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1. Inleiding 
 

Het stimuleren van kringwerkingen behoort tot de opdrachten van een eerstelijnszone. De opdracht 

is vaag omschreven maar het belang van kringwerkingen is ontegensprekelijk groot.  

Met dit draaiboek tracht onze zorgregio, zijnde Eerstelijnszones Bonstato, Pallieterland, Mechelen-

Katelijne, RupeLaar en Klein-Brabant Vaartland alvast een eerste stap te zetten in het stimuleren van 

het organiseren van een kringwerking voor de verschillende beroepsgroepen.  

Een kringwerking is een monodisciplinaire groepering van zorg – en/of hulpverleners. Een kring 

groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de 

beroepsgroep behartigen.  

1.1. Takenpakket 

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep: 

- aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone; 

- het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken naar de achterban; 

- collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht 

doorverwijzen; 

- multidisciplinair samenwerken stimuleren; 

- vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren.  

1.2. Voordelen  

Het oprichten van een kringwerking heeft verschillende voordelen:  

- Samenwerking binnen de beroepsgroep 

De Eerstelijnszones willen samenwerking van individuele zorg- en welzijnsprofessionals stimuleren en 

dit kan via de organisatie van de kringwerking waardoor je je collega’s beter leert kennen.  

- Professionaliteit en zichtbaarheid 

Door de aanwezigheid van een kringwerking heb je als groep een duidelijke positie binnen de 

eerstelijnszones waardoor je de drempel verkleint naar andere professionals. Je kan dus je eigen 

beroep beter in de kijker zetten bij andere professionals en doorverwijzers.  

- Verbetering van het individuele werkklimaat 

Door samen te werken kan je elkaar helpen bij afwezigheid of complexe vragen van PZON (personen 

met een zorg- en ondersteuningsnood) en dit door efficiënter door te verwijzen of samen te werken.  

- Intervisie  

Door georganiseerd overleg of vormingen binnen jouw beroepsgroep te organiseren kunnen 

professionals van elkaar leren of op elkaar steunen bij complexe hulpvragen.   
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Er zijn natuurlijk ook weerstanden waar je als oprichter van een kringwerking rekening mee dient te 

houden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:  

- Tijdsgebrek  

- Motivatie  

- Verschil tussen generaties  

- Kostprijs van evenementen  

- Schaalgrootte 

- Kleine praktijken vs grote praktijken  

- Vrijwillig vs bezoldigd  

- Steun van de koepel of beroepsvereniging  

Kijk- en luistertip: Webinar: kringwerking, iets voor mij?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=NgGpwUydY-k
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2. Eerstelijnszones (ELZ) 
 

2.1. Wat is een ELZ? 

Een eerstelijnszone is een netwerk van eerstelijnsaanbieders in een geografisch afgebakend gebied, 

bestaande uit één of meerdere steden of gemeentes. We tellen in Vlaanderen en Brussel 60 

eerstelijnszones, 59 in Vlaanderen en 1 in Brussel. Een eerstelijnszone omvat meestal ongeveer 

75.000 tot 125.000 inwoners. Het is een netwerk van eerstelijnsaanbieders (bv. huisartsen, 

maatschappelijke werker, psycholoog, …), die kennis en informatie met elkaar uitwisselen en 

aangestuurd worden door een zorgraad. Zij kijken ook naar de lokale zorg- en welzijnsnoden om de 

kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.  

Kijk- en luistertip: wat is een eerstelijnzone? 

2.2. Wat is de eerste lijn? 

De eerstelijnszorg is basiszorg (zowel medisch als ondersteunend) toegankelijk voor iedereen zonder 

doorverwijzing. Een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, burger of patiënt kan dus 

onmiddellijk beroep doen op zorg- en hulpverleners van de eerste lijn. Deze eerstelijnsprofessionals 

staan het dichtst bij de burger en zijn daarmee het eerste aanspreekpunt binnen de 

gezondheidszorg. In Vlaanderen zijn er vier verschillende lijnen binnen de gezondheidszorg: 

