Jong 
Domus op Twitter (327 volgers) en Instagram (167 
volgers) kleiner. 

Tot slot werden de leden van Jong Domus ook op 
de hoogte gehouden van hun activiteiten via een 
tweemaandelijkse nieuwsbrief. In 2020 verstuurden 
ze vijf nieuwsbrieven naar 152 mailadressen (+23). 
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alliantie artsenbelang – Domus meDica 
(aaDm)
• Voorzitter Domus Medica: dr. Roel Van Giel

• Voorzitter Artsenbelang: dr. Dieter Vercammen

• Beleidsmedewerker: Sofie Croenen

De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) verdedigt op overheidsniveau de belangen van huis-
artsen. Het expertisedomein Beroepspromotie doet voor AADM het meeste voorbereidend werk, maar 
ook andere expertisedomeinen van Domus Medica (ICT, Kringen,…) worden hiervoor ingeschakeld.

AADM heeft twee zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ: beter bekend als  
medicomut), het belangrijkste beslisorgaan van het Riziv tussen artsen en ziekenfondsen. Ook in de an-
dere comités van het Riziv zijn mandatarissen vanuit AADM afgevaardigd.

CONVENTIEAKKOORD 2021 
Op 16 december 2020 kwam de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen tot het conventieakkoord 
voor 2021. De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) heeft hierbij voor een aantal maatregelen in 
het voordeel van de huisartsen geijverd. Belangrijke verwezenlijking is de toekenning van een volledige 
indexatie van 1,01% op de raadplegingen, bezoeken en adviezen. Daarnaast werd een extra incentive be-
komen van 0,75 euro extra per GMD bovenop de indexatie van het GMD. In totaal stijgt het GMD hierdoor 
naar bijna 33 euro. 

In het conventieakkoord is er ruimte voorzien voor specifieke huisartsenprojecten:
• In 2021 werken artsen, ziekenfondsen en Riziv een plan doelmatige zorg van ongeveer 40 miljoen euro 

uit. Binnen dit plan krijgt praktijkondersteuning voor huisartsen en herwaardering van het GMD een dui-
delijke plaats.

• De medicomut kiest voor een duidelijke investering in telegeneeskunde.
• Het wachtpostbudget zal met 4,9% stijgen en de bestaande weekwachten blijven open met een kans 

op nieuwe weekwachtprojecten.
• De herziening van de nomenclatuur zal een versnelling hoger schakelen.
• De vijf prioriteiten rond administratieve vereenvoudiging die Jong Domus samen met de jongeren van 

de drie artsensyndicaten overmaakte, zijn overgenomen in het conventieakkoord.
• In 2021 vestigt de medicomut de aandacht op de kwaliteit van het GMD. De parameters van de praktijk-

premie worden hervormd. Daarnaast zal er op vraag van AADM gekeken worden voor een compensatie 
in de praktijkpremie voor startende huisartsen.

• Het verbod van derde betalende voor raadplegingen en bezoeken wordt opgeheven.

A
A

D
M



21

AANSPREEKPUNT
Domus Medica is er in de eerste plaats voor haar leden. We zijn dan ook vlot bereikbaar via onze telefoon-
centrale of infobox. 
Met de uitbraak van de coronacrisis kwamen er bijkomend vele vragen van huisartsen over het testen en 
de triage van COVID-besmettingen en de organisatie in de praktijk tussen patiënten met vermoeden van 
COVID en patiënten met niet-COVID-gerelateerde aandoeningen. Voor deze vragen werd in maart 2020 
een apart e-mailadres aangemaakt: corona@domusmedica.be. Hierop werden meer dan 6500 vragen 
beantwoord van huisartsen, leden en niet-leden. 
Naast de vragen van individuele huisartsen is Domus Medica ook het aanspreekpunt voor huisartsenkrin-
gen. Zij waren meermaals de spil in de beheersing van de coronapandemie en moesten snel schakelen om 
de huisartsenpraktijken conform de steeds veranderende richtlijnen te organiseren. Via de kringen werden 
nog eens ongeveer 15 000 vragen beantwoord.

JURIDISCH ADVIES
Huisartsen zijn steeds meer de manager van hun praktijk en moeten ook 
heel wat administratieve, personeels- en juridische kwesties oplossen. 
Om aan de stijgende vraag naar juridische ondersteuning tegemoet te ko-
men besloot Domus Medica in 2020 een eigen juridische adviesdienst op 
te richten. Huisartsen kunnen hier terecht met al hun juridische vragen en 
ook voor begeleiding in het opstellen van overeenkomsten of voor voor-
beelden van modelovereenkomsten. 

Juridische vragen en FAQ’s

Vanaf de lancering van de nieuwe juridische adviesdienst ontving Domus  
Medica dagelijks juridische vragen. Deze juridische vragen hebben be-
trekking op allerlei onderwerpen: beroepsgeheim, aansprakelijkheid,  
patiëntenrechten, euthanasie, bewindvoering, deontologie, overeenkom-
sten, enzovoort. 
Op de website van Domus Medica zijn een aantal terugkerende juridische 
vragen gebundeld op een aparte pagina. Deze FAQ’s worden regelmatig 
geüpdatet met nieuwe veelgestelde juridische vragen.

Modelovereenkomsten 

Domus Medica biedt modelovereenkomsten aan voor een samenwerking van korte duur (vervanging), tij-
delijke samenwerking met intentie tot associatie en verhuur van een praktijkruimte. De overeenkomsten zijn 
erop voorzien om verder ingevuld en aangepast te worden aan de specifieke noden van de huisartsen. De 
modelovereenkomsten zijn gratis voor leden. 

Begeleiding associatieovereenkomst 

De juridische adviesdienst biedt ook begeleiding aan bij het opstellen van een associatieovereenkomst in de 
huisartsenpraktijk. Deze overeenkomst heeft een grote impact en dient dan ook met de nodige nauwkeurig-
heid opgesteld te worden. Domus Medica streeft ernaar om een associatieovereenkomst af te leveren die 
volledig op de specifieke situatie is toegespitst. 

‘De nieuwe juridische dienst was 
meteen een schot in de roos en 
komt tegemoet aan de vele vragen 
in de praktijk’
Anne-Sophie Penasse,  
Jurist

D
IEN

STEN
hallo, Domus meDica?
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AANVRAAG RENTELOZE LENING EN PREMIES (IMPULSEO)
Domus Medica is een erkend steunpunt van de Vlaamse overheid dat startende huisartsen gratis begeleidt 
in hun aanvraag voor een renteloze lening (Impulseo I) en gevestigde praktijken voor hun aanvraag voor 
een tegemoetkoming in de loonkosten van een administratief bediende in de praktijk of in de kosten van 
een telesecretariaat (Impulseo II). 

De Vlaamse Overheid besliste om de premie voor vestiging in een huisartsarme zone (Impulseo I) af te 
schaffen vanaf 1 juli 2020, omdat bijna heel Vlaanderen aan de voorwaarden van huisartsarme zone vol-
doet. De Vlaamse overheid bekijkt nog hoe het geld beter aangewend kan worden om de vestiging van 
huisartsen aantrekkelijker te maken.

De nog lopende renteloze leningen en tegemoetkomingen worden goedgekeurd en uitbetaald door het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de Vlaamse dossiers. Brusselse dossiers moeten recht-
streeks ingediend worden bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Domus Medica volgt de ingediende dossiers op, vult ontbrekende dossiers aan en kijkt erop toe dat de 
huisartsen tijdig worden uitbetaald.
In 2020 werden 97 dossiers ingediend voor een renteloze lening en premie (Impulseo I) en 875 dossiers 
voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten voor praktijkassistentie of telesecretariaat 
(Impulseo II). Eén Impulseo II-dossier werd niet goedgekeurd wegens onvoldoende GMD’s.
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Aantal dossiers voor een premieaanvraag door Domus Medica begeleid

Jaar van indienen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Praktijkassistentie (solopraktijk) 129 142 157 169 176 161 145 150

Praktijkassistentie (groepspraktijk) 206 231 255 283 307 346 384 421

Telesecretariaat (solopraktijk) 138 161 177 206 218 207 216 207

Telesecretariaat (groepspraktijk) 31 36 51 63 79 89 96 97

Totaal 504 570 640 721 780 803 841 875

Verschil 12% 12% 12% 8% 3% 5% 4%

‘In 2020 vonden vooral de 
groepspraktijken de weg naar 
de Impulseopremie voor  
praktijkassistentie’
Annemie Verwilt,  
Coördinator Impulseo



23

MEDI-JOBS
Om een tijdelijke vervanger of nieuwe collega te vinden kunnen huisartsen gebruikmaken 
van het online platform medi-Jobs, dat te vinden is op de website van Domus Medica. Huis-
artsen kunnen hierop ook zelf een vacature plaatsen. Leden van Domus Medica kunnen 
deze vacatures gratis plaatsen en bekijken; niet-leden kunnen de vacatures gratis bekijken 
en voor een kleine prijs ook plaatsen.
In 2020 circuleerden er meer dan 400 vacatures, waarvan een groot deel in de provincie 
Antwerpen.

