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Editoriaal
Opnieuw is er ongemerkt een academiejaar voorbijgeschoven.

van het Griekse woord ‘scholè’ dat rust en vrije tijd betekent… De

De ingrediënten zijn wel steeds dezelfde. Overvolle agenda’s,

Franse filosoof, Henri Bergson, waarvoor onze Belgische nobel-

haastige vergaderingen, mensen die van links naar rechts lopen,

prijswinnaar Ilya Progogine een grote bewondering had, beschrijft

nieuwe mensen die hun weg zoeken binnen ons centrum,

de kloktijd en de tijd als duur, een dieper gelegen”zelf”. Net die

bekende gezichten die we uitwuiven, oude en nieuwe initiatieven,

tijd als duur hebben we nodig om creatief te kunnen blijven en

koude winterdagen en zonnige lentedagen. De ingrediënten zijn

onszelf te kunnen ontplooien. Dit wens ik u toe de komende

dezelfde, het recept is misschien net iets anders en langzaam

zomermaanden.

maar zeker staat er een nieuwe groep jonge mensen klaar die mee
het gezicht van ons centrum bepalen. Vanaf begin september

Bert Aertgeerts

kunnen we twee vrouwelijke docenten verwelkomen, de onderwijsgroep wordt vrouwelijk ingekleurd en zo dragen we ons
steentje bij om een beleid te voeren van positieve discriminatie.
En stilaan verandert er ook iets in onze academische wereld.
Huisartsgeneeskunde maakt deel uit van de faculteit zowel op
het gebied van het stagenetwerk en de vaardigheden maar ook
van geïntegreerde lessen. Samen met de andere disciplines
leiden we mee artsen op die gewapend zijn om hun belangrijke
taak binnen de maatschappij aan te kunnen. Een steeds groter
wordende groep jonge mensen kiest resoluut voor huisartsgeneeskunde en wil zich ook engageren voor onderzoek en speelt
zijn rol in het maatschappelijk debat.
In haar boek “Stil de tijd” schrijft Joke Hermsen over het spanningsveld tussen de race tegen de tijd en een roep om vertraging
van het leven. Wist u trouwens dat het woord ‘school’ afstamt
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Boekentip
De engelenmaker

Vrolijk word je niet van “De engelenmaker” maar je wordt wel

De beklemmende sfeer en het groeiende ongemak grijpen je naar

volledig meegesleept in het zieke brein van Victor Hoppe, een

de keel en Stefan Brijs slaagt erin om het ongeloof, de groeiende

gekwetste, hoogintelligente huisarts die er van overtuigd is dat

afkeer maar ook het begrip voor de drijfveer van de arts heel

hij het aanschijn van de wereld kan veranderen door engeltjes

goed met mekaar te laten wedijveren.

te maken.

Het is onvoorstelbaar wat het (katholiek) geloof en het eruit voort-

We schrijven 13 oktober 1984, Wolfheim, het geboortedorp van

vloeiend schuldgevoel aan onderdrukte gevoelens bij het hoofd-

Viktor Hoppe, waar hij na een afwezigheid van bijna twintig jaar

personage heeft losgemaakt: Victor Hoppe probeert God uit

terugkeert, zonder vrouw maar met een identieke drieling die een

wraak te evenaren en stort zichzelf en zijn nakomelingen onher-

groot geheim met zich meedraagt. Samen met de verschrikke-

roepelijk de afgrond in.

lijke afwijking die deze kinderen hebben, brengen zijn gedrag en
zijn activiteiten als arts een geruchtenstroom op gang die een

Marleen Brems

onhoudbare finale aankondigt. Het onheil verspreidt zich als de
wortels van een boom over het rustig, ingeslapen dorpje en naarmate de climax nadert wordt de spanning even onhoudbaar als
de ontknoping van het verhaal zelf. In 1987 werd Louise Brown,

De engelenmaker

de eerste proefbuisbaby geboren en het is in die sfeer van “alles

Stefan Brijs- Amsterdam/Antwerpen

kan en alles mag” dat de “Engelenmaker” zich afspeelt. De

Uitgeverij Atlas

moraal van het verhaal is dan ook dat kinderen maken niet zoiets

ISBN 978 90 450 1384 8

is als volgens een bepaald recept pannenkoeken maken.
“Soms is iets wat onmogelijk lijkt, alleen maar moeilijk” en dat is
waar het allemaal om draait: de gebeurtenissen balanceren op

- 15% korting op

de rand van macht en onmacht, zin en onzin, geloof en ongeloof,

De engelenmaker (Uitgeverij Atlas)

werkelijkheid en fantasie, meesterlijk verteld en met een perfect

(zie advertentie Acco Medical)

gevoel voor dramatiek.

Stageleidersdag 19 juni 2010
Lees het verslag op blz. 11
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Kwaliteitsdag 13-3-2010

Op zaterdag 13 maart 2010 werden de kantoren van het RIZIV

Sinds de start in 2008 zijn er 45 praktijken aan de slag gegaan

opengesteld voor een unieke bijeenkomst georganiseerd door

met in totaal 105 deelnemende artsen die allemaal zeer enthou-

Domus Medica en haar Waalse zustervereniging SSMG, de

siast hebben deelgenomen. Van alle praktijken was er slechts

Vlaamse Academische Huisartsencentra en dit binnen de

één solopraktijk, 14 groepspraktijken en 12 duopraktijken.

Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie (NRKP).

De score die de praktijken gaven aan de visitatie was 9 op 10,

Uniek om een aantal redenen: het gebeurt niet zo vaak dat

de opstart van het project kreeg 8 op 10 en de coach kreeg 7 op

Waalse én Vlaamse huisartsen zich samen aan de tafel zetten

10. Iedereen vond coaching noodzakelijk maar sommige prak-

om constructief te praten over een gezamenlijke interesse en dan

tijken verwachtten meer praktische ondersteuning waardoor ze

nog wel over kwaliteit.

op sommige vlakken ontgoocheld waren. Een coach ondersteunt

Ten tweede was het een sterk signaal dat deze dag werd geor-

en begeleidt een praktijk in het proces maar lost de problemen

ganiseerd op het terrein van het RIZIV dat hiermee duidelijk liet

uiteraard niet op, dat moeten de deelnemers zelf doen.

voelen dat ze kwaliteit belangrijk vinden en er ook daadwerkelijk

Alle praktijken hadden viermaal per jaar een coachoverleg en

iets willen mee doen.

scoorden hoog op het gebied van tevredenheid: 86% patiëntte-

Tenslotte was deze dag speciaal omdat het de eerste keer is dat

vredenheid, 82% personeelstevredenheid en 77% tevredenheid

huisartspraktijken een project van POP konden voorstellen.

bij de artsen. Een eigenaardige –of toch niet?- vaststelling was
dat de patiënttevredenheid bijna altijd omgekeerd evenredig was

POP of het Praktijk Ondersteunend Programma is een driejarige

met de tevredenheid bij de artsen…

cyclus waarbij een traject wordt doorlopen dat start met EPA

Ook op het gebied van infrastructuur (gegevens over het praktijk-

(dit is de eerste meting, meer informatie op http://www.achg.be/

gebouw, de toegankelijkheid voor mindervaliden, bereikbaarheid

images/documenten/epa-tekst_2007.pdf en waarbij met bege-

en beschikbaarheid van de artsen, beveiliging van de computers,

leiding van een persoonlijke coach (klaus_knops@hotmail.com)

enz) en financiële rapportage (het feit of er een jaarrapport is,

gedurende drie jaar wordt gewerkt aan zelf gekozen projecten

of er een lijst is van verwachte financiële uitgaven en inkomsten

rond kwaliteitsverbetering. Het ACHG biedt deze ondersteuning

enz) waren de cijfers hoog. De meeste verbetering was mogelijk

gratis aan aan haar AOP’s, een service die erg wordt gewaar-

in het domein “informatie voor de patiënten” over de werking en

deerd door de deelnemende praktijken omdat het een unieke

de medische zorg van de praktijk en het domein “kwaliteit en

kansen biedt voor verbetering.

veiligheid” (o.a. omgaan met klachten, analyse van bijna-fouten,
omgaan met kwaliteit en veiligheid, omgaan met infectiegevaar).

De sprekers van de kwaliteitsdag:

Het is dan ook in deze domeinen dat de meeste praktijken aan

Om het geheel te kaderen in een breder maatsch-appelijk

verbetering hebben gewerkt het eerste jaar. Veranderingen in het

proces, stelde Roy Remmen, huisarts en verbonden aan de

management van de praktijk waarbij voor het eerst contracten

Universiteit Antwerpen het KCE-rapport “Voordelen, nadelen en

werden opgesteld, ook tussen collega’s onderling, scoorden

haalbaarheid van het invoeren van pay-for-quality programma’s

hoog. Ook een visiedocument ontwikkelen, het invoeren van

in België” voor waarbij ook over de landsgrenzen wordt gekeken

praktijkassistentie, systematisch en gestructureerd overleg orga-

naar vergelijkbare en andere programma’s in onder andere

niseren en samenwerking met andere praktijken vormden veel

Frankrijk en Engeland. In Frankrijk verdienen onze collega’s een

voorkomende werkpunten. Ten slotte is de communicatie naar

extra inkomen door eenvoudige dataverzameling en men heeft

patiënten in veel praktijken verbeterd zowel op het vlak van prak-

bijvoorbeeld ook vastgesteld dat de kwaliteit van alle praktijken is

tijkfolders, informatieve folders, ontwikkeling en aanpassen van

toegenomen, ook in kleine praktijken en in praktijken in moeilijke

een website als een strategie ontwikkelen voor klachten en het

regio’s.

noteren van (bijna)-fouten.