• eerste lijn is rechtstreeks toegankelijke lokale zorg, zoals een huisarts, thuisverpleging, 

maatschappelijke werker, … 

• tweede lijn is gespecialiseerde zorg na doorverwijzing van huisarts, zoals een dermatoloog, 

cardioloog, … 

• derde lijn is gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis of centra, zoals revalidatie, 

gespecialiseerde ingrepen, … 

• de nulde lijn is laagdrempelige zorg, zoals mantelzorg, crisiscentra, de zelfmoordlijn, … 

2.3. Wat is een zorgraad? 

Een zorgraad stuurt een eerstelijnszone aan. Een zorgraad als vzw bestaat uit een bestuursorgaan en 

een algemene vergadering. Deze is opgericht door het eerstelijnsdecreet. De Vlaamse overheid 

erkent en subsidieert de zorgraad. In Vlaanderen en Brussel bestaan er 60 vzw’s zorgraden, evenveel 

als het aantal eerstelijnszones. 

2.4. Wie zit er in een bestuursorgaan? 

In een bestuursorgaan zetelen vertegenwoordigers uit vier verschillende clusters. Een cluster is een 

afvaardiging van een bepaald domein binnen de zorg- en welzijnssector. Deze zijn allemaal op een 

gelijke manier vertegenwoordigd: 

• cluster ‘zorg’: bv. huisarts, psycholoog, kinesist, logopedist, diëtist … 

• cluster ‘welzijn’: bv. maatschappelijk werker, thuiszorg, ziekenfondsen, … 

• cluster ‘lokale besturen’: bv. gemeente, schepen van gezondheid, ambtenaren, … 

• cluster ‘personen met een zorg- en ondersteuningsnood’: bv. mantelzorger, vrijwilliger, … 

https://www.youtube.com/watch?v=-L7a5oDbVSU&fbclid=IwAR37tsAypHomxeqQQwbHdUZUzbrEm8g8nls5iYxvXaB_lhp1MhOsuaL7Hj4
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Personen met een zorg- en ondersteuningsnood zijn een belangrijke partner voor onze 

eerstelijnszones. Samen met welzijns- en zorgprofessionals uit de regio beslissen ze mee over 

de werking van de ELZ en daarom is een vertegenwoordiging van deze groep van 

mantelzorgers, zorgvragers, lotgenoten, … essentieel.   

Daarnaast kunnen ook nog optionele partners deelnemen, bv. burgerinitiatieven, ziekenhuizen, 

gehandicaptenzorg, jeugd, .. 
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3. Aan de slag 
3.1. Inleiding  

Bij het organiseren van een kringwerking voor een beroepsverenging zal je verschillende stappen 

moeten ondernemen.  

Stap 1: Zoek enthousiaste collega’s met behulp van de sociale kaart 

Stap 2: Organiseer een kennismakingsmoment 

Stap 3: Geef inhoudelijk vorm aan je kringwerking met doelen en opdrachten 

Stap 4: Verdelen van taken in de kring: wie neemt welk mandaat op?  
 

Vooraleer je start met een kringwerking is het dus raadzaam om met een groep enthousiaste 

collega’s een kennismaking te organiseren. 

Hoe jullie de kring inhoudelijk vorm geven bepalen jullie volledig zelf. Voor de eerstelijnszones is het 

vooral belangrijk om een aanspreekpunt van de beroepsvereniging te hebben en dit voor belangrijke 

communicatie tussen de zorgraad en de achterban.  

Je kan als enthousiaste groep collega’s dus vooraf al eens nadenken over mogelijke voor- en nadelen 

van een kringwerking, doelgroepafbakening, regioafbakening (Een kring hoeft niet samen te vallen 

met een ELZ), naamgeving, huishoudelijk reglement, missie en visie, …  

Een missie en visie is mogelijks belangrijk want het schept verbondenheid en duidelijkheid over de 

kringwerking via het bepalen van doelstellingen en opdrachten.  