Aantal vacatures per provincie

Aantal vacatures per maand

MIJNDOKTER.BE
Via mijndokter.be kunnen leden snel een eenvoudige praktijkwebsite opbouwen.  
mijndokter.be is gebouwd op basis van Wordpress, wereldwijd het meest gebruikte content 
management system (CMS) voor websites. Na eenvoudige registratie staat er meteen een 
website klaar, die huisartsen kunnen invullen met hun eigen informatie, afbeeldingen en 
foto’s. Domus Medica biedt mijndokter.be aan als een doe-het-zelf-pakket, maar uiteraard 
bieden we ondersteuning indien nodig. 
Via het mijndokter.be worden zo’n 400 websites gehost.

D
IEN

STEN
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Digitale vorming scoort hoog

Domus Medica organiseert voor huisartsen, lokale kwaliteitsgroepen, huisartsenkringen en andere 
medewerkers in de eerste lijn opleidingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en relevant voor 
de praktijk. Dankzij deze opleidingen blijven huisartsen up-to-date en kunnen ze hun patiënten de 
beste kwalitatieve zorg blijven geven.

UITSTEL IS GEEN AFSTEL
Omwille van de coronapandemie werden in 2020 heel wat vormingen en evenementen van Domus 
Medica uitgesteld of naar een online webinar hertaald.
De jaarlijkse Familiedag in mei kon omwille van COVID-19 niet doorgaan en ook het jaarlijkse IWC-
congres in april, waarop we een week lang huisartsen en hun gezin tijdens een inwooncongres verwel-
komen, moest worden uitgesteld. Ook de populaire GP-Update, voorafgaand aan het IWC-congres, 
viel in het water.
Domus Medica reikt jaarlijks de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts uit, maar ook deze werd 
verplaatst naar 2021. Andere prijsuitreikingen, zoals de Carrière-award en Veiligheidsprijs, zijn even-
eens uitgesteld.

STERKE GROEI VAN WEBINARS
In de plaats kwamen heel wat webinars die huisartsen van thuis uit of op de praktijk konden volgen. 
Dankzij de interne expertise en aanwezige infrastructuur binnen Domus Medica konden we snel over-
schakelen naar deze vormingen op afstand.
De digitale Huisartsenconferentie op 9 oktober was hiervan een huzarenstukje, maar is meer dan gelukt 
met tevreden sprekers en meer dan 500 deelnemers, verspreid over verschillende sessies die simul-
taan plaatsvonden.
In 2020 kende ook het e-learningplatform van Domus Medica een sterke groei. We gingen van 1500 
gebruikers bij het begin van 2020 naar 4500 gebruikers tegen eind december: een stijging van 200%! 
Vanaf juni 2020 konden ook de lokale kwaliteitsgroepen online plaatsvinden. Om de moderatoren hierin 
te ondersteunen, ontwikkelde Domus Medica een draaiboek met de verschillende stappen. 
Webinars, die door derden werden georganiseerd, konden tot slot vaak op de ondersteuning van  
Domus Medica rekenen.

VOORBEREIDING WONCA EUROPE CONFERENCE 2023
De Belgian Society for General Practitioners (BSGP), een samenwerking tussen Domus Medica en 
SSMG, diende vorig jaar haar kandidatuur in om het WONCA Europe Conference in 2023 in Brussel 
te organiseren. Hiervoor werd een ‘bidbook’ ontwikkeld en een wetenschappelijk en een organisa-
torisch comité samengesteld. In 2021 wordt onze kandidatuur verdedigd tijdens de WONCA Europe 
Council Meeting en valt ook de beslissing.
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vorming & Webinars

VORMINGEN I.V.M. COVID-19
Voorbereiding heropstart huisartsenpraktijken tijdens COVID-19

30 april 2020
De eerste maanden van de pandemie moesten de huisartsen de niet-
urgente raadplegingen noodgedwongen uitstellen en waren ze volledig 
aangewezen op teleconsultaties. Eind april bereidden de huisartsenprak-
tijken zich voor om de reguliere zorg te hervatten. In samenwerking met 
de Universiteit van Antwerpen organiseerde Domus Medica een vorming 
op 30 april om huisartsen voor te bereiden om hun huisartsenpraktijk vei-
lig te heropenen te midden van de COVID-19-pandemie.  

Omgaan met stress en versterken veerkracht

2 mei en 12 december 2020
De coronacrisis heeft een heftige impact op de veerkracht voor ieder-
een die in de zorg- en welzijnssector werkt of mantelzorger is. Tijdens de 
eerste en de tweede coronagolf organiseerde De Zorgsamen, in samen- 
werking met Domus Medica, daarom twee sessies rond zelfzorg, met 
name ‘Ontdek hoe je je veerkracht kan versterken’ en ‘Omgaan met 
stress tijdens deze tweede coronagolf’. 

Boze patiënten aan het onthaal tijdens de COVID-epidemie

12 november 2020
Het voorbije jaar konden de huisartsen rekenen op veel waardering bij het 
brede publiek, maar botsten ze soms ook op onbegrip bij patiënten aan 
het onthaal. Domus Medica organiseerde daarom een webinar over dit 
thema op 12 november. Tijdens deze sessie leerden 166 praktijkassisten-
ten, verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk en onthaalmedewerkers 
hoe ze op een professionele manier kunnen omgaan met de veeleisende 
patiënt, hoe ze conflicten kunnen vermijden of situaties snel kunnen ont-
mijnen door middel van slimme communicatie. 

Goed registeren griepvaccinaties vanuit verschillende EMD’s 

23 september en 1 oktober
Om risicogroepen te selecteren voor de griepvaccinaties is het belangrijk 
dat de informatie in het elektronisch medisch dossier op de juiste plaats 
staat en correct wordt ingegeven. Bijgevolg initieerde Domus Medica het 
voorbije jaar enkele webinars waarin aandachtspunten bij het op orde 
zetten van het EMD werden besproken. Deze praktische sessie werd 
gedemonstreerd in de verschillende softwarepakketten. 280 deelnemers 
woonden deze webinars bij. 

ANDERE VORMINGEN
Digitale Huisartsenconferentie

17 oktober 2020
Op 17 oktober vond de derde editie van de Huisartsenconferentie plaats. 
Al zag die er iets anders uit dan de voorbije jaren: het fysieke evenement 
in Antwerp Expo moest (noodgedwongen) plaatsmaken voor een online 
conferentie en de vakbeurs viel weg. Deelnemers konden zich aanmelden 
voor drie tijdsloten, waarbij ze telkens konden kiezen tussen drie onder-
werpen. waaronder ‘COVID-19: organisatorische lessen’. Ook deze on-
line Huisartsenconferentie werd een succes met  522 inschrijvingen. De 
fysieke Huisartsenconferentie en Vakbeurs werd overigens niet volledig 
geannuleerd, maar zal doorgaan op 9 oktober 2021.  

Haio kick-off

23 juni 2020
Op dinsdag 23 juni organiseerde Domus Medica een online infosessie om 
de laatstejaarsstudenten geneeskunde van de KU Leuven, VUB, UGent en 
UAntwerpen voor te bereiden op hun haio-stage. Dr. Roel Van Giel, voor-
zitter Domus Medica, gidste de deelnemers doorheen de verschillende 
stappen, gevolgd door een toelichting van Jong Domus en het HOP over 
hun werking. In totaal schreven 245 studenten zich in voor deze sessie. 