Collega Remmen vertelde dat men heeft becijferd dat EPA in
België “slechts” één Euro per inwoner per jaar zou kosten…

Tijdens deze kwaliteitsdag waren er zeven (opleidings)

een bedrag dat haalbaar zou moeten zijn als we weten dat tien

praktijken van de KULeuven die hun project van het eerste

procent van ons BNP naar gezondheidszorg gaat…

jaar kwamen voorstellen.
In het Groot Woordenboek Van Dale staat bij “kwaliteit”, naast

Collega Piet Vanden Bussche, projectleider POP (en één

“waardeverschil tussen verschillende stukken” en “ hoedanig-

van de auteurs van het boek “Dokteren met kwaliteit” ISBN

heid”, als synoniem ook “deugdelijkheid” vermeld en het is net

9789034192578) stelde de eerste resultaten voor van het

dat wat wordt nagestreefd in alle huisartsenpraktijken die dit

POP-traject.

kwaliteitslabel proberen te halen. Het is niet de bedoeling om een
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onderscheid te maken tussen goed, beter en best maar wel om

nogmaals naar het boek “Dokteren met kwaliteit” dat voor deze

waardering uit te drukken voor artsen die een inspanning leveren

procedure een gebruiksaanwijzing geeft.

om hun functioneren kritisch onder de loep te nemen.

Door andere praktijken werd gewerkt aan een protocol over

Hoe verloopt POP?

het uitschrijven van sportmedische attesten (Het Pleintje in

Het POP-project start met een kwaliteitsmeting. Aan de hand

Booischot) en er werden patiëntenfolders ontwikkeld over slape-

van vragenlijsten en een praktijkbezoek van de EPA-coach

loosheid en screening naar coloncarcinoom (huisartsenpraktijk

worden een aantal indicatoren gemeten. Op vijf domeinen (Cf

Kumtich).

ook supra) n.l. infrastructuur (bijvoorbeeld toegankelijkheid en

De UGP in Leuven stelde een project voor waarbij er in de

beschikbaarheid van zorg), werkafspraken en werkoverleg, infor-

wachtzaal een grote affiche kwam hangen met informatie voor

matie (bijvoorbeeld patiëntenvoorlichting en dossier), financieel

patiënten. Het is immers niet altijd duidelijk waarvoor patiënten

beheer en ten slotte kwaliteit en veiligheid krijgt de praktijk een

allemaal bij ons huisartsen terecht kunnen. Een beetje reclame

score die wordt uitgezet tegenover andere Vlaamse praktijken die

maken voor ons vak en waar we goed in zijn, we zouden dat

hetzelfde proces doormaakten. Vervolgens kan de deelnemende

meer moeten doen.

praktijk een aantal werkpunten kiezen en gedurende een jaar aan

Als hekkensluiter gaf Chris Geens ons een aantal boodschappen

hun project werken.

om over na te denken: een coach die je praktijk komt bezoeken en

Tijdens deze kwaliteitsdag stelden zes AOP’s en de UGP een

je begeleidt, geeft een helikoptervisie over het functioneren van

project voor waarvan ze oordeelden dat andere collega’s er moge-

de praktijk, het houdt de vinger aan de pols waardoor projecten

lijk iets van konden leren. Wij stellen er u graag een aantal voor.

afgewerkt geraken en niet stranden zoals zoveel goedbedoelde

In de toekomst willen we met het ACHG zorgen voor een bredere

initiatieven en er wordt snelle en efficiënte feedback geleverd.

verspreiding van die nuttige informatie door het beschikbaar

Kortom het proces van kwaliteitsverbetering start met de

stellen van documenten op onze website www.achg.be >stage-

EPA-meting en zet zo een (nooit eindigend?) proces in gang

leider >EPA. In afwachting kunt u de presentaties terugvinden op

waarbij de begeleiding door een coach een voorwaarde is om

de website van Domus Medica: http://www.domusmedica.be/

te slagen.

kwaliteit/pop/2579-eerste-kwaliteitsdag-pop-130310.html

We denken dat we de mening van alle deelnemende praktijken

Het eerste project werd voorgesteld door Huisartsenpraktijk

mogen samenvatten en zeggen dat iedereen enthousiast was om

Oosterlo en sneed meteen een thema aan dat elk van ons aangaat

door te gaan en verder te blijven werken aan kwaliteit.

n.l. de medicatie in de urgentietrousse en hoe die correct onder-

Wordt zeker en vast vervolgd!

houden. Als basis werd de lijst uit de aanbevelingen genomen en
de artsen stelden een gedetailleerde procedure op om ervoor te

Belangrijk nieuws:

zorgen dat de trousse tijdig wordt bijgevuld en up to date blijft.

Bent u lid van een AOP en nog niet gestart met EPA?

Dit initiatief reikt verder dan alleen de ampullen die vervallen zijn

Neem contact op met klaus_knops@hotmail.com, de coach van

te vervangen, het zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over de

het ACHG voor een informatief gesprek. Hij doet voor AOP’s

aanpak van urgenties in het algemeen en het omgaan met urgen-

gratis de begeleiding van POP, een unieke kans om de kwaliteit

tiemedicatie in het bijzonder.

van uw praktijk te verbeteren!