Enkele voorbeelden van een missie en visie:  

- https://dietistenkringbonstato.be/missieendoel 

- https://www.kinekringneteland.be/meer-over-ons/  

- https://dietistenschelde-rupel.be/ 

- Wat doen we? – Psychologenkring Regio Mechelen (psychologenkringmechelen.be) 

- https://www.psychologenkringrivierenland.be/ 

 

 

https://www.desocialekaart.be/
https://dietistenkringbonstato.be/missieendoel
https://www.kinekringneteland.be/meer-over-ons/
https://dietistenschelde-rupel.be/
http://psychologenkringmechelen.be/wat-doen-we/
https://www.psychologenkringrivierenland.be/
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Enkele tools en tips om een missie en visie te schrijven:  

- Hoe een missie/ visie uitwerken?   
- Missie en visie: voorbeelden  
- Strategieformulering: stappenplan  

 

3.2. Het kringnetwerk opstarten 

Na het eerste kennismakingsmoment zullen er een aantal personen uit je beroepsvereniging 

geïnteresseerd zijn om het netwerk verder op te starten. Je kan als beroepsvereniging zelf je 

structuur kiezen. Zo is er de mogelijkheid om te kiezen voor een informele of formele structuur met 

een eventueel bestuursorgaan. 

Deze groep dient dan verder na te denken over onderstaande zaken, zoals keuze statuut, 

communicatie en financiën.  

In onze regio zijn reeds verschillende kringwerkingen of aanspreekpersonen van 

beroepsverenigingen actief. In bijlage zit een lijst met contactgegevens die steeds kan aangepast 

worden met nieuwe kringwerkingen uit de regio.  

Bezorg aan de verantwoordelijke van jouw eerstelijnszone steeds de contactgegevens van jouw 

kringwerking wanneer deze nog niet is opgenomen in ons overzicht.  

3.3. Wat kan de ELZ voor jou betekenen?  

- ELZ kan helpen bij het zoeken naar leden met behulp van het bestaande netwerk; 

- ELZ kan een kennismaking organiseren; 

- ELZ kan je logistiek helpen (bv. locatie/gebruik vergaderzaal; 

- ELZ kan de eigen communicatiekanalen zoals o.a. website, nieuwsbrief,..inzetten ten voordele 

van de kringwerking (bv. nieuwsberichten, bijeenkomsten aankondigen,..). 

3.4. Wat kan de zorgraad van jou vragen?  

- Regelmatige update van je activiteiten en ambassadeurschap van je beroep; 

- deelname aan activiteiten van de ELZ zoals werkgroepen, fora, Algemene Vergadering,....  

- update nieuwe ontwikkelingen binnen de discipline; 

- verslaggeving bezorgen aan de ELZ.  

  

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Hoe%20werk%20je%20een%20missie%20en%20visie%20uit.pdf
https://schrijf.be/nl/blog/missie-visie-voorbeelden
https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/strategieformulering/stappenplan
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4. Keuze statuut 
- Informeel 

- FV (feitelijke vereniging) 

- VZW enkel aan te raden bij een grote groep  

 

5. Communicatie  
Communicatie is belangrijk binnen de kring. De werking van de (in)formele kring staat of valt met een 

goede communicatie tussen de leden, de achterban en het netwerk.  

Enkele voorbeelden van communicatiekanalen:  

- SIILO, SLAK, Padlet, Whatsapp, website, nieuwsbrief, mail, Teams, ... 

6. Financieel  
- Er zijn beroepsverenigingen die een financiële ondersteuning voorzien, neem hiervoor specifiek 

contact op met je beroepsvereniging.  

- ELZ kan je helpen met een locatie, vergaderzaal of andere logistieke vragen 

- Open een rekening indien nodig. Je kan ook kiezen voor een informeel netwerk zonder financiële 

verplichtingen.  

- Lidgeld van de leden vragen bij een vzw of FV (feitelijke verenging).  

Noot: vanaf 2020 zijn er middelen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om de 

beroepsgroepen te ondersteunen, meer specifiek voor te bereiden en te betrekken bij de hervorming 

van de eerstelijnszorg. Het gaat dus concreet over de samenwerking van beroepsgroepen in functie 

van geïntegreerde eerstelijnszorg met onder andere een vertegenwoordiging in de Zorgraden van de 

Eerstelijnszones. Meer informatie over de inhoud en verdeling van de subsidie zit in bijlage.  