Wegwijs voor starters

17 november 2020
Op dinsdag 17 november konden startende huisartsen terecht op onze 
jaarlijkse Wegwijs voor Starters voor meer informatie over de financiële, 
fiscale, juridische, organisatorische en praktische aspecten van het huis-
artsenberoep. De avond startte met een plenaire sessie van onze partners 
(Amma, Bank J.Van Breda & C°, SBB en Securex), gevolgd door twee 
workshops naar keuze. In totaal schreven 206 deelnemers zich in voor 
deze digitale editie, waaronder 162 haio’s en 36 huisartsen. 

‘Dankzij de interne expertise en 
aanwezige infrastructuur konden 
we snel overschakelen naar  
vormingen op afstand’
Margot Kegels,  
Coördinator Evenementen & Vormingen
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Vormingen en activiteiten Domus Medica

Conflicten zijn kansen 05-02 in Antwerpen 

Train-de-trainer: lage rugpijn en radiculaire pijn 15-02 in Antwerpen

IWC Congres: Parels van kennis, 30 jaar IWC Uitgesteld

GP Update 2020 Uitgesteld 

Familiedag Bokrijk Uitgesteld

Train-de-trainer: LOK-feedbackrapporten 11-06 online

Haio kick-off 23-06 online

Goed registreren in het kader van griepvaccinatie ‘CareConnect’ 23-09 online

Goed registreren in het kader van griepvaccinatie ‘Daktari’ en ‘HealthOne’ 11-10 online

Huisartsenconferentie 2020 gaat digitaal 17-10 online

Boze patiënten aan het onthaal tijdens de COVID-epidemie 12-11 online

Wegwijs voor starters 2020 17-11 online

Doe-dag Uitgesteld

Cardiovasculair risicobeheer in de eerste lijn 17-12 online

Vormingen en activiteiten in samenwerking met anderen 

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2019-2020 - Lesdag 4 (i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg) 18-01 in Leuven 

Multidisciplinaire opleiding voor huisarts en apotheker: Veilig minder antibiotica (i.s.m. KAVA) 23-01 in Antwerpen 

Train-the-trainer ‘MFO Opioïden’ – Roeselare (i.s.m. KAVA) 29-01 in Roeselare

Train-the-trainer ‘MFO Opioïden’ – Hasselt  (i.s.m. KAVA) 11-02 in Hasselt

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2019-2020 - Lesdag 5 (i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg) 15-02 in Leuven 

Train-the-trainer MFO ‘Veilig gebruik van NSAID’s’ - Sint-Martens-Latem (i.s.m. KAVA) 05-03 in Sint-Martens-Latem

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2019-2020 - Lesdag 6 (i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg) 14-03 in Leuven 

Train-the-trainer MFO ‘Veilig gebruik van NSAID’s’ - Sint-Martens-Latem (i.s.m. KAVA) Uitgesteld

Voorbereiding heropstart huisartsenpraktijken tijdens COVID-19 (i.s.m. UA) 30-04 online 

Je werkt in zorg en welzijn? Ontdek hoe je je veerkracht kan versterken (i.s.m. De Zorgsamen) 02-05 online

GP Meethink Gezondheid en klimaat (i.s.m. Jong Domus) 12-05 online 

Bescherm op tijd uw activiteit en gezin (i.s.m. Bank J.Van Breda & C°) 25-06 online

Diabetes & COVID-19 (i.s.m. Novo Nordisk) 30-06 online 

Griep- en pneumokokkenvaccinatie (i.s.m. KAVA) 01-09 online

Train-the-trainer MFO ‘Veilig gebruik van NSAID’s’ (i.s.m. KAVA) 10-09 online

Train-the-trainer MFO ‘Rationeel gebruik van benzodiazepines’ - Sint-Martens-Latem (i.s.m. KAVA) 17-09 online

Kringopleiding: centraal afsprakensysteem (i.s.m. kringen) 02-10, 15-10, 27-10, 03-11, 10-11 online

COVID-19 multidisciplinaire behandeling op IC en revalidatie (i.s.m. Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten) 06-10 online

Train-the-trainer MFO ‘Rationeel gebruik van benzodiazepines’ – Antwerpen (i.s.m. KAVA) 07-10 online

Train-the-trainer MFO ‘Rationeel gebruik van benzodiazepines’ – Leuven (i.s.m. KAVA) 08-10 online

Train-the-trainer MFO ‘Veilig gebruik van NSAID’s’ (i.s.m. KAVA) 13-10 online

Train-the-trainer MFO antibiotica (i.s.m. KAVA) 18-11 online

Train-the-trainer MFO ‘Veilig gebruik van NSAID’s’ – Leuven (i.s.m. KAVA) 19-11 online

Mensen met een verstandelijke beperking – de zorg van de huisarts (i.s.m. Special Olympics) 23-11 online

Intervisie 1: Teamflow (i.s.m. Jong Domus) 25-11 online

Doorbreek de stilte in mannelijke osteoporose: Feiten versus fictie (i.s.m. Amgen) 26-11 online

Train-the-trainer MFO opioïden - opioïden & verslaving (i.s.m. KAVA) 26-11 online

Train-the-trainer MFO opioïden - do’s and dont’s bij het voorschrijven en afleveren van opioïden (i.s.m. KAVA) 03-12 online

Kringopleiding: complexe boekhouding n.a.v. van de coronacrisis  (i.s.m. SBB Accounts en Adviseurs en de kringen) 03-12 online

Intervisie 2: Veerkracht (i.s.m. Jong Domus) 09-12 online

Intervisie 3: Betrokkenheid en hoog verantwoordelijkheidsgevoel (i.s.m. Jong Domus) 11-12 online

Omgaan met stress tijdens deze tweede coronagolf (i.s.m. De Zorgsamen) 12-12 online

Intervisie 4: Praktijkorganisatie (i.s.m. Jong Domus) 16-12 online 

O
V

ER
ZI

C
H

T



27

lokale kWaliteitsgroepen (lok’s)
LOK-PAKKETTEN IN 2020
Domus Medica biedt een ruim aanbod van thematische pakketten die 
Lokale Kwaliteitsgroepen (LOK’s) kunnen gebruiken tijdens hun bijeen-
komsten. De doe-het-zelf-pakketten worden dagelijks via de website van 
Domus Medica gedownload. Daarnaast begeleidde Domus Medica 82 
LOK-sessies met een expert-spreker in 2020, zowel fysiek als online. Dit 
aantal ligt een stuk lager in vergelijking met 2019, toen er 153 sessies wer-
den begeleid. De hogere workload ten gevolge van de pandemie maakte 
dat huisartsen hiervoor minder tijd hadden. Bovendien mochten deze bij-
eenkomsten pas vanaf juni ook online plaatsvinden en werd hiervoor ook 
accreditering voorzien.

De populairste thema’s in 2020 waren: bespreekbaar maken van seksue-
le gezondheid, preventie van burn-out en risicocommunicatie. Daarnaast 
ontwikkelde Domus Medica ook drie nieuwe LOK-pakketten:

AFBOUW BENZODIAZEPINES 
Deze LOK bespeekt de niet-medicamenteuze en medicamenteuze tools 
die huisartsen kunnen toepassen om het benzodiazepinegebruik bij hun 
patiënt af te bouwen, te temperen of te stoppen. De LOK start met het 
aansnijden van het probleem, de truc met de stopbrief en de motivatio-
nele gespreksvoering tijdens deze consultaties. 

ANGST
Aangezien een minderheid van de angstige patiënten vanzelf hun proble-
men onder controle krijgen, is vroegtijdig ingrijpen de boodschap. Welke 
plek hebben medicamenteuze interventies en hoe zien niet-medicamen-
teuze interventies er uit? Wanneer en hoe brengt de huisarts doorver-
wijzing ter sprake? Een duo van arts-psycholoog gidst de deelnemers 
doorheen dit landschap van angststoornissen.

STRESS
Een duo van huisarts-psycholoog verkent op een interactieve manier de 
niet-medicamenteuze alternatieven voor de aanpak van stressklachten in 
de huisartsenpraktijk. Welke concrete tools heeft de huisarts ter beschik-
king om dergelijke frequente klachten in de consultaties gerichter aan te 
pakken en op te volgen?