Gezondheidscentrum Alpe in Herent gaf een gedetailleerde
beschrijving van de evolutie die zij doormaakten naar een inter-

Marleen Brems

disciplinaire eerste lijnspraktijk (IELP). Eén van de bruikbare
boodschappen was dat elke praktijk de tijd zou moeten nemen
om stil te staan bij wat hun visie is en die proberen uit te schrijven.
Net als bij andere projecten is het een proces dat in verschillende stappen verloopt en de deelnemers ertoe aanzet kritisch
na te denken over hun (medisch) handelen in brede zin. Het is
zinvol om samen rond de tafel te zitten en te bepalen welke richting de praktijk uit wil, ook al zijn we dat niet gewoon. Ik verwijs
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- 15% korting op
Dokteren met kwaliteit
(Standaard Uitgeverij)
(zie advertentie Acco Medical)

Mantelzorger:
een vergeten beroep

Birgitte Schoenmakers, huisarts in de UGP in Leuven en staflid

Zelfs in onze gesofisticeerde zorgmaatschappij, wordt een

van het ACHG, doctoreerde eind 2009 aan het ACHG over

essentieel deel van de zorg voor chronisch zieken in het alge-

een onderwerp dat ons huisartsen ten zeerste aanbelangt en

meen en voor patiënten met dementie in het bijzonder, gedragen

waarbij ook veel andere partijen betrokken zijn. In haar docto-

door informele zorgverleners. Het sociale netwerk rond een zieke

raat “Ondersteuning van mantelzorgers van patiënten met

verleent de dagelijkse zorg vanuit een zekere vanzelfsprekend-

dementie: van idee naar evidentie“ onderzocht ze de zorg voor

heid en op niet-professionele basis. Met een verwijzing naar het

een dementiepatiënt. Opvallend is dat de zorglast die mensen

‘toedekken van de zorg’ worden deze hulpverleners mantelzor-

ervaren niet zozeer bepaald wordt door de zorgnoden of de ziek-

gers genoemd.

testatus van de patiënt. Het is vooral de manier waarop mantelzorgers de zorg ervaren en omgaan met problemen in de zorgsi-

Mantelzorgers van verwanten met dementie hebben een zware

tuatie die tot een depressie kan leiden.

job. Meer dan mantelzorgers van anders chronisch zieken kampen
ze met fysieke klachten, depressie en burnout. Bovendien leven

Dementie en mantelzorg is een frequent probleem want naar

ze ook vaker sociaal geïsoleerd. Aan de basis van deze negatieve

schatting twee miljoen mensen komen in België regelmatig met

impact ligt ongetwijfeld het indringende karakter van dementie

dementerenden in contact. Als huisarts zien we dagelijks dat de

als ziekte. Dementie heeft immers niet alleen een invloed op het

zorg voor een chronische patiënt en zeker voor een dementerende

functioneren van de patiënt, maar legt ook een zware belasting

een zware belasting betekent voor de betrokkenen. Dementie is

op het gezins- en maatschappelijke leven met inherent aan het

door de aard van de aandoening een grillige, onvoorspelbare,

ziekteproces een totale omkering van de gangbare rolpatronen.

niet behandelbare en dus steeds slecht evoluerende aandoe-

Het sluimerende en onvoorspelbare karakter van dementie

ning die het leven van de patiënt en de betrokkenen helemaal

brengt een grote onzekerheid in het functioneren van getroffen

overhoop haalt. Veel wetenschappelijk onderzoek werd er nog

families. Bovendien komen de meeste mantelzorgers vanuit een

niet verricht naar de mantelzorger(s), reden te meer om collega

zeker sociaal verwachtingspatroon eerder op toevallige manier in

Schoenmakers zelf aan het woord te laten over haar doctoraat

hun zorgtaak terecht. Ze zijn dus vaak niet goed voorbereid en

(MB).

onwetend over wat hen te wachten staat.

Birgitte Schoenmakers schrijdt langs de togati…
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Een tweede aspect dat een belangrijke rol speelt in het ontstaan

permanente beschikbaarheid blijken het belangrijkste houvast

van een zekere kwetsbaarheid, heeft te maken met de dikwijls

te zijn voor de mantelzorger om hem/haar te behoeden voor

hogere leeftijd van de mantelzorgers waardoor ze in een minder

depressie.

goede fysieke en mentale conditie verkeren. De aandacht voor
de eigen gezondheid verdwijnt vaak naar de achtergrond door

Het profiel van de huisarts sluit hier op het eerste zicht nauw

tijdgebrek van zowel de mantelzorger als van de medische staf.

bij aan. Helaas blijken we niet zo behulpzaam als we zelf

Wetende dat meer dan 80% van alle thuiszorgsituaties van een

vermoeden. De vertrouwdheid met dementie als ziektebeeld is

patiënt met dementie vroegtijdig eindigt door een acute decom-

niet erg groot, we voelen ons onzeker over de mogelijke beleids-

pensatie van de mantelzorger, wordt het belang bevestigd van

opties en we vinden dementiezorg nogal tijdrovend. Bovendien

een maximale ondersteuning van deze cruciale, maar kwetsbare

ontbreken duidelijke richtlijnen als wegwijzer in de dementiezorg.

schakel.

