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Evolutie van de 
huisartsgeneeskunde 
• Uitdagingen in een veranderend zorglandschap: 

• Wat is huisartsgeneeskunde in 2018?

• Wat is een ACHG?

• Doen we iets aan het tekort van huisartsen? 

• Wat brengt de toekomst?



Wat is huisartsgeneeskunde in 
2018?



327 consider seeking medical 
care

1.000 persons

800 report symptoms

The ecology of medical care revisited

217 visit a physician’s office (113 visit a 
primary care physician’s office)

65 visit a complementary or alternative 
medical care provider

21 visit a hospital outpatient clinic

14 receive home health care

8 are hospitalized

13 visit an emergency department

< 1 is hospitalized in an academic medical 
centre









• A deficit in practice management skills was 
highlighted as an important barrier to creating 
team-based continuity. Team-based care is a 
complex concept to implement – particularly for 
persuading different professionals to adopt new 
ways of team working. These skills are urgently 
needed.





Wat is een ACHG?



Visie van het ACHG

• Het ACHG engageert zich om excellent en relevant 
onderzoek te verrichten. We leiden studenten
geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen
alle actoren in de gezondheidszorg. Dit doen we 
vanuit een interactief netwerk om zo een 
innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het 
beleid en de organisatie van zorg in Vlaanderen en 
de wereld met als doel patiënten een 
kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden 
in een gezondere samenleving.



Onderzoek



ERNIE study



ELMO study



OSCAR-HF study



PINO study







Boeken



Dienstverlening



Rapid Recommendations







1. Disseminatie:
• Online platform: www.ebpnet.be (nieuwe website!)

• Financiering: federale overheid

• Inhoud: betrouwbare, evidence-based informatie voor 
de point-of-care in de 1e lijn
• > 1000 Nederlandstalige richtlijnen (nationaal + internationaal)

• > 4000 Engelstalige evidence summaries

• Gratis toegankelijk (mits registratie)

• Nu ook multidisciplinair!

2. Implementatie:
• Nieuw! Vanaf mei 2018.

http://www.ebpnet.be/


Toegankelijkheid

• Richtlijnen op Ebpracticenet zijn toegankelijk vanuit elk EMD 
via de Evidence Linker

• Herkomst informatie traceerbaar van richtlijn tot primaire 
studie

• Richtlijnen voor artsen zijn direct gelinkt aan 
patiënteninformatie van Gezondheid & Wetenschap



Evidence linker (PULL)

Patient-specific guideline links within EMR: CEBAM Evidence Linker



One chain!



Beslisondersteuning voor
patiënten



Keuzewijzer voor de 
mantelzorgers



Intego

• INTEGO = een uniek Vlaams huisartsenregistratienetwerk dat sinds 1994 een rijke bron 
van epidemiologische gegevens vormt. Het netwerk wordt geleid vanuit het Academisch 
Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en gefinancierd door de Vlaamse 
overheid.

• Intego laat toe evoluties en trends te tonen

• Intego is een onmisbaar instrument voor wetenschap en 
beleid

• Intego laat toe de kwaliteit van zorg te monitoren

• Intego laat toe nieuwe hypotheses te ontwikkelen



Aantal praktijken in HA data 
consortium



20 jaar Intego databank!

• 440.000 verschillende patiënten

• >2,5 miljoen patiëntenjaren

• 4 miljoen diagnosen

• >36 miljoen laboratoriumresultaten

• >15 miljoen medicatievoorschriften

• 740.000 gegevens over vaccins

> 50 nationale en internationale publicaties



Onderwijs



• Basiscurriculum
• Patiëntenzorgstage
• Kwaliteitsvol Praktijkvoeren
• Evidence in de Klinische Praktijk
• POKR
• Lijn Wetenschappelijke vorming

• Manama huisartsgeneeskunde

• Stages

• Postgraduate navorming



We willen huisartsen vormen die

• Excellente clinici zijn

• Streven naar de kwaliteit van zorg 

• Een grondhouding van levenslang leren hebben

• Efficiënt samenwerken met alle zorgverleners

• De patiënt een prominente rol laten opnemen

• Verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gezondheid van een populatiesegment



Definitief schema MANAMA Jaar 1

Academiejaar 2018-2019

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16

2/okt 16/okt 6/nov 20/nov 4/dec 18/dec 8/jan 22/jan 29/jan 5/feb 19/feb 12/mrt 26/mrt 30/apr 7/mei 21/mei

