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Kringvergadering Zuid-Oost Vlaanderen 

Datum:  2 augustus 2018_start vergadering 19u30 

Locatie:   Huisartsenwachtpost, Zottegem 
 
Aanwezig: Jana Stevens, Elisa Debaere, Jolien Delahaye 
 
Bespreking 
Locatie: Herzele / Zottegem ligt wel wat centraal. Dus vergaderingen kunnen blijven doorgaan in de 
huisartsenwachtpost. 
Feedback vorige vergadering: bespreking kringwerking en hervorming eerste lijn. 
 
De hervorming van de eerste lijn kwam ook op deze bijeenkomst aanbod. Meer informatie ook te vinden op de BVP-
ABP website. Klik hier  
Er is evenwel nood om dit verder op te volgen en te bespreken en zeker het belang te blijven benadrukken van de 
betrokkenheid van podologen hierin. 
 
Het belang van de kringwerking is veelzijdig, waaronder: 
Bespreking hervorming van de eerste lijn 
Samenbrengen van podologen in de zone 
Waarom: 
 - eigen netwerk uitbreiden/versterken 
 - podologen samenbrengen als sterke groep 
 - samenwerken met andere beroepsgroepen 
 - informatie verspreiden die relevant is 
 
We overlopen ook even het doel van de kringwerking en de verwachtingen: 
Informatie delen / uitwisseling goede praktijken. Dit is heel belangrijk en daar dient telkens wel wat tijd aan te worden 
besteed tijdens de kringvergadering. De kring dienst als een overlegorgaan waar je vrijuit vragen kan stellen, 
ervaringen kan delen en praktijken uitwisselen. 
Er is niet altijd tijd om relevante informatie vanuit de beroepsvereniging te lezen/te volgen, het is daarom belangrijk 
dat dit ook hier aan bod komt.  
De kring kan ook de linken met andere beroepsgroepen versterken, de kring dient hier een duidelijke plaats in te 
nemen.  
Het is niet de bedoeling om echt opleidingen te gaan geven.  
Wel om bepaalde gemeenschappelijk problemen op te lossen. Het betreft o.a. de onduidelijkheid over de 
verschillende nomenclatuurnummers en het feit dat vaak de CM een terugbetalingsaanvraag terugstuurt omdat er 
een verkeerde/ontbrekende nummer is. Dit is typisch iets dat het secretariaat van de beroepsvereniging kan 
opnemen. 
 
Het is niet duidelijk hoe de zones exact worden ingedeeld. Het zou nuttig zijn een foto van de kaart beschikbaar te 
stellen. 
 

https://www.podologie.be/nl/professioneel/nieuws/detail/60-tal-ingetekende-eerstelijnszones-in-vlaanderen


 
Belgische Vereniging der 

Podologen 
Beroepsvereniging publicatie                 

B.S. 15 03 59 

 

 

Association Belge des 
Podologues 

Association Professionnelle reconnue 
M.B. 15 03 59 

 

Bestuurszetel  Neeravert  10   1840   Londerzeel  Siège Social 

 

Volgende vergadering 11 oktober 19u30 
Agendapunten:  

• Stand van zaken e-health en bespreking verschillende programma’s voor EPD 

• Veranderingen in de eerste lijn en de rol van de podoloog hierin: veranderteam, veranderforum, 
zorgraad, etc 

• GDPR: samen invullen van het verwerkingsregister 

• Overzicht van de beschikbare bijscholingen 

• Wat is er veranderd in de opleiding 

• Samen bespreken van verschillende technieken - goede praktijken uitwisselen 
 
 
---einde 21u30--- 