LOK aanvraag Fysiek Online

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?! 1 2

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk 1 8

Aanpak van huiselijk geweld: blended learning voor de LOK 0 1

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid 4 8

Bewegen op verwijzing 3 3

Digitale samenwerking en gegevensdeling. Vorming rond eHealthbox 2 0

Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen? 1 3

Gezondheid en milieu 2 5

Insomnia 0 4

Juridische aspecten van dementie 1 0

Preventie bij groepen in moeilijke socio-economische omstandigheden 2 0

Preventie van burn-out 7 5

Re-integratie langdurig zieke werknemers: trio-overleg huisarts, adviserend arts, arbeidsarts 21 1

Reisgeneeskunde 0 1

Risicocommunicatie 5 5

Suïcidepreventie 0 1

Valpreventie 1 0

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie 0 1

Wanneer is een patiënt palliatief? Werken met de PICT 3 1

Wie in de gezondheidszorg zorgt er voor u?’ Doctors4doctors 1 0
Totaal 34 48
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‘Ons draaiboek was zeer welkom 
als ondersteuning van de LOK’s 
die online plaatsvonden’
Ann van Roosenbroek, 
Coördinator Vorming & Accreditering 
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meDi-campus

Op het online leerplatform van Domus Medica, medi-Campus, kunnen huisartsen (geaccrediteerde) e-learnings volgen. In 2020 publiceerden we acht 
nieuwe e-learnings: ‘Oudermisbehandeling’, ‘Nieuwste regels rond elektronisch voorschrijven: Recip-e’, ‘Heropstart huisartsenpraktijken COVID-19’, 
‘Patiëntenportalen: de patiënt en zijn medische gegevens’, ‘Online train-de-trainer LOK feedbackrapporten’, ‘Kindermishandeling’, ‘Cardiovasculaire 
risicobepaling’ en ‘Partnergeweld’. 
Meer en meer huisartsen vonden in 2020 hun weg naar e-learnings. Dit mede onder invloed van de coronacrisis, waardoor fysieke bijscholingen niet 
mogelijk waren. Ons leerplatform medi-Campus kende bijgevolg een enorme groei in 2020, vooral in de maanden maart en april. We gingen van 1500 
gebruikers bij het begin van 2020 naar 4500 gebruikers tegen eind december: een stijging van 200%! 

NIEUWSTE REGELS ROND ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN:  
RECIP-E 
Vanaf 1 januari 2020 veranderde de regelgeving rond het elektronisch 
voorschrift. Deze e-learning geeft huisartsen een compleet overzicht, 
zodat ze voortaan volgens de nieuwste regelgeving aan de slag kunnen 
gaan. De content werd regelmatig geüpdatet in het kader van de wijzi-
gende regelgeving.

• Beschikbaar sinds januari 2020

• Doorlooptijd: 30 minuten

• Accreditering: 0,5 punt in de rubriek ‘Ethiek en economie’

• Ontwikkeling: Meduca

• Financiering: Vivel

OUDERENMIS(BE)HANDELING
Ouderenmis(be)handeling is een onderschat fenomeen dat een grote im-
pact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt 
herkend en in het kader van de vergrijzing verwacht men dat deze pro-
blematiek de komende jaren verder zal toenemen. Als huisarts heeft men 
een centrale positie binnen de eerstelijnsgezondheidszorg om gevallen 
van ouderenmis(be)handeling te identificeren en aan te kaarten.

• Beschikbaar sinds januari 2020

• Doorlooptijd: 1 uur

• Accreditering: 1 punt in de rubriek ‘Ethiek en economie’

• Ontwikkeling: Domus Medica

• Financiering: Agentschap Zorg en Gezondheid

PATIËNTENPORTALEN:  
DE PATIËNT EN ZIJN MEDISCHE GEGEVENS
Via deze e-learning leert de huisarts meer over alle verschillende patiën-
tenportalen en waar die vandaan komen, welke info ze bevatten en welke 
medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.

• Beschikbaar sinds juli 2020

• Doorlooptijd: 1 uur

• Accreditering: 1 punt in de rubriek ‘Ethiek en economie’

• Ontwikkeling: Meduca

• Financiering: Vivel

KINDERMISHANDELING
Kindermishandeling is een frequent probleem dat een grote impact heeft 
op de gezondheid van kinderen en hun verdere levensloop. Voor de bui-
tenwereld is het niet altijd zichtbaar wanneer een kind mishandeld wordt. 
Ook in dit verhaal is de huisarts een centrale figuur in de eerste lijn die 
zich in een goede positie bevindt om kindermishandeling te herkennen 
en actie te ondernemen.

• Beschikbaar sinds september 2020

• Doorlooptijd: 1,5 uur

• Accreditering: 1,5 punt in de rubriek ‘Ethiek en economie’

• Ontwikkeling: Domus Medica

• Financiering: Agentschap Zorg en Gezondheid

CARDIOVASCULAIRE RISICOBEPALING
Vroegtijdige behandeling van belangrijke cardiovasculaire risicofactoren 
vermindert mortaliteit en morbiditeit. Bijgevolg is het een belangrijke taak 
van de huisarts om deze risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte tijdig 
op te merken en te bespreken met de patiënt. Deze e-learning biedt huis-
artsen de hulpmiddelen die nodig zijn om personen met een hoog risico 
op een cardiovasculair event te identificeren. 

• Beschikbaar sinds oktober 2020

• Doorlooptijd: 30 minuten

• Accreditering: 0,5 punt in de rubriek ‘Algemene geneeskunde’

• Ontwikkeling: Domus Medica

• Financiering: Domus Medica

PARTNERGEWELD
Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van geweld binnen het 
gezin of thuis. Toch wordt dit probleem nog te vaak onderschat. Partner-
geweld heeft een grote weerslag op de gezondheid en het welzijn van alle 
gezinsleden. Huisartsen spelen ook hier een centrale rol binnen de eerste 
lijn en bevinden zich dan ook in een sleutelpositie om partnergeweld te 
identificeren en hulp te bieden. 

• Beschikbaar sinds november 2020

• Doorlooptijd: 1 uur

• Accreditering: 1 punt in de rubriek ‘Ethiek en economie’

• Ontwikkeling: Domus Medica

• Financiering: Agentschap Zorg en Gezondheid
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‘E-learnings vormen het ideale 
antwoord op de groeiende nood 
aan leren à la carte in een almaar 
drukker wordende praktijk’
Sofie Wouters, 
Coördinator E-learnings en  
redactiemedewerker Huisarts Nu

Aantal gestarte en voltooide e-learnings in 2020

Gestart Voltooid

Aanpak huiselijk geweld 53 30

Borstkankerscreening 133 121

Burn-out 257 248

Cardiovasculaire risicobepaling 260 216

Dikkedarmkankerscreening 156 137

Het gezondheidskompas 95 81

Kindermishandeling 109 85

Lage rugpijn 2145 1760

Osteoporose 258 212

Ouderenmisbehandeling 419 330

Partnergeweld 33 21

Patiëntenportalen 127 108

Predistributie kaliumjodide 86 80

Problematisch alcoholgebruik 158 147

Recip-e 651 531

Teken: ziekte van Lyme 192 166
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Midden in de eerste lockdown werd in 2020 een nooit eerder geziene groei 

van het aantal voltooide e-learnings op medi-Campus waargenomen.

Het aantal gebruikers kende in 2020 een enorme stijging. Daardoor moesten 

we het maximum aantal gebruikersprofielen van medi-Campus in hoog 

tempo uitbreiden.
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juiste informatie is van levensbelang

Tijdens de hele coronacrisis was juiste wetenschappelijke informatie voor de huisartsen cruciaal.  
Domus Medica dreef daarom de frequentie van de nieuwsbrieven op, met vooral in maart en april 2020 
dagelijkse updates. Deze informatie linkte naar het coronadossier op de website van Domus Medica, 
dat dagelijks meermaals geüpdatet werd volgens de veranderende coronamaatregelen. Ook hier was 
een duidelijke piek van bezoekers te zien in maart en april 2020.