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

Multimedia
le sessies  + 
les in eigen 

regio

KULEUVEN

168st 168st 168st 168st 168st 168st 168st 

UGENT UGENT UGENT UGENT UGENT UGENT UGENT

86st 86st 86st 86st 86st 86st 86st

UA UA UA UA UA UA UA

44st 44st KULEUVEN 44st 44st KULEUVEN 44st 44st KULEUVEN 44st

VUB VUB UGENT VUB VUB UGENT VUB VUB UGENT VUB 

19st 19st UA 19st 19st UA 19st 19st UA 19st

VUB VUB VUB 

spoedeisen
de zorg

spoedeisen
de zorg + 
korte 
episodezor
g

korte 
episodezor
g

zorg voor 
kind

praktijkma
nagement 
& zorg voor 
psychische 
klachten

chronische 
zorg

chronische 
zorg

preventie praktijkma
nagement 
& zorg voor 
psychische 
klachten

palliatieve 
zorg & zorg 
voor 
oudere pt

palliatieve 
zorg & zorg 
voor 
oudere pt

gendergere
lateerde 
zorg

gendergere
lateerde 
zorg

online leerplatform



Doen we iets aan het tekort van 
huisartsen?





In de basisopleiding

• Van bachelor tot master
• Patiëntenzorgstage

• Prestage huisartsgeneeskunde

• Verdiepende stage in de HA

• Lessen van 1ste bach tot 3de master
• Kwaliteit van zorg

• Patiëntenzorg

• Wetenschappelijke vorming

• Klinisch redeneren

• Epidemiologie

• Communicatie



De stagiair en zijn opleider

• Stagiair = inzet
• Opleidingstijd (veel opleidingstijd )

• Stagiair = return
• Kritische reflectie op functioneren in dagelijkse praktijk

• EBM-vaardigheden 

• Verbetering van de zorgkwaliteit
• Audits

• Intego-registraties 

• Focus op praktijkmanagement
• Praktijkverbeterende projecten

• Sterkte-zwakte analyse van praktijk



www.huisartsenstage.be



Navorming

• Blended aanbod
• E-learning 

• Contactnavorming

• DIY

• Seminaries en workshops

• Multidisciplinair









Huisartsgeneeskunde 2.0



Volgens de Vlaamse huisarts

• Ronde van Vlaanderen met een aantal stellingen
• Huisartsen moeten regie in het zorglandschap bewaren maar ook 

doortastender samenwerken met alle partners
• De patiënt moet centraal staan, niet zijn ziekte. De zorg moet 

ziekteoverschrijdend zijn
• Academische huisartsgeneeskunde blijft belangrijk: om 

vakspecifiek onderzoek te doen, om studenten op te leiden tot 
kritische professionals, om zichtbaar te blijven in de geneeskunde

• De digitale wereld is een meerwaarde maar de huisarts wordt nooit 
overbodig. Hij is eerder de schakel tussen ‘virtual en reality’

• De patiënt gaat zijn eigen dossier beheren maar de huisarts is een 
belangrijke begeleider daarbij. Patiënten kunnen zeker zelf ook 
actief informatie toevoegen

• Medische besliskunde wordt ondersteund door artificiële
intelligentie maar de huisarts blijft de mediator in het uiteindelijke 
beslisproces 



De toekomst? Geïntegreerde 
inclusieve gezondheidszorg
• Het doel is het uitrollen van een inclusieve zorg 

samen met de ziekenhuizen, die patiëntgericht is, 
doelgericht en vraaggestuurd, proactief, 
gebaseerd op een trans-disciplinaire samenwerking 
en toegankelijk voor de hele populatie. Dit aanbod 
in verankerd in de lokale zorggemeenschap. 



Een ambitieus (zot) idee…

• Probleem: de zorg voor patiënten met multimorbiditeit
in combinatie met acute zorg is vaak heel moeilijk.

• Oplossing: een HUB waarin huisartsen met expertise in 
multimorbiditeit en IT ons kunnen ondersteunen, 
samen met andere disciplines van de eerste lijn

• Voordeel: kwaliteit van zorg stijgt, werkdruk verlaagt en 
we hebben directe ondersteuning van collega’s die een
aanspreekpunt voor het ziekenhuis kunnen zijn.