7. Agendapunten voor de startende kring 
We willen je graag vanuit de ELZ ondersteunen, enkele voorbeelden van agendapunten voor de 

eerste bijeenkomsten:  
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- Wie is wie? 

- netwerken; 

- casusbespreking; 

- speeddate;  

- een spreker uitnodigen; 

- Communicatietools 
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8. Contactgegevens ELZ 
 

ELZ Bonstato 

Baxbos 15-17 
2820 Bonheiden 
elz.bonstato@gmail.com 
0491 75 57 21 

ELZ Pallieterland 

Gasthuisstraat 6 
2560 Kessel 
info@elzpallieterland.be 
03 230 78 30 
0467 01 55 84 
 

ELZ Klein-Brabant Vaartland 
Palingstraat 48 

2870 Puurs-Sint-Amands 

info@elzkbv.be 

0471 93 86 04 

ELZ RupeLaar 
Colonel Silverstopstraat 15 

2850 Boom 

info@rupelaar.be 

0472 11 44 04 

ELZ Mechelen-Katelijne 
Lange Schipstraat 27 

2800 Mechelen 

info@elzmechelenkatelijne.be 

0474 69 54 05 

 

  

mailto:info@elzpallieterland.be
mailto:info@elzkbv.be
mailto:info@elzkbv.be
mailto:info@rupelaar.be
mailto:info@rupelaar.be
mailto:info@elzmechelenkatelijne.be
mailto:info@elzmechelenkatelijne.be
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9. Overzicht bestaande kringwerkingen en beroepsverenigingen  
9.1. Apothekers 

Klein-Brabant Vaartland 

VAN1 (Vlaams apothekers netwerk)  
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/            
info@vlaamsapothekersnetwerk.be 
Aanspreekpunt: Koen Vanderbeke, apotheek@breendonkfarma.be 
03886925 
 
RupeLaar 
VAN 
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/            
info@vlaamsapothekersnetwerk.be 
+32 16 23 88 19 
Aanspreekpunt Kathleen Simons: kathleen.simons@hotmail.com     
 
Bonstato 
VAN 
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/            
info@vlaamsapothekersnetwerk.be 
+32 16 23 88 19    
 

Pallieterland  
VAN 
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/            
info@vlaamsapothekersnetwerk.be 
+32 16 23 88 19    
Aanspreekpunt regio: Riet Van den Broeck  

Mail: apotheek.broechem@gmail.com 

Website: www.apotheekvandenbroeck.be 

 

Mechelen-Katelijne 
VAN 
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/            
info@vlaamsapothekersnetwerk.be 
+32 16 23 88 19    
Aanspreekpunt: Shana Biesemans, apodemerode@skynet.be  

  

 
1 VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en 
spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de 
gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. 

http://vlaamsapothekersnetwerk.be/
mailto:info@vlaamsapothekersnetwerk.be
mailto:apotheek@breendonkfarma.be
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/
mailto:info@vlaamsapothekersnetwerk.be
tel:%2B3216238819
mailto:kathleen.simons@hotmail.com
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/
mailto:info@vlaamsapothekersnetwerk.be
tel:%2B3216238819
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/
mailto:info@vlaamsapothekersnetwerk.be
tel:%2B3216238819
mailto:apotheek.broechem@gmail.com
http://www.apotheekvandenbroeck.be/
http://vlaamsapothekersnetwerk.be/
mailto:info@vlaamsapothekersnetwerk.be
tel:%2B3216238819
mailto:apodemerode@skynet.be
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9.2. Kinesitherapeuten 

Klein-Brabant Vaartland 
Kinékring Rivierenland vzw 
kinekringrivierenland@gmail.com 
03 887 62 12 
Voorzitter: Colson Arnaud 
 
RupeLaar 
Kinékring Rivierenland vzw 
kinekringrivierenland@gmail.com 
03 887 62 12 
Voorzitter: Colson Arnaud 
 
Bonstato – regio Heist Op den Berg  
Kinekring Neteland 
info.kkn114@gmail.com 
03/480.96.11 
https://www.kinekringneteland.be/ 
 