Mantelzorgers beoordelen ons wel als theoretisch bekwaam en
erkennen ons als de spil van de dementiezorg maar de commu-

Belang van coping-strategieën

nicatie over dit onderwerp verloopt dikwijls stroef en wordt vaak

Opvallend is dat de impact die het zorgverlenen op mantelzor-

beperkt door de tijdsdruk.

gers legt, niet bepaald wordt door de zorgafhankelijkheid van
de patiënt. De achteruitgang van cognitieve (geheugen) en niet-

Kortom, de zorg voor patiënten met dementie en hun mantelzor-

cognitieve functies (activiteiten in dagelijks leven en gedrag) is

gers moet een gedeelde taak zijn. Bovendien moeten zorgvers-

dus geen bruikbare parameter om de noden in de thuiszorg in

trekkers hun geoefende hulpverleners-oog anders focussen en

te schatten. De impact van het zorgverlenen wordt wel bepaald

beter accommoderen.

door de manier waarop mantelzorgers omgaan met stress en
werkdruk. Goede probleemoplossende coping-strategieën zijn

Het afstellen van de zorg louter op basis van de zorgafhankelijk-

bijgevolg onontbeerlijk om de thuiszorg zonder al te veel kleer-

heid van de patiënt is gedoemd om voortijdig te eindigen met een

scheuren door te komen en vroegtijdige opname van de patiënt

overbelaste mantelzorger. Met de tussenkomst van een zorgbe-

te voorkomen.

middelaar kan de thuiszorg worden aangepast aan de noden
en wensen van de mantelzorger. Bovendien creëert de rol van

Het ondersteunen van mantelzorgers is dus cruciaal om de

de zorgbemiddelaar voor de mantelzorger een veilige haven om

kwaliteit van de thuiszorg voor alle betrokkenen te waarborgen.

terug te keren in tijden van nood.

Ondanks de talloze professionele hulpverlenings-initiatieven

Birgitte Schoenmakers (birgitte.schoenmakers@med.kuleuven.

blijven de meeste mantelzorgers op hun honger zitten. Ze tonen

be)

enerzijds een grote dankbaarheid en tevredenheid over de

Naar ‘Supporting family caregivers of dementia-patients: from

geboden hulp maar anderzijds blijven ze de zorg als even zwaar

idea to evidence’ . Birgitte Schoenmakers, Frank Buntinx, Jan

omschrijven en blijft depressie of burn-out de belangrijkste

De Lepeleire.

aanleiding voor opname van de patiënt. Hieruit kan natuurlijk

Voor wie meer wil lezen: in HANU verscheen een publicatie http://

niet worden afgeleid dat professionele hulpverlening overbodig

www2.ulg.ac.be/psysante/qualidem/Huisarts%20Nu%206F3.

is maar we moeten het duidelijk over een andere boeg gooien.

pdf

Functie van de zorgbemiddelaar
Mantelzorgers blijken zelf erg goed in staat de professionele zorg
te organiseren maar zien in het dichte “hulpverlenersbos” de

- 15% korting op

bomen vaak niet meer staan. Een zorgbemiddelaar kan hier het

Respectvol omgaan met personen

pad effenen. Deze hulpverlener is de schakel tussen de zorgon-

met dementie (Uitgeverij Acco) en

dersteunende initiatieven, de mantelzorger en de huisarts. Op

Grenzen in de thuiszorg

huisbezoek bespreekt de zorgbemiddelaar de zorgnoden, inven-

(Uitgeverij Acco)

tariseert de aanwezige hulpverlening, informeert over en regelt

(zie advertentie Acco Medical)

zo nodig de hulpverlening. Regelmatige huisbezoeken en een
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Interview met Evelien Lenaerts
Laureaat van de prijs Prof. J. Degroote

We spreken vandaag met zevendejaarsstudente geneeskunde

gekregen in een ziekenhuis te werken waar de sfeer goed was

Evelien Lenaerts die deze week de negentiende Prof. J. De

en waar iedereen probeerde aangenaam in de omgang te zijn.

Groote-prijs won. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een

Het interculturele aspect (Evelien koos bewust voor stage in een

student geneeskunde die zich tijdens het stagejaar onderscheiden

Franstalig ziekenhuis nvdr) beviel me ook erg en sloot goed aan

heeft door zowel uitzonderlijke inzet als begrip voor de patiënt en

bij het feit dat ik vroeger naar een Europese school ging.”

aandacht voor de menselijke kant van het artsenberoep.
MB: Waarom ben je huisarts geworden en wat vind je
Evelien werd voorgedragen door haar stagemeesters dr. Jan

aangenaam aan ons vak?

Lerut en dr. Alex Kartheuser van het Saint-Luc ziekenhuis in

Evelien: “Wat mij sterk aantrekt in het beroep van huisarts, is de

Brussel waar ze stage liep. Haar professionalisme, leergierigheid

grote diversiteit in zowel het aanbod van pathologieën als de

en natuurlijke omgang met de patiënt lieten indruk na. Zelf wist

patiëntenpopulatie.

ze tijdens ons gesprek echter niet wie haar had voorgedragen. Je

Daarnaast is het ook een beroep waar klinisch redeneren heel

kan je niet zelf kandidaat stellen voor deze prijs en het was dan

belangrijk blijft en waarbij, in tegenstelling tot de specialistische

ook een verrassing.

benadering, niet te snel naar technische onderzoeken gegrepen
wordt.

MB: Wat betekent deze prijs voor jou?