Dankzij het netwerk via de huisartsenkringen kon Domus Medica ook langs deze weg de huisartsen op 
de hoogte houden. Domus Medica stond in overleg met de overheid en kon zo de huisartsen(kringen) 
prioritair informeren.

Domus Medica werd in 2020 veel gevraagd door de pers als vertegenwoordiger van de huisartsen in 
Vlaanderen en Brussel. Bijna dagelijks werden we gecontacteerd voor updates en toelichting over het test-
beleid, de contact tracing, de triage(centra) en de opvolging van de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk. 

In de algemene pers was er minstens een vertienvoudiging van het aantal berichten van Domus Medica. 
Ook proactief stuurden we vaak persberichten uit om de druk op de huisartsenzorg te signaleren en de 
overheden te alarmeren om maatregelen te nemen zodat de pandemie onder controle bleef. Dr. Roel Van 
Giel, voorzitter van Domus Medica, was ook driemaal te gast in het televisieprogramma ‘Ter Zake’ om de 
cruciale rol van de huisartsen in deze pandemie toe te lichten. 

Naast de dagelijkse berichtgeving en updates over de coronapandemie en ander relevant nieuws voor de 
huisartsen, via nieuwsbrieven en sociale media, werd achter de schermen geïnvesteerd in het ontwerp van 
een eigen nieuwe website van Huisarts Nu, het wetenschappelijk tijdschrift van Domus Medica. Het vol-
ledige archief van 50 jaargangen werd verwerkt zodat dit vanaf 2021 beschikbaar zal zijn voor elke lezer.

‘In de pers konden we de druk 
op de huisartsenzorg tijdig 
signaleren zodat de pandemie 
onder controle bleef’
Carine Deceulaer, 
Eindredacteur Huisarts Nu
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huisarts nu

Huisarts Nu is het wetenschappelijke tijdschrift van Domus Medica. De 
zes nummers per jaargang worden toegestuurd aan de leden van Domus  
Medica en abonnees.
Huisarts Nu publiceert wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgenees-
kunde, praktijkrelevant internationaal onderzoek en de resultaten van pro-
jecten in de eerste lijn. Deze wetenschappelijke artikels worden afgewis-
seld met vaste rubrieken: praktijkverhalen, interviews, boekbesprekingen, 
columns, commentaren en onderbouwde opinies.
De redactie kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk van medewer-
kers, adviseurs en wetenschappelijke reviewers om de artikels te beoorde-
len en de auteurs te begeleiden van manuscript tot publicatie. 

COVID-19 IN HUISARTS NU 2020
In deze 49e jaargang kon de lezer opnieuw rekenen op een grote variatie in 
artikels en rubrieken. Maar ook in Huisarts Nu was de coronacrisis in 2020 
niet weg te denken. In het tweede nummer werd dit zijdelings aangeraakt met 
het artikel ‘Hoe de plotse uitval van een huisarts opvangen?’ (Evelien Verplan-
ken, Sara Willems, Piet Vanden Bussche). Nummer 3 volgde met het artikel 
‘Oseltamivir voor coronavirusinfectie’ (Samuel Coenen, et al.) en het interview 
met Ri De Ridder over de impact van de coronacrisis op mensen in armoede. 
Het mentale welzijn en de slaapkwaliteit van zorgverleners kwamen aan bod 
in de rubriek ‘Internationale besprekingen’ in nummer 4 van Huisarts Nu. 
Daarin was ook aandacht voor ‘De aanpak van een COVID-uitbraak in een 
woonzorgcentrum’ (Lore Van Heden, et al.). Nummer 6 tot slot publiceerde 
opnieuw twee internationale besprekingen over COVID-19: ‘Wie overleeft 
COVID-19?’ en ‘Geen coronabesmettingen binnen de ziekenhuismuren’. 
Vanuit Sensoa kwam er in nummer 6 ook een artikel over ‘De impact van de 
coronacrisis op het seksueel welzijn’ (Ruth Borms, Dirk Avonts).

VOORBEREIDING NIEUWE WEBSITE
In 2020 werden de fundamenten gelegd voor de nieuwe website van Huisarts 
Nu. Naar aanleiding van de 50e jaargang in 2021 besloot Domus Medica 
hierin te investeren zodat het ruime archief van 50 jaargangen voor alle 
lezers toegankelijk zou zijn. Een veelzijdige zoekmachine werd opgesteld 
en uitgetest die het mogelijk maakt om de 50 jaargangen vanuit specifieke 
invalshoeken uit te pluizen.
De nieuwe website werd ontworpen in samenwerking met een extern bu-
reau en uitgetest via interne werkgroepen en een testpanel. In de zomer 
scanden jobstudenten verschillende oudere jaargangen in en hielpen ze bij 
de indexering van de 50 jaargangen.
In 2020 werd doorlopend achter de schermen hard gewerkt zodat de nieu-
we website tijdens het eerste nummer van de 50e jaargang van Huisarts 
Nu, in februari 2021, gelanceerd kon worden.

‘Achter de schermen hebben 
we hard gewerkt aan de 
fundamenten van de nieuwe 
website van Huisarts Nu’
Dirk Avonts, 
Hoofdredacteur Huisarts Nu
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Website

Onze website, www.domusmedica.be, kende in 2020 een ongekende 
piek in aantal bezoekers. Meest bekeken was uiteraard de informatie in 
verband met het coronavirus en COVID-19. Bezoekers vonden vlot hun 
weg via de links in de nieuwsbrieven en via Google.

Achter de schermen werd er hard gesleuteld om de nieuwe inhoud op een 
toegankelijke manier te presenteren. In korte tijd werd zo een hulpmiddel 
gebouwd dat medewerkers van KU Leuven, UGent en UAntwerpen in 
staat stelde om veelgestelde vragen van huisartsen te beantwoorden, en 
deze antwoorden te valideren en publiceren. 

Een ander stuk maatwerk maakte het mogelijk om bij het begin van de 
epidemie de triage- en testcentra snel en overzichtelijk in kaart te brengen. 
Een aantal van deze nieuwe functionaliteiten werden verder gebruikt bij 
de ontwikkeling van de nieuwe Huisarts Nu-website (lancering februari 
2021). 

Gebruikers Sessies Paginaweergaven

1.469.950

2.204.587

1.716.794

Vrouw
Man

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

Aantal gebruikers, sessies en paginawergaven van www.domusmedica.be*

Geslacht van de gebruikers van www.domusmedica.be*

Leeftijd van de gebruikers van www.domusmedica.be*

* bron: Google Analytics

Meest geraadpleegde webpagina’s op www.domusmedica.be *

Titel pagina aa. weergaven

Startpagina 162.843

Coronavirus COVID-19 144.963

Welke symptomen zijn aanwezig bij het coronavirus? 115.898

Richtlijnen 74.671

Coronavirus vragen 42.975

Wanneer moet een ‘quarantainegetuigschrift’  

afgeleverd worden?
41.142

Kunnen chirurgische maskers hergebruikt worden? 40.004

Wat zijn contacten? Wat zijn hoogrisicocontacten? 

Wat zijn laagrisicocontacten?
39.171

Griepvaccinatie tot en met 15 november voorbehouden 

aan risicogroepen
28.355

medi-Jobs 28.081
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nieuWsbrief

De Domus Medica-nieuwsbrief verschijnt onder normale omstandigheden  
op donderdag en dit zo’n goeie 40 keer per jaar (minder tijdens school-
vakanties of rond feestdagen). 
In 2020 is de nieuwsbrief 119 keer verschenen. Bij het begin van de epi-
demie was er een grote behoefte aan informatie ook door de zeer snel 
veranderende regels en adviezen. Vanaf maart tot juni verscheen de 
nieuwsbrief meerdere keren per week, tot zelfs dagelijks en ook op za-
terdag en zondag. 
Dat dit gewaardeerd werd, kunnen we afleiden uit de zeer hoge leescijfers 
van een aantal nieuwsbrieven.

sociale meDia

Domus Medica is aanwezig op Facebook, Twitter en LinkedIn. Op die drie 
platformen herhalen en verspreiden we een aantal berichten die vaak ook 
op de website en in de nieuwsbrief verschijnen. Communicatie via sociale 
media is geen topprioriteit, maar we houden eraan om deze kanalen te 
onderhouden. Rechtstreekse vragen via Facebook proberen we ook zo 
snel mogelijk te beantwoorden.
Het aantal volgers van de Domus Medica-Facebookpagina steeg in 2020 
van 1117 naar 1682 (+50,58%). Op Twitter sloot @Domus_Medica 2020 
af met een goeie 3000 volgers en op LinkedIn een 1100.  