Pallieterland  
Kinekring Neteland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen) 
info.kkn114@gmail.com 
03/480.96.11 
https://www.kinekringneteland.be/ 
 

Aanspreekpunt: Patrick De Wachter 
patrick.dewachter26@skynet.be 

0497 41 77 37 

 
Kinekring Voorkempen (Ranst) 
https://axxon.be/kringsite/57-kinekring-voorkempen/ 
secretariaat@kinekringvoorkempen.be 
 

Aanspreekpunt: Pieter Poriau  

Voorzitter Kine Kring Voorkempen 

poriau.pieter@gmail.com  

0474/46.73.66 

 

Mechelen- Katelijne  
Kinekring Mechelen 
info@kinekringmechelen.be  
015/33.67.06 

  

mailto:kinekringrivierenland@gmail.com
mailto:kinekringrivierenland@gmail.com
mailto:info.kkn114@gmail.com
https://www.kinekringneteland.be/
mailto:info.kkn114@gmail.com
https://www.kinekringneteland.be/
mailto:patrick.dewachter26@skynet.be
https://axxon.be/kringsite/57-kinekring-voorkempen/
mailto:secretariaat@kinekringvoorkempen.be
mailto:poriau.pieter@gmail.com
mailto:info@kinekringmechelen.be
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9.3. Diëtisten 

Klein-Brabant Vaartland 
Diëtistenkring Schelde-Rupel 
lisbeth@tcauter.be en britt.vandevoorde@gmail.com  
0473/99.09.89 of 0492/69.69.14  
www.dietisten-schelderupel.be  
 
RupeLaar 
Diëtistenkring Schelde-Rupel 
lisbeth@tcauter.be en britt.vandevoorde@gmail.com  
0473/99.09.89 of 0492/69.69.14  
www.dietisten-schelderupel.be  
Bonstato 
https://dietistenkringbonstato.be/ 
 
Pallieterland 
Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  
www.vbvd.be  
Vind een diëtist | VBVD 
Aanspreekpunt: Nathalie De Jonge 
Kringcoördinator VBVD 
kringcoordinator@vbvd.be 
 
Mechelen- Katelijne  
Diëtisten: kleine kring – enkel via Facebook, informele samenkomsten 
Aanspreekpunt: Lieve Pensaert, Lieve.pensaert@pandora.be 

0478 721 485 
 

9.4. Vroedvrouwen 

Klein-Brabant Vaartland 
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen | VBOV 
info@vroedvrouwen.be  
03/218.89.67 
vroedvrouwendijlenete@gmail.com 
https://www.vroedvrouwen.be/ 

RupeLaar 
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen | VBOV 
info@vroedvrouwen.be  
03/218.89.67 
vroedvrouwendijlenete@gmail.com 
https://www.vroedvrouwen.be/ 

 
 
 

mailto:lisbeth@tcauter.be
mailto:britt.vandevoorde@gmail.com
http://www.dietisten-schelderupel.be/
mailto:lisbeth@tcauter.be
mailto:britt.vandevoorde@gmail.com
http://www.dietisten-schelderupel.be/
https://vbvd.be/vind-een-dietist
mailto:Lieve.pensaert@pandora.be
https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vroedvrouwen.be
tel:+3232188967
tel:+3232188967
https://www.vroedvrouwen.be/
https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vroedvrouwen.be
tel:+3232188967
tel:+3232188967
https://www.vroedvrouwen.be/
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Bonstato 
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen | VBOV 
info@vroedvrouwen.be  
03/218.89.67 
vroedvrouwendijlenete@gmail.com 
https://www.vroedvrouwen.be/ 

Pallieterland 
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen | VBOV 
Website: https://www.vroedvrouwen.be/ 

Mail: info@vroedvrouwen.be  

Tel: 03/218.89.67 

Vroedvrouwenkring Dijle-Nete (Duffel en Lier)  
Website: http://www.vroedvrouwen-dijlenete.be/  
Mail: vroedvrouwendijlenete@gmail.com 
 
Vroedvrouwenkring Zuiderkempen 
 
Mechelen- Katelijne  
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen | VBOV 
info@vroedvrouwen.be  
03/218.89.67 
vroedvrouwendijlenete@gmail.com 
https://www.vroedvrouwen.be/ 

