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D O M U S  M E D I C A

Dr. Stefan Teughels, Medisch Directeur



3

Door en voor artsen: 

25 personeelsleden en > 100 huisartsen in werkgroepen

Huisartsenvereniging met wetenschappelijk, professioneel 

en maatschappelijk draagvlak

Vlaanderen en Brussel

Groeiend aantal leden (3516 individuele leden en 64 kringen)

Onafhankelijke & financieel gezonde ledenvereniging

Diverse partnerschappen en samenwerkingen

Algemeen



▪ Wetenschappelijk onderbouwen

▪ Vormingen en opleidingen

▪ Wetenschappelijke richtlijnen 

▪ Publicaties

▪ Professioneel ondersteunen

▪ Informatie en nieuws 

▪ Advies, draaiboeken 

▪ Begeleiding

▪ Maatschappelijk verdedigen

▪ Vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen en organisaties
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Onze missie: 

“huisartsgeneeskunde sterker maken”



▪ 10 expertisedomeinen
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Onze organisatie
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Onze ledenvoordelen

Richtlijnen & steekkaarten Info & ondersteuning
Accreditering & korting op 

vormingen

Wetenschappelijk tijdschrift 
Huisarts Nu, offline & online

Financieel & sociaal advies, 
coaching voor praktijk

Begeleiding bij Impulseo
premies

Toegang tot afgeschermd 
deel website

Gratis eigen website 
mijndokter.be

medi-Jobs: zoektocht naar 
vervangers/collega’s/…

medi-Lex: juridisch advies en 
begeleiding

Verdediging huisartsenberoep Diverse andere voordelenKortingen bij onze partners, 
bv. gratis toegang tot CEBAM

medi-Campus: het 
e-learningplatform

Steeds up-to-date 
via de nieuwsbrief



▪ Geaccrediteerde vormingen & evenementen

▪ Uitgebreid aanbod

▪ Op basis van EBM en het nut voor praktijkvoering

▪ Korting voor leden Domus Medica 

▪ Save the date

▪ Doe-dag – 26 november

▪ Studiedag organisatie van chronische zorg - december

▪ … meer activiteiten op onze website.
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Vormingen en evenementen





▪ E-learningplatform

▪ Online, geaccrediteerde vormingen op één plek

▪ Gratis voor leden van Domus Medica

▪ Een greep uit het aanbod: 

• Ernstig astma

• Cardiovasculaire risicobepaling

• Diabetes mellitus type 2

• Kindermishandeling

• Prikkelbaredarmsyndroom

• Veilige communicatie in de zorg

• … .

9

medi-Campus



▪ Vacatureplatform

▪ Vervangingen, associaties, praktijkovernames, … 

▪ Vind een collega, opvolger of assistent

▪ Bied uw diensten als vervanger aan

▪ Gratis advertenties voor leden Domus Medica 
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medi-Jobs



▪ Juridische dienstverlening

▪ Juridisch advies

▪ Modelovereenkomsten

▪ Begeleiding bij het opstellen van associatieovereenkomsten

▪ Op maat van de huisartsenpraktijk
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medi-Lex



Wilt u weten hoe u best uw stock beheert?
De toegankelijkheid van uw praktijk verbetert?
Interne samenwerkingsafspraken maakt?
Uw praktijk professioneel evalueert…?

Bekijk dan de adviezen die helpen om de kwaliteit in uw praktijk te optimaliseren!

Deze adviezen zijn gebaseerd op internationale modellen en worden voortdurend 
aangevuld en geactualiseerd.

Het overzicht van de adviezen, een uitgebreidere toelichting en ondersteunende 
praktijkmaterialen vindt u op de website: www.domusmedica.be/adviezen
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Adviezen voor een Kwaliteitsvolle Huisartsenpraktijk

Meer informatie? Of zelf informatie delen over kwaliteitsadviezen in de praktijk?
Neem dan contact op met jo.vanhoof@domusmedica.be.



▪ Voordelig tarief voor haio’s en jonge huisartsen

▪ Scan de QR-code of surf naar www.domusmedica.be/lidmaatschap

▪ Bezoek de stand van Domus Medica

▪ Profiteer van onze actie en geniet 3 maanden gratis lidmaatschap
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Word lid van Domus Medica

http://www.domusmedica.be/lidmaatschap


J O N G  D O M U S
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Een organisatie voor én door jonge huisartsen!

Teamdag 9/10/2022



Engagement van jonge artsen stimuleren

• Laagdrempelig

• Innovatief en kritisch

• Internationaal

• Events organiseren

• Organisatie zorg & eerste lijn

• Zelfzorg



Kritisch meedenken

• Welzijn huisarts tijdens COVID-19 pandemie

• Online bevraging november 2021

• Huisartsen kreunen onder hoge werkdruk: persbericht en getuigenis in ‘Het Journaal’

• Naar een New Deal voor de huisartsenpraktijk 

• Project voor hervorming van de huisartsgeneeskunde door Frank Vandenbroucke



Internationalisering

• Project Guinée in samenwerking met Memisa

• Samenwerking met SSM-J, Jonge huisartsenorganisatie langs 

Franstalige kant
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EYFDM – European Young Family Doctor Movement

• Jaarlijks 2 congressen: Pre-conference en Forum

• Ervaringen uitwisselen met Europese jonge huisartsen

• Exchanges in huisartsenpraktijken in Europa





Vorming

• 4 GP Meethinks/jaar

• 1 groot event/ 2 jaar: Dag van de Jonge Huisarts

• Hulp en feedback activiteiten DM



Dag van de Jonge Huisarts

• Dit jaar (26/03/2022) een knaller van formaat!

• Huisarts 2030 

• Keynote speeches: dr. Sam Proesmans en minister Frank Vandenbroucke

• Workshops 

• Debat met oa. Marc Noppen (UZ Brussel), Luc Van Gorp (CM), …



Project Kafka

• Definitieve afschaffing geschiktheidsattesten onderwijs, afschaffing ziektebriefje korte duur

• Nog veel meer lopende achter de schermen

• Actie Blauwe Krokodil – stempelen jullie mee? 

• www.zinloosattest.be
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Werkgroepen

GP Meethinks

Dag van de Jong Huisarts

Internationaal

Klimaat

Project Kafka

Masterproefprijs

Partnerwerking: Sensoa, Memisa, ...



Meer van dat? Vind ons op:

Jong Domus

www.jongdomus.be

info@jongdomus.be



P A N E L G E S P R E K
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