Datum Bedoelde 
ontvangers

Totaal aantal 
keer geopend Aantal doorkliks Meest aangeklikte link

27-04-2020 5691 13.787 8737 (153,58%) Synthesedocument - Veilige heropstart van reguliere zorg

16-03-2020 5659 10.235 6341 (112,23%) Domus Medica zorgt voor vergoeding bij telefonisch consulten

17-03-2020 5664 11.738 6337 (112,14%) Noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd

21-03-2020 5667 9466 6335 (111,95%) Sciensano COVID-19 procedures - Hygiënische maatregelen

19-03-2020 5664 9506 6190 (109,48%) FAQ Coronavirus: Welke maskers zijn voldoende beschermend?

12-03-2020 5658 9737 5977 (105,84%) Sciensano COVID-19 procedures - Beslisboom

15-03-2020 5659 11.197 5884 (104,18%) FAQ Coronavirus: Richtlijnen voor zorgverleners

07-03-2020 5652 9437 5799 (102,80%) Sciensano: Gevalsdefinitie

20-03-2020 5666 9086 5605 (99,10%) FAQ Coronavirus: Beslisboom telefonische triage

10-12-2020 6023 10.660 5435 (90,39%) Het Pfizer-BioNtech-vaccin: wat weten we al?

‘Op momenten van crisis moet 
de boodschap eenduidig zijn; 
daarom volgden we zorgvuldig de 
informatie van Sciensano op en 
vertaalden die voor huisartsen’
Wim Torbeyns,  
Verantwoordelijke ICT en website

De meest succesvolle nieuwsbrieven met de meest aangeklikte links
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in De pers

Journalisten wisten vlot de weg naar Domus 
Medica en onze voorzitter Roel Van Giel 
te vinden. De pandemie was uiteraard hét 
onderwerp, maar ook o.a. het conventie-
akkoord, veiligheid of toegankelijkheid van 
de zorg kwamen aan bod. 

Een exacte telling is moeilijk, maar we von-
den minstens 500 vermeldingen in de ge-
drukte en online edities van de medische en 
de reguliere pers. Daarnaast waren er ook 
verschillende interviews in de nieuwsuitzen-
dingen op radio en televisie.
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Als er nu niet ingegrepen wordt “stevenen we af op een ver-
mijdbare slechte sequel van de eerste golf en dat is meer dan 
schuldig verzuim”, aldus professor Geert Meyfroidt, dokter Jan 
Stroobants en dokter Roel Van Giel. (Het Nieuwsblad - 25 Sep. 
2020 - Niet verstrengen is schuldig verzuim)

Ook huisartsenvereniging Domus Medica wijst op de moeilijke  
context, met name de coronapandemie. “Het zou wereld-
vreemd zijn om nu maanden te besteden aan het uitwerken 
van allerlei kleinere projecten die meestal de basis vormen 
van een conventieakkoord”, aldus voorzitter Roel Van Giel. (De  
Morgen - 18 Dec. 2020 - Doktersbezoek wordt duurder, ‘maar 
patiënt zal dat nauwelijks voelen’)

Zelfs als de analysecapaciteit straks een enorme sprong maakt, 
vraagt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica 
zich af of de testing daarmee helemaal van een leien dakje zal 
lopen. ‘De grote uitdaging is personeel vinden om de testen 
af te nemen’, zegt hij. (De Standaard - 29 Sep. 2020 - Gezocht: 
personeel om coronatests af te nemen)

“Op een moment dat we alle handen nodig hebben, is het on-
toelaatbaar dat zorgverleners of medewerkers uitvallen door 
de (psychische) gevolgen van agressie en geweld” - dr. Roel 
Van Giel (Artsenkrant - 3 Dec. 2020 - Nultolerantie voor geweld 
tegen zorgverleners)

Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Het is niet de eerste 
keer dat de huisartsen niet op voorhand zijn ingelicht of 
werden gewaarschuwd. Huisartsen zijn al maanden in de weer 
om de juiste zorg aan te bieden aan hun patiënten en zijn 
mentaal moe. Dit moet echt de laatste keer zijn om dergelijke 
wijzigingen eerst in de publieke opinie te gooien.” (Medi-Sfeer 
- 20 Okt. 2020 - Politieke lek veroorzaakt chaos bij huisartsen en 
patiënten)
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Ter Zake 14/09

Ter Zake 17/10

Het Journaal 19/9

Het Journaal 3/6

Ter Zake 7/7

Het Journaal 17/10

Het Journaal 18/7

Het Journaal 15/9

Huisartsenvereniging Domus Medica is bezorgd nu uit de data 
van het wetenschappelijk instituut Sciensano blijkt dat er nog 
heel wat patiënten met coronasymptomen te lang wachten 
om hun huisarts te contacteren. Domus Medica roept hen 
op om dat zo snel mogelijk te doen, zodat ze getest kunnen 
worden. (Het Laatste Nieuws - 10 Dec. 2020 - Bel sneller naar  
huisarts bij coronasymptomen)

In een open brief roepen huisartsenverenigingen Domus 
Medica en Jong Domus samen met alle artsensyndicaten 
op om paal en perk te stellen aan de veelheid aan onnodige 
attesten. (Het Belang van Limburg - 09 Dec. 2020 - Huisartsen 
klagen rompslomp door doktersattesten aan)

“We voelen inderdaad dat de sense of urgency weg is”, zegt 
Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica. “We 
zitten nochtans op een honderdtal nieuwe besmettingen per 
dag. Corona is nog niét weg. We zitten aan meer besmettingen  
dan China.” (Gazet van Antwerpen - 22 Jun. 2020 - Huisartsen 
slaan alarm over coronamoeheid)

‘Ook verplegers mogen injecties toedoenen’, legt Van Giel 
uit. ‘Maar omdat het deze keer op massale schaal plaatsvindt,  
gebeurt dat het best onder toezicht van een arts. Die moet 
kunnen ingrijpen als de patiënt bijvoorbeeld een shockreactie 
krijgt na het toedienen van het vaccin. (De Tijd - 26 Nov. 2020 - 
Van lab tot arm, zo geraakt het vaccin tot bij u)

Huisartsenvereniging Domus Medica spreekt van “schuldig 
verzuim van de overheid waarbij rechtstreeks de gezondheid 
van de burger in het gedrang wordt gebracht en potentieel 
patiënten zullen overlijden”. Volgens Domus Medica gaat het 
om de zoveelste grote panne van eHealth. (Metro NL - 28 Jan. 
2020 - Huisartsen noemen zoveelste crash van eHealth “onaan-
vaardbaar”)
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3225 leDen maken Domus meDica sterker

Domus Medica zet zich in om alle huisartsen in Vlaanderen en Brussel te vertegenwoordigen en te 
ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering. Alleen dankzij onze leden kunnen we deze missie ook 
waarmaken. 
In 2020 konden we op het vertrouwen van 3225 leden rekenen. Dankzij hun steun kunnen we niet alleen 
onze werking garanderen, maar groeien we ook verder als professionele huisartsenvereniging. 

STIJGEND LEDENAANTAL ZET ZICH VOORT
De voorbije jaren is Domus Medica sterk gegroeid. 
In minder dan tien jaar tijd zijn we meer dan 1000 
leden rijker! Ook in 2020 houden we deze koers 
aan en neemt het ledenaantal verder toe. Hoewel 
deze groei kleiner is tegenover de voorbije jaren, 
klopten we 2020 toch af met 3225 unieke leden, 
zo’n 84 leden meer dan in 2019. 

• 2017  2018: +5,38%
• 2018  2019: +5,44%
• 2019  2020: +2,67%

MEER AANGESLOTEN HAIO’S
In 2020 kozen meer huisartsen-in-opleiding (haio’s) voor Domus Medica en steeg hun aantal met meer dan 
20%. Tegelijkertijd was er een daling in het aantal studenten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een 
deel van de reeds aangesloten studenten inmiddels haio zijn en hun lidmaatschap verlengd hebben. Ook 
in de toekomst moeten we dus blijven inzetten op de werving van studenten, voor wie het lidmaatschap 
gratis is. Samen met de jonge huisartsen vertegenwoordigen de haio’s en de studenten een derde van 
onze leden.