Aanspreekpunt: Anne Bosschaert Mechelen | 0499/386 702 | anne@dekoala.be | praktijkadres: 

Huisartsenpraktijk Pasbrug - Mechelsesteenweg 358 – Bonheiden 

 

9.5. Psychologen-orthopedagogen 

Klein-Brabant Vaartland 
Psychologenkring Rivierenland 
psykringrivierenland@gmail.com 
facebook: Psychologenkring Rivierenland (Klein-Brabant - Vaartland - Rupelaar) 
https://www.psychologenkringrivierenland.be/ 

RupeLaar 
Psychologenkring Rivierenland 
psykringrivierenland@gmail.com 
facebook: Psychologenkring Rivierenland (Klein-Brabant - Vaartland - Rupelaar) 
https://www.psychologenkringrivierenland.be/ 

Bonstato- regio Bonheiden 
Psychologenkring Mechelen 
psychologenkringmechelen@gmail.com 
http://psychologenkringmechelen.be/ 

https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vroedvrouwen.be
tel:+3232188967
tel:+3232188967
https://www.vroedvrouwen.be/
https://www.vroedvrouwen.be/
https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vroedvrouwen.be
tel:+3232188967
tel:+3232188967
http://www.vroedvrouwen-dijlenete.be/
https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vroedvrouwen.be
tel:+3232188967
tel:+3232188967
https://www.vroedvrouwen.be/
mailto:psykringrivierenland@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/2168043380127258/
https://www.psychologenkringrivierenland.be/
mailto:psykringrivierenland@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/2168043380127258/
https://www.psychologenkringrivierenland.be/
mailto:psychologenkringmechelen@gmail.com
http://psychologenkringmechelen.be/
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Pallieterland 
Psycho-ortho-kring Pallieterland 
Website: https://pkpallieterland.wixsite.com/pkpallieterland  
Mail: PKPallieterland@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/pkpallieterland  
 
Mechelen-Katelijne  
Psychologenkring Mechelen 
psychologenkringmechelen@gmail.com 
http://psychologenkringmechelen.be/ 
 

9.6. Huisartsen 

Klein-Brabant Vaartland 
HAK Schelde Rupel 
kringcoordinator@hak-schelde-rupel.be 

https://www.hak-schelde-rupel.be/ 

RupeLaar 
HAK Schelde Rupel 
kringcoordinator@hak-schelde-rupel.be 

https://www.hak-schelde-rupel.be/ 

Bonstato  
Huisartsenkring Dijle en Netevallei 
Aanspreekpunt kringcoördinator: Veronique Verellen, kringcoordinator@dijlenete.be, 0467/01 79 63 
Secretariaat: Vera Voet, secretariaat@dijlenete.be , 015/89 20 97 
https://www.dijlenete.be/ 

Pallieterland 
Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving 
https://huisartsenpallieterland.be/ 
info@hpovzw.be 

Aanspreekpunt: Ann Van de Wouwer 
ann.vandewouwer@hpovzw.be 
 
Mechelen-Katelijne  
Huisartsenkring Dijle en Netevallei 
Aanspreekpunt kringcoördinator: Veronique Verellen, kringcoordinator@dijlenete.be, 0467/01 79 63 
Secretariaat: Vera Voet, secretariaat@dijlenete.be , 015/89 20 97 
https://www.dijlenete.be/ 

9.7. Logopedisten  

Klein-Brabant Vaartland 
Vlaamse vereniging voor logopedisten 
info@vvl.be 
03/722 12 00 

https://pkpallieterland.wixsite.com/pkpallieterland
mailto:PKPallieterland@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/pkpallieterland
mailto:psychologenkringmechelen@gmail.com
http://psychologenkringmechelen.be/
mailto:kringcoordinator@hak-schelde-rupel.be
https://www.hak-schelde-rupel.be/
mailto:kringcoordinator@hak-schelde-rupel.be
https://www.hak-schelde-rupel.be/
mailto:kringcoordinator@dijlenete.be
mailto:secretariaat@dijlenete.be
https://huisartsenpallieterland.be/
mailto:info@hpovzw.be
mailto:ann.vandewouwer@hpovzw.be
mailto:kringcoordinator@dijlenete.be
mailto:secretariaat@dijlenete.be
mailto:info@vvl.be
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RupeLaar 
Vlaamse vereniging voor logopedisten 
info@vvl.be 
03/722 12 00 