Maar het mooiste aan huisarts zijn, vind ik, is dat je dicht bij de

Evelien: “Dit betekent heel veel voor mij. Vijf jaar lang heb ik

mensen staat. Patiënten komen bij ‘hun dokter’ met medische,

hard gewerkt aan een theoretische basis die essentieel is om

maar ook veel andere vragen. Het is vaak jouw ‘voorrecht’ om

een goede arts te worden. Maar het is maar tijdens het stage-

naast hun arts ook hun vertrouwenspersoon te mogen zijn. Dat

jaar dat je aspecten van het artsenberoep ontdekt die je uit geen

is iets dat ik heel belangrijk vind en heb leren waarderen in mijn

enkele cursus kan leren en die minstens even belangrijk zijn.

stages. Volgend jaar ga ik in Leuven mijn eerste HAIO-jaar doen

Bijvoorbeeld solidair zijn en samenwerken in teamverband in

in een groepspraktijk. Ik hoop er veel te kunnen leren en wil me

soms moeilijke omstandigheden. Ook tijd maken voor patiënten

zeker bekwamen in consultatie- en communicatievaardigheden

om echt naar hen te luisteren en hen te helpen dragen wat zwaar

maar er is nog zoveel meer dat ik wil leren…”

is…Ik heb geprobeerd om verder te durven kijken dan de ziekte
zelf, en echt de mens in de patiënt te ontdekken en te waarderen.

MB: Dit interview zal worden gelezen door stageleiders,

Het enthousiasme, de gedrevenheid en de menselijkheid die ik

misschien ook enkele die je hebt ontmoet. Heb je voor hen

heb zien leven in verschillende teams van artsen en verpleging

een boodschap?

tijdens mijn stages, hebben bij mij een sterke indruk nagelaten.

Evelien: “Ik wil alle stageleiders oprecht bedanken. Ondanks hun

Ik heb getracht mij voluit te geven en mijn eigen steentje bij te

drukke agenda’s, maken zij voor ons, stagiairs, tijd. Ze nemen

dragen. Daarom betekent deze prijs veel voor mij maar ik kan

ons op in hun teams en ze laten zien wat echte geneeskunde is.

zeker het belang ervan relativeren. Ik heb gewoon met inzet mijn

Ik hoop dat zij dit willen blijven doen, zodat de artsen van morgen

stage gedaan en nadien hoor je dat je stageleiders vonden dat

zowel op medisch als op menselijk vlak goede artsen worden.”

je goed, menselijk en geëngageerd was. Uiteraard was ik blij dat
ze je daarin bevestigen maar er zijn zeker nog andere studenten

MB: Dank voor dit gesprek en veel succes!

die het ook goed deden. Ik had het geluk om met iemand te
werken die zelf oog had voor de menselijke kant. Ik heb de kans

Marleen Brems
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Uitdagingen vroeger en nu (deel 2):
De evidentie aan de macht of het verhaal van viltstifters en spoorzoekers…
Interview met Prof. Em. Dr. Jan Heyrman
Na het op de kaart zetten van het vak huisartsgeneeskunde als

Het analyseren van het denkpatroon dat uiteindelijk tot een diag-

eerste belangrijke uitdaging in de voorbije 40 jaar van zijn carrière

nose leidt, was een ongelooflijk boeiend proces en heeft ons veel

als huisarts/academicus (over de eerste uitdaging ”het beroep

inzicht verschaft in hoe men uiteindelijk tot één diagnose komt.”

van huisarts definiëren en doceren”, was te lezen in een eerder
Contactblad), vertelt collega Prof. Dr. Jan Heyrman over een

MB: Heeft de opgang van het “EBM-denken” daarin

andere evolutie die zich situeert eind jaren ’80.

meegespeeld en hoe is dat op gang gekomen?

In die periode begon huisartsgeneeskunde ook het pad te

Jan Heyrman: “Evidenced Based Medidicne” (EBM) is juist

bewandelen van bewijsvoering met als adagio “meten is weten”.

ontstaan door de noodzaak om dit denkproces wetenschappelijk

De uitdaging was o.a. een antwoord te vinden op de vraag hoe

te onderbouwen. De gynaecologen hebben in heel deze bewe-

een huisarts beslist, waarom er bepaalde beslissingen worden

ging het voortouw genomen. De bedoeling was om een aantal

genomen en hoe dat beslissingsproces dan wel verloopt. In de

schema’s te maken waarin besliskunde op een juiste manier

specialistische opleiding bestonden er al lang beter uitgewerkte

werd vastgelegd en voorgesteld op basis van wetenschappelijk

modellen en was het medisch handelen systematischer. Toen zijn

onderzoek.

er voor het eerst specifieke modellen ontstaan zijn, eigen aan de

Er werd nieuw onderzoek gedaan, het bestaand onderzoek werd

huisartsgeneeskunde.

kritisch bekeken en leidde tot compacte, gemakkelijk hanteerbare resultaten die in de praktijk eerst in boekvorm en later meer

Jan Heyrman: “Het uitgangspunt was dat voor de huisarts niet

en meer op elektronische manier ter beschikking werden gesteld.