VROUWELIJKE ARTSEN ZETTEN HUN OPMARS VERDER
Jonge, vrouwelijke artsen zijn sterk vertegenwoordigd binnen het ledenbestand van Domus Medica. In de 
leeftijdscategorie 20-29 jaar zien we dat 70% vrouw is. Binnen de categorie 30-39 jaar loopt dat aantal 
zelfs op tot 75%. Deze cijfers bevestigen de algemene tendens dat steeds meer vrouwen kiezen voor het 
beroep van huisarts. Vanaf de leeftijd van 60 jaar daalt hun aantal drastisch en is nog maar 22% van onze 
leden vrouw.  
Wanneer we kijken naar het ledenbestand in zijn totaliteit is het aantal mannen en vrouwen evenwichtiger 
verdeeld: 41% mannen tegenover 59% vrouwen. 

NOOIT EERDER ZOVEEL AANGESLOTEN HUISARTSENKRINGEN
Als kers op de taart mochten we in 2020 ook een stijging optekenen in het aantal aangesloten huisartsen-
kringen: 72 van de 78 kringen zijn lid van Domus Medica, goed voor een totaal van 92%. Met hun steun 
kan Domus Medica de inzichten van de huisartsenkringen vertolken naar het beleid. Daarnaast willen we 
tussen de huisartsenkringen netwerken creëren en samenwerking stimuleren, zodat huisartsen hun erva-
ringen kunnen uitwisselen en zich sociaal en preventief ondersteund voelen in hun beroep.    
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Huisarts
Student
Haio
Jonge Huisarts
Huisarts zonder praktijk
Overige

Vrouw
Man

Verdeling naar geslacht van de individuele leden Verdeling van de lidmaatschapstypes van de individuele leden

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Onbekend

Verdeling naar leeftijdsgroep van de individuele leden

Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Limburg
Brussel
Overige

Verdeling naar provincie van de individuele leden

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

Verdeling per provincie naar leeftijd van de individuele leden

Vrouw Man

Verhouding man-vrouw binnen de leeftijdsgroepen
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Begin 2020 werden de kantoren van Domus Medica grondig gerenoveerd. Hierbij is ruim aandacht 
besteed aan een ergonomische en efficiënte kantoorinrichting met flexplekken, concentratieruimtes, 
vergader- en opleidingszalen en een centrale eet- en ontmoetingsruimte.

Met de renovatie werd ook geïnvesteerd in de nieuwste digitale technieken zodat vergaderen op afstand 
of video-opnames in geluidsvrije ruimtes vlot kunnen verlopen. 
Tegelijkertijd werd ervoor gekozen om het logo van Domus Medica uit de beginjaren op te frissen. Het 
vernieuwde logo verwijst nu uitdrukkelijk naar het huis van huisartsen en de missie van Domus Medica om 
‘Alles voor huisartsen’ te zijn of te worden. 

Door COVID-19 konden we onze gerenoveerde kantoren niet feestelijk inhuldigen. Er werd daarom geko-
zen voor een ludiek filmpje waarin de jonge acteur Tuur De Baere ons op zijn eigenste wijze doorheen de 
nieuwe kantoren leidt en het vernieuwde logo voorstelt.

Met het vernieuwde logo en nieuwe kantoren biedt Domus Medica het huis van de toekomst waar alle 
huisartsen en andere medewerkers uit de gezondheidszorg welkom zijn.

Bekijk hier het filmpje over  
de nieuwe kantoren en logo
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van een nieuW kantoor naar thuisWerk

SAMENSTELLING
Het team van Domus Medica verwelkomde in 2020 vier nieuwe collega’s. Voor het expertisedomein Chroni-
sche zorg werd een voltijdse verantwoordelijke aangeworven. Voor de nieuwe dienst ‘Juridisch advies’ ging 
een juriste van start. Daarnaast kwam er een coördinator bij voor ‘Vormingen en evenementen’ en kreeg ook 
het e-learningsplatform medi-Campus een nieuwe coördinator.
Eind 2020 bestond het team van Domus Medica uit 23 personeelsleden, van wie 14 vrouwen en 9 mannen. 
Zeventien personeelsleden werken voltijds. Bij de zes deeltijdse werknemers zijn er evenveel mannen als 
vrouwen.

TIJDELIJKE VERHUIS
Van januari tot juli 2020 werd het kantoor van  
Domus Medica grondig gerenoveerd. Tijdens 
deze verbouwingen is het team op 24 januari voor 
een halfjaar verhuisd naar de derde verdieping van 
het Woonzorgcentrum Sint Maria in Berchem. 
Op 16 juli 2020 verhuisde het team definitief terug 
naar de hernieuwde kantoren in de Lange Leem-
straat in Antwerpen.

THUISWERK
Het team heeft nog niet zoveel kunnen genieten 
van de nieuwe werkomgeving. Door de corona-
pandemie was thuiswerk bijna heel 2020 aange-
raden om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. 

Dankzij vroegere investeringen kon Domus Medica op deze maatregelen 
snel inspelen. Iedere werknemer heeft een eigen laptop ter beschikking en 
kan verbinding maken met het netwerk van Domus Medica. Ook hoofd-
telefoons werden voorzien.

Via Microsoft Teams waren er vaste overlegmomenten met het team en 
konden externe medewerkers eenvoudig betrokken blijven. Ook voor de 
telefooncentrale werden oplossingen gezocht zodat Domus Medica goed 
bereikbaar was voor alle vragen van leden en anderen.
Voor het thuiswerk ontving het team een maandelijkse vaste vergoeding.

FIETSLEASING
Om een gezondere en milieubewustere levensstijl te promoten biedt Domus Medica haar personeelsleden 
sinds 2017 een bedrijfsfiets naar keuze aan, i.s.m. met KBC en verschillende fietsdealers, inclusief verzeke-
ring en jaarlijks onderhoud. Domus Medica voorziet daarnaast een fietsvergoeding per gereden kilometer. 
Negen personeelsleden maakten hiervan gebruik in 2020. 
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Samenstelling van het team volgens leeftijd

‘Het personeel kijkt ernaar uit  
om terug samen te werken in de 
gerenoveerde kantoren met alle 
voorzieningen’
Birgit Mestdagh, 
Personeelsverantwoordelijke
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nieuWe statuten van kracht

Het huidige bestuursorgaan is verkozen voor de periode 2019-
2022 en komt maandelijks samen. Na een mandaat van vier 
jaar heeft dr. Greet Van Kersschaever in januari 2021 de fakkel 
van ondervoorzitter doorgegeven aan dr. Siegfried Van Eygen, 
die voorheen secretaris was. Deze functie wordt nu ingevuld 
door dr. Sandor van Bijsterveld.
Het bestuursorgaan wordt versterkt door drie gecoöpteerde 
leden.

SAMENSTELLING
Rechtstreeks verkozen bestuursleden

• Voorzitter: dr. Roel Van Giel 
• Ondervoorzitter: dr. Siegfried Van Eygen
• Secretaris: dr. Sandor van Bijsterveld
• Penningmeester: dr. Carine Cloodts 
• Dr. Vera De Vleesschauwer 
• Dr. Tom Lambrechts 
• Dr. Greet Van Kersschaever

Gecoöpteerde bestuursleden

• Dr. Anthony Dheere 
• Prof. dr. Roy Remmen 
• Dhr. Rudy Maertens (als vertegenwoordiger voor  

CareConnections comm.v.)

STATUTENWIJZIGING
De statuten van Domus Medica vzw zijn in 2020 vernieuwd in 
lijn met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 
en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 november 
2020.
Naast de verplichte aanpassingen, zoals de term ‘raad van be-
stuur’ naar ‘bestuursorgaan’, zijn er ook wijzigingen die kaderen 
in de huidige werking van de vereniging of zelfs gelinkt kunnen 
worden aan de COVID-situatie. Zo is in de nieuwe statuten ook 
de mogelijkheid opgenomen om de algemene vergadering en 
het bestuursorgaan digitaal te laten plaatsvinden.
Samen met de statuten is het voormalig Huishoudelijk Regle-
ment dat al minimaal tien jaar oud was, volledig herzien en ge-
updatet tot een nieuw Intern Reglement.