Bonstato 
Vlaamse vereniging voor logopedisten 
info@vvl.be 
03/722 12 00 

Mechelen-Katelijne 
Logopedistenkring  
aanspreekpunt: Karen Peeters 
karen_peeters@outlook.com 
+32 (0)472 04 27 70  

Pallieterland 
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten 
info@vvl.be 
03/722 12 00  

Aanspreekpunten lokale logopedistenkring: 
Tine Seghers tine@de-appelboom.be  
Mitra Kooyman mitra@prax.be 
 

9.8. Tandartsen 

Klein-Brabant Vaartland 
Vlaamse beroepsvereniging tandartsen 
telz@tandartsen.vlaanderen 
www.tandartsen.vlaanderen van de TELZ 
 
RupeLaar 
Vlaamse beroepsvereniging tandartsen 
telz@tandartsen.vlaanderen 
www.tandartsen.vlaanderen van de TELZ. 
 
Bonstato 
Vlaamse beroepsvereniging tandartsen 
telz@tandartsen.vlaanderen 
www.tandartsen.vlaanderen van de TELZ. 
 
Mechelen-Katelijne 
Vlaamse beroepsvereniging tandartsen 
telz@tandartsen.vlaanderen 
www.tandartsen.vlaanderen van de TELZ. 
 
  

mailto:info@vvl.be
mailto:info@vvl.be
mailto:karen_peeters@outlook.com
mailto:info@vvl.be
mailto:tine@de-appelboom.be
mailto:mitra@prax.be
mailto:telz@tandartsen.vlaanderen
http://www.tandartsen.vlaanderen/
mailto:telz@tandartsen.vlaanderen
http://www.tandartsen.vlaanderen/
mailto:telz@tandartsen.vlaanderen
http://www.tandartsen.vlaanderen/
mailto:telz@tandartsen.vlaanderen
http://www.tandartsen.vlaanderen/
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Pallieterland 
Vlaamse beroepsvereniging tandartsen 
telz@tandartsen.vlaanderen 
www.tandartsen.vlaanderen van de TELZ. 

 

9.9. Thuisverpleegkundigen 

Klein-Brabant Vaartland 
Kringwerking zelfstandig thuisverpleegkundigen 
Aanspreekpunt: An Lauwers en Betty De Wilde 
an.lauwers@curanthuisverpleging.be 
betty@verplegingdebrug.be 
Home - VBZV Website2 
 
RupeLaar  
Home - VBZV Website 
02/734.59.49 
 
Bonstato 
Home - VBZV Website 
02/734.59.49 
 
Mechelen-Katelijne 
Home - VBZV Website 
02/734.59.49 
Aanspreekpunt: Mieke vanseuningen 
info@gmv-thuisverpleging.be 
 
Pallieterland 
Home - VBZV Website 
02/734.59.49 
 

9.10. Ergotherapeuten  

Vlaamse verenging voor ergotherapie 
Ergotherapie Vlaanderen vzw - Ergotherapie.be  
 

9.11. Podologen 

Belgische Vereniging der Podologen 
info@podologie.be 
www.podologie.be 
 

 
2 De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen verenigt zo'n 3000 zelfstandige 
thuisverpleegkundigen en behartigt hun individuele, collectieve en professionele belangen op alle 
niveaus. 

mailto:telz@tandartsen.vlaanderen
http://www.tandartsen.vlaanderen/
https://www.vbzv.be/
https://www.vbzv.be/
https://www.vbzv.be/
https://www.vbzv.be/
mailto:info@gmv-thuisverpleging.be
https://www.vbzv.be/
https://www.ergotherapie.be/NL/web-2415/Welkom
mailto:info@podologie.be
http://www.podologie.be/
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10. Bijlagen 
10.1 Financiering Beroepsfederaties 
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