de technologie maar de consultatie het belangrijkste instrument

Zo was het (eindelijk) mogelijk om een aantal medische hande-

was om diagnoses te stellen en om met de patiënt om te gaan.

lingen ten eerste juist en wetenschappelijk onderbouwd te

De analyse van wat er zich juist afspeelt in de consultatie, welke

kunnen uitvoeren maar ook om te tonen aan collega’s en de

beslissingsmodellen de huisarts gebruikt en hoe een diagnose

buitenwereld hoe en waarom deze beslissing of handeling werd

groeit, werd onderwerp van onderzoek. Na de vaststelling dat dit

genomen of uitgevoerd.

beter kon, werden er dan ook modellen ontwikkeld die een plaats

De huisartsen in heel Europa zijn als eerste medische discipline

kregen in de opleiding.

echt op de kar gesprongen en zijn bij de voorlopers geweest van

Ik noem enkele van de toen geïntroduceerde begrippen: diag-

heel deze EBM-beweging, net omdat er een grote vraag was

nostisch landschap, beslisbomen, nakans, voorkans enz. die nu

om het vak huisartsgeneeskunde wetenschappelijk te onder-

nog steeds worden gebruikt. Het uitschrijven van scenario’s, en

bouwen. Het is trouwens dezelfde groep met o.a. Sackett, die

het benoemen van de gedachtenstroom die een huisarts maakt

zowel de ontwikkelingen rond medische besliskunde als de hele

tijdens een consultatie en het stellen van een diagnose, bleek niet

EBM-beweging heeft in gang getrokken.

gemakkelijk.

Ook de evolutie op technologisch gebied met wereldverspreid

Maar het was belangrijk om de klinische beslissingen van ervaren

internet, de explosie van informatica en de mogelijkheid om

huisartsen proberen te formaliseren, noteren, in schema te

een enorme schat aan gegevens te ordenen en over alles met

brengen en dit neer te schrijven. Theoretisch gezien, is een diag-

iedereen te kunnen communiceren vanuit je luie stoel, heeft deze

nose stellen pure statistiek maar in de praktijk blijkt dat proces

beweging uiteraard een enorme boost gegeven. Het internet is

oneindig veel ingewikkelder dan gedacht. Door het denkproces

een sterke facilitator geweest en heel deze evolutie was zonder

te ontrafelen en te bestuderen konden we vaststellen dat een

deze mogelijkheden zeker niet zo exponentieel gegroeid op

huisarts een groot aantal scripts in het hoofd heeft (vb. welke

enkele jaren tijd.”

kenmerken doen zich typisch voor bij mononucleose, een hartaanval, acute vertigo, een maagzweer, een depressie, de ziekte
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Jan Heyrman: “Ik wil graag ook nog iets vertellen over professor

van Crohn, griep en ga zo maar door ) die dan worden getoetst

Bordage, een Canadees die in de medische opleiding een inte-

aan de klachten die de patiënt presenteert. Zelfs al bracht de

ressant verschil opmerkte in denkstrategieën bij zijn studenten.

patiënt tientallen klachten naar voren, de arts houdt slechts

Er bleek duidelijk een verschil te zijn in het klinisch denken en

enkele scripts, meestal 4 of 5, over.

het gebruik van denkkaders afhankelijk van de discipline. De

Ode aan Jan Van Damme

Op 1 juli 2010 hangt onze gewaardeerde collega Jan Van
Damme, staflid van het ACHG, Medidoc-pionier, huisarts
huisartsen en neurologen bijvoorbeeld redeneerden totaal anders

in hart en nieren, zijn stethoscoop aan de kapstok.

dan internisten. Prof. Bordage wijt dit aan het feit dat een huisarts
en een neuroloog een situatie vooral klinisch goed moeten kunnen

Als eerbetoon volgt een speelse “Ode aan Jan”.

inschatten, zonder dat er harde, concrete bewijzen zijn en dat
een internist of een oftalmoloog daarentegen zich alleen baseert

Het is al meer dan 40 jaar dat ik in het vak zit.

op objectieve, harde gegevens. Omdat er verschillende manieren

Ik heb in een groepspraktijk gewerkt, ik heb lesgegeven,

van denken zijn, zou het misschien goed zijn om op voorhand te

HAIO’s opgeleid en heb computers leren spreken.

weten welke student goed zal zijn in welk denkpatroon.

Ik heb consultaties doen vollopen, ik heb ook consultaties

Bordage onderscheidt 2 groepen nl. de “spoorzoekers” ener-

doen leeglopen.

zijds en de “viltstifters” anderzijds. Een “spoorzoeker” is iemand

Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend.

die zich in een (diagnostisch) landschap kan bewegen met
enkele referentiepunten zonder alle details te kennen en die een

Ik heb toejuichingen gehad, bloemekes, verzoeken:

bepaalde richting durft in te slaan om op deze manier uiteindelijk

Voorschriften, huisbezoeken, gesprekken.

wel te komen waar hij moet zijn. Hiervoor moet hij een logisch

Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt

denkpatroon volgen en beheersen en dit bovendien tijdens het

Maar artsen hebben meestal maar één drijfveer:

luisteren naar het verhaal van de patiënt voortdurend weten in

De patiënt, die patiënt

elkaar te passen en aan te passen. Zo denkt een goede huisarts…

Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verga

Een “viltstifter” daarentegen probeert vanuit de elementen die

De patiënt!