UPDATE BELEIDSPLAN 2019-2022
In het beleidsplan 2019-2022 van het bestuursorgaan zijn vijf 
strategische doelstellingen geformuleerd:
1 Domus Medica wil een krachtdadige, doelmatige en duur-

zame organisatie zijn.
2 Domus Medica wil haar huisartsen, huisartsenpraktijken en 

huisartsenkringen optimaal bedienen.
3 Domus Medica wil het expertisecentrum bij uitstek voor de 

huisartsengeneeskunde zijn.
4 Domus Medica wil huisartsen, huisartsenpraktijken en huis-

artsenkringen vertegenwoordigen en verdedigen op alle be-
leidsniveaus.

5 Domus Medica wil het imago van het beroep, de huisarts-
geneeskunde zelf en haar diverse rollen in de maatschappij 
versterken.

Onder deze strategische doelstellingen zijn telkens een reeks 
operationele doelstellingen (37 in totaal) met bijbehorende dead-
lines opgesteld.
De impact van COVID-19 op de realisatie van deze doelstellin-
gen is relatief beperkt gebleven. Ondanks mogelijke vertraging 
op enkele doelstellingen zal het grootste deel van het beleids-
plan uitgevoerd kunnen worden tegen het einde van het huidige 
bestuursmandaat.
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PROVINCIE ANTWERPEN
• Dr. Inne Akkermans
• Dr. Klara Ampe
• Dr. Carine Cloodts
• Dr. Gunther D’Hanis
• Dr. Koen Dillen
• Dr. Paul Gobert
• Dr. Kristof Hillemans
• Dr. Thomas Himschoot
• Dr. Tom Lambrechts
• Dr. Peter Missotten
• Dr. Guido Penninckx
• Dr. Luc Seuntjens
• Dr. Bram Spinnewijn
• Dr. Stefan Teughels
• Dr. Veerle Van der Stighelen
• Dr. Nathalie Van de Vyver
• Dr. Roel Van Giel
• Dr. Maaike Van Overloop
• Dr. Wim Verhoeven

BRUSSEL
• Dr. Bart Donders 

PROVINCIE LIMBURG
• Dr. Peter Potargent
• Dr. Theo Raskin
• Dr. Pierre Sijbers
• Dr. Marc Van Den Broeck
• Dr. Olga Van de Vloed
• Dr. Pieter-Jan Van Landegem
• Dr. Marc Vanpoecke

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
• Dr. Gerlinde Beerens
• Dr. Filip Charlier
• Dr. Michel De Witte
• Dr. Tom Poelman
• Dr. Greet Van Kersschaever
• Dr. Gijs Van Pottelbergh

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
• Dr. Kathy Boone
• Dr. Denis Dauwe (opvolger)
• Dr. Lut De Deken
• Dr. Anthony D’heere
• Dr. Willy De Schepper
• Dr. Vera De Vleesschauwer
• Dr. Nele Dieleman
• Dr. Bénédicte Dooms
• Dr. Pieter Lievens
• Dr. Els Pieters (opvolger)
• Dr. Emmanuel Samyn
• Dr. Jan Van Beveren
• Dr. Sandor van Bijsterveld
• Dr. Stijn Vandenberghe
• Dr. Ellen Van Leeuwen
• Dr. Erika Van Nuffel
• Dr. Patrick Van Renterghem
• Dr. Fien Van Stappen
• Dr. Wim Verstringe
• Dr. Lily Willems

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
• Dr. Joost Blontrock
• Dr. Areski Boumendil
• Dr. Dirk Callens
• Dr. Yen Deledicque
• Dr. Tom Denolf
• Dr. Tom Desmet
• Dr. Ans Driesens
• Dr. Julie Eeckhout
• Dr. Wim Goderis
• Dr. Peter Hoffman
• Dr. Paul Jansseune
• Dr. Alexander Seurinck
• Dr. Koen Steel
• Dr. Siegfried Van Eygen
• Dr. Jean-Paul Van Severen
• Dr. Marlies Vermeulen

vertegenWoorDiging per provincie

Via de Algemene Vergadering zijn de leden van Domus Medica rechtstreeks betrokken bij het beleid. Zij worden verkozen op 
het niveau van de huisartsenkringen. De huidige Algemene Vergadering bestaat uit een dynamische ploeg van 67 huisartsen die 
het beleid van Domus Medica van 1 december 2018 tot 1 december 2022 mee bepalen.

Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Vrouw
Man

Samenstelling van de Algemene Vergadering per provincie Samenstelling van de Algemene Vergadering naar geslacht
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EL stevige financiële basis kan 
onverWachte coviD-kost aan

Domus Medica is 2020 gestart met een positieve balans, maar door de uitbraak van het COVID-
19-virus in het eerste kwartaal moesten we zowel de planning als financiën bijstellen.

Een coronateam van interne en externe medewerkers werd in februari 2020 samengesteld en zat 
aanvankelijk dagelijks samen om de situatie op de voet te volgen en plannen uit te werken. Zij dach-
ten mee, hielpen met het uitwerken van draaiboeken en andere documenten en waren aanwezig 
in de vele werk- en adviesgroepen die vanuit beleids- en andere instanties opgericht werden in de 
maanden na het uitbreken van de epidemie. 

Hierdoor was er een onverwachte supplementaire kost door de vergoedingen voor de verschillende 
huisartsen en medewerkers die zich met hart en ziel hebben ingezet om de coronacrisis mee te 
beheersen. Zij stelden hun expertise vrijwillig ter beschikking van de bevoegde instanties en onder-
steunden de huisartsen(kringen) die tijdens deze crisis in de frontlinie stonden. 

Daarnaast was er ook de impact van het COVID-19-virus op de inkomsten uit activiteiten of projec-
ten die geannuleerd of uitgesteld werden. De geplande activiteiten werden vervangen door deel-
names aan diverse vergaderingen en werkgroepen, uitwerking van draaiboeken, verspreiding van 
informatie via onze nieuwsbrieven, enzovoort. 

Ondanks de effecten van COVID-19 op de algemene werking van de organisatie heeft Domus 
Medica de financiële impact kunnen beperken. Zo hebben enkele financiële meevallers en de groei 
van ons ledenaantal ervoor gezorgd dat we alsnog met een licht positief resultaat konden eindigen.

Dankzij de inzet van de afgelopen jaren is Domus Medica financieel gezond, waardoor we ondanks 
de coronacrisis met dezelfde ambities kunnen verder kijken naar de toekomst.
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Personeel
Erelonen & honoraria
Huur materiaal, gebouwen, ...
Informatica, internet & telefonie
Algemene werking
Diversen

Lidgelden
Partners en sponsoring
Dienstverlening
Inschrijvingen vorming
Projectfinanciering
Diversen

INKOMSTEN

UITGAVEN
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samenWerking Domus Medica staat in verbinding met tal van koepelverenigingen in de eerste en tweede  

lijn, en met overheden en andere organisaties voor de uitwerking van projecten. In 2020 

werkte Domus Medica onder andere samen met:
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EN ANDERE...
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partners Domus meDica
Domus Medica gaat partnerschappen aan met bedrijven die een bijkomend voordeel voor haar leden kunnen bieden. Zij steunen de werking van Domus Medica 

en haar leden. Via Domus Medica hebben de partners een kanaal naar de huisartsen en kunnen ze hun dienstverlening bekendmaken en verbeteren. Domus 

Medica heeft een partnerschap met de volgende bedrijven:
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Domus Medica is een onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen  

en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel. Zij behartigt hun  

belangen en streeft hierbij naar een optimale en patiëntgerichte  

gezondheidszorg. Domus Medica ondersteunt huisartsen en 

huisartsenkringen met kwalitatieve vorming, wetenschappelijke 

richtlijnen, advies en begeleiding.

Voor meer informatie over het lidmaatschap:  

www.domusmedica.be/lidworden
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Domus meDica vzw

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

www.domusmedica.be
info@domusmedica.be
03 425 76 76


