Brugge, 29 augustus 2016
Geachte collega,

De olympische medaillestrijd waar jarenlange focus en planning aan vooraf gaat,
heeft ons getoond dat geduld en volharding loont.
Op dezelfde wijze werd ons ambitieus wachtpostdossier in volle vakantie nog door
het Verzekeringscomité van het RIZIV goedgekeurd.
Eindelijk kan de Raad van Bestuur van HAWAP concreet aan de slag.
De uitrol van het wachtdienstplan voor Noord-West-Vlaanderen komt hierdoor plots zeer dichtbij.
Op 14 oktober 2016 smelten alle wachtdienstonderdelen van de huisartsenkring samen tot één grote
wachtdienstregio met een hoofdwachtpost op spoedgevallen campus AZ Sint-Jan Brugge en een
satellietwachtpost op de spoedgevallen campus van AZ ZENO Knokke.
Noteer ook met grote stip in uw agenda vrijdagavond 21/10/2016 voor de feestelijke opening van de
hoofdwachtpost Brugge in het bijzijn van Minister Maggie De Block.
Zo starten we met een uniek project: de eerste en tweede lijn samen op één locatie, via één ingang,
schouder aan schouder, voor de juiste zorg op de juiste plaats.
Duidelijke onderlinge afspraken, goede communicatie in een mooi uitgeruste omgeving
zullen de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtdienst optillen naar nog hoger niveau.
De nieuwe hoofdwachtpost in Brugge wordt ook de thuisbasis van de huisartsen van Noord-WestVlaanderen. Het wordt de locatie voor ons secretariaat waar onze coördinator Lieve Germonprez en
onze stafmedewerker David Barée zullen huizen. Van daaruit zullen zij alle beslissingen van onze
besturen in praktijk omzetten. Tevens beschikken we daar over een grote polyvalente ruimte die in de
week dienst kan doen voor LOK-vergaderingen en andere seminaries.
Ook voor de andere kringpijler, de navorming, zijn er veranderingen te melden.
Onder impuls van de nieuwe navormingsverantwoordelijke Dr. Lut Depoorter heeft de werkgroep
navorming een programma opgesteld dat nauw aansluit bij de actuele gezondheidsthema’s in de
regio. We denken dan aan het perinatale zorgpad voor moeder en kind, de herwerking van het
preoperatief samenwerkingsprotocol.
Binnen de artsenorganisatie Noord-West-Vlaanderen heeft de zusterorganisatie KGBN zich
omgevormd tot een vzw met sociocultureel accent. HABO zal voortaan de organisatie van de
navorming volledig op zich nemen zonder de samenspraak met KGBN te verliezen.
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Het enige wat in jaren niet verandert, is de prijs van uw lidmaatschap.
U steunt de kringwerking door uw lidmaatschap 2016-2017 te betalen uiterlijk tegen 30 september
2016 op het rekeningnummer BE16 7380 0439 9374 van HABO vzw, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1,
8000 Brugge.
Het lidgeld bedraagt 225 €.
Dit geldt vanaf het 1e jaar beroepsactiviteit.
Opgelet: elk individueel actief lid betaalt zijn bijdrage!
Gepensioneerde collega’s zonder beroepsactiviteit betalen 100 €.
HAIO’s betalen geen lidgeld maar dienen zich in de kring wel in te schrijven door een mail te
sturen naar info@habovzw.be.
HABO-leden zijn automatisch lid van de gemengde kring KGBN en genieten van een verzekering voor
al hun taken in opdracht van HABO-vzw (o.a. wachtdiensten).
Wie bij geen enkele huisartsenkring aangesloten is, wordt per bijscholingsavond die zij/hij
geregistreerd wenst te zien 30 euro aangerekend.
Indien u nog vragen of bedenkingen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.
Tenslotte,
Wat betreft de eindejaarsreceptie.
De reacties op de vorige editie waren lovend en smaken naar nog.
De eindejaarsreceptie op de Belgium Pier van Blankenberge wordt dit jaar nog beter.
Neem gerust de bijgevoegde navormingskalender ter hand, en pin alle data samen met de
feestelijkheden vast in uw agenda.

Namens het voltallige HABO- bestuur,

Piet Vermeire, voorzitter
Eline Dewilde, secretaris
Jan Claeys, penningmeester
Lut Depoorter, navormingsverantwoordelijke
Evelyne Wirawan, wachtdienstverantwoordelijke
Philip Vandevelde, voorzitter HAWAP
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