beschikbaar zijn, zoals bepaalde parameters, gegevens over
intensiteit van de klachten enzomeer, een klinisch beeld te

Ik heb collega’s, een familie

herkennen. Als het volledige plaatje voor een bepaalde diagnose

de één trekt links, de andere rechts

niet volledig is, dan zoekt hij naar de ontbrekende factoren tot

Diegenen die zoals ik werken met de mens

het klopt. Volgens collega Bordage kan je dit al herkennen bij

Worden in het leven niet altijd verwend.

studenten aan de manier waarop ze studeren. “Spoorzoekers”
maken samenvattingen en kijken naar de grote lijnen van

Maar we worden niet zot

een hoofdstuk en noteren specifieke aandachtspunten maar

Niet zoals die patiënt

steeds houden ze in hun geest het geheel vast samen met

Die klaagt, soms zaagt of huilt en smeekt om hulp.

cruciale-te-onthouden-punten.
De cursus van een “viltstifter” of een goede internist ziet er heel

Ik babbel met de student die hier opleiding volgt

anders uit: het hoofdstuk bevat allemaal belangrijke woorden

Ik communiceer, ik quoteer, ik luister, ik hoor

en elementen die zijn aangeduid bij een bepaald hoofdstuk of

hun verhalen aan en geef ze raad.

diagnose. Zij vertrekken vanuit een ander standpunt om tot een

Ik stuur bij, ik leer, ik doceer, ik probeer.

besluit te kunnen en vooral durven komen. Je zou kunnen zeggen
dat “spoorzoekers” sneller zijn maar af en toe verloren lopen in

Maar hij wil niet altijd luisteren

het diagnostisch landschap terwijl het bij internisten misschien

Soms doet hij zijn zin, ik doe nochtans mijn uiterste best

langer duurt vooraleer ze ter plaatse zijn maar ze lopen zelden

Voor de patiënt.

verloren omdat ze zonder referentiepunten niet verder geraken.”
Het was niet altijd gemakkelijk
En beste lezer, wat bent u?

Maar wel heel boeiend
En als ik kon, ik zou het terug opnieuw doen

Marleen Brems

Voor de … patiënt!
Vrij naar “Je veux de l’amour” van Raymond van het
Groenewoud
MB
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Publicaties van mederwerkers van het ACHG in 2010

1. Borgermans L, Goderis G, Ouwens M, Wens J, Heyrman

10. Lousbergh D, Butninx F, Rummens J, Op De Beeck L,

J, Grol R. Diversiteit in de diabeteszorgprogramma’s.

Vanden Brande J, Dhollander D et al. Tien jaar kanker in de

Nood aan een gestandaardiseerd raamwerk? Huisarts Nu

provincie Limburg (1996-2005): de belangrijkst individuele

2010;39(3):107-15.

lokalisaties. Tijdschr Geneesk 2010;66(1):11-8. Notes: AT

2. Bulens V, van den Akker M, Vandebroek R, Bulens P, Buntinx

11. Mash R, Goedhuys J, D’Argent F. Enhancing the educational

F. Waarom gaan kankerpatiënten en hun naasten naar een

interaction in family medicine registrar training in the clinical

inloophuis? Tijdschr Geneesk 2010;66(1):40-4. Notes: AT

context. SA Family Practice 2010;52(1):51-4.

3. Buntinx F, Lousbergh D. Ten geleide: Tien jaar kanker in de

12. Van De Voorde L, Goedhuys J. Een duopraktijk als

provincie Limburg (1996-2005). Tijdschr.voor Geneeskunde

koppel. Exploratie van de voor- en nadelen. Huisarts Nu

2010;66(1):1-2. Notes: AT

2010;39(2):59-64.

4. De Deken L, Van Rossen E, Pas L, Van Nuland M. Preventie
van suïcide. Huisarts Nu 2010;39(3):121-4. Notes: AT

5. de Jonge E, Op De Beeck L, Cloes E, Meekers E, Orye G,
Adriaens B et al. Tien jaar cervixscreening in de provincie
Limburg: de LIKAR-cytologiegegevens van 1996 tot en met
2005. Tijdschr Geneesk 2010;66(1):31-9. Notes: AT

Mant D. Diagnostic value of clinical features at presentation
to identify seriuos infection in children in developed countries: a systematic review. Lancet 2010;375:834-45.

14. Van Nuland M, Thijs Gabie, Van Royen P, Van den Noortgate
W, Goedhuys J. Vocational trainees’ views and experiences

6. Goderis G, Borgermans L, Mathieu C, Van Den Broeke

regarding the learning and teaching of communication skills

C, Hannes K, Heyrman J et al. Kwaliteitsverbetering in

in general practice. Patient education and counseling 2010;

de diabeteszorg. de ervaringen vanhet Diabetes Project

78: 65-71.

Leuven. Huisarts Nu 2010;39(3):98-107. Notes: AT

15. Vankrunkelsven P, Kellen E, Lousbergh D