
Coördinerend en 
Raadgevend Arts

Een boeiende job binnen het woonzorgcentrum



Taakomschrijving (visie Crataegus)
• Beschikbaar zijn voor de ondersteuning van huisartsen bij 

complexe medische zorg van bewoners van het WZC
• Populatiemanagement: medische beleid rond infectieziekten, 

farmaceutisch beleid, zorg-ethisch beleid,… helpen uitstippelen 
binnen het WZC
• Samenwerking en communicatie stimuleren tussen de 

verschillende actoren in het WZC
• Intensieve samenwerking met het zorgteam van het 

woonzorgcentrum
• Uitbouwen van netwerk buiten het WZC om zo op een 

laagdrempelige manier beroep te kunnen doen op elkaars 
expertise
• CRA Basisopleiding bijwonen en permanente bijscholing binnen 

het topic ouderenzorg onderhouden



Taakomschrijving (Besluit Vlaamse 
Regering 2018)
De CRA staat in samenspraak met de directie, de hoofdverpleegkundigen en de teamverantwoordelijken in 
voor volgende taken:

1) In relatie met het medische korps:
• Op geregelde tijdstippen individuele en collectieve overlegvergaderingen met de behandelende 

artsen organiseren
• De continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren
• De opmaak en het up to date houden van de medische dossiers coördineren
• De medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar veroorzaken voor de bewoners of het 

personeel, coördineren
• Het farmaceutisch zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelend artsen en apotheker, die de 

geneesmiddelen levert voor de bewoners in het WZC, of in voorkomend geval, de coördinerende en 
raadgevende apotheker. Dat omvat voor de geneesmiddelen tenminste het opstellen en het gebruik 
van een geneesmiddelenformularium, alsook het oordeelkundig gebruik van specifieke 
geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij de bewoners van het 
WZC

• Huisartsen die in het WZC werken, actief informeren over het beleid in het WZC met betrekking tot 
het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen

2) bijscholing en vorming: meewerken aan de organisatie van activiteiten in het kader van bijscholing en 
vorming op het domein van de gezondheidszorg voor het personeel en de betrokken behandelende artsen.



Voorwaarden
• Huisarts (bij voorkeur lokale huisarts met praktijkvoering)
• CRA basisopleiding volgen (binnen de 4 jaar na aanstelling)

• Vernieuwd sinds dit jaar
• Online opleiding, volgens eigen tijdsschema te volgen
• 6 modules: 4u per module (alle 6 te volgen om Attest CRA te ontvangen)

• Beleid, wet- en regelgeving
• Beleid infectiebeheer en antibiotica
• Beleid medische pathologie
• Beleid medicatie
• Beleid palliatieve zorg en levenseindezorg
• Beleid kwaliteit van zorg en communicatie

• Kostprijs: €225 per module, leden domus medica of BVGG €180 per module
• 6u opleiding per jaar volgen binnen CRA topics (valt binnen de 20u 

opleiding als arts)



Aanstelling
• Taak van de huisartsenkring om bij een openstaande vacature 

kandidaten aan te bieden aan het WZC (adviserende rol)
• WZC kan uit deze kandidaten een autonome keuze maken
• Modelcontract (2022), van onbepaalde duur
• Verloning via Agentschap Zorg en Gezondheid aan WZC die 

dan CRA uitbetaald:
• Dagvergoeding: 0,65 euro (CRA-financiering - referentie 1 september 

2021) x  totaal aantal bewoners verblijvend in het WZC
• Vb: WZC van 100 bewoners = €1950 per maand 
• Het gaat wel om aantal aanwezige bewoners, niet over aantal 

erkende bedden



Werkbelasting
• Volgens wetgeving:
• 2u20 per 30 bewoners per week
• Vb: WZC van 100 bewoners: 7u45 per week

• Realiteit:
• Per week meestal iets minder als effecieve belasting in het WZC
• Piekperiodes bij infecties in WZC
• Ook bijscholingen, opleidingen, vergadermomenten, CRA-platform



Ondersteuning
• CRA-platform
• 2 keer per jaar samenkomen met de CRA uit de regio
• Realisaties: uniform dossier binnen WZC, palliatieve zorg,…
• Jaarlijks 1 bijscholingsavond
• Jaarlijks multidisciplinair symposium ouderenzorg

• Crataegus
• Samenwerkingsplatform op Vlaams niveau



FAQ
• Kan ik mijn functie van CRA delen met een collega 

huisarts?

• Kan een HAIO een CRA-functie opnemen?



Interesse?
Voor wie meer wil weten over CRA zijn of zich graag kandidaat wil stellen mag er 
contact opgenomen worden met 

Hans Bogaert (voorzitter CRA-platform)
Marieke Monstrey (verantwoordelijke CRA binnen HABO)

Neem ook een kijkje op de website van Crateagus
https://crataegus.be

https://crataegus.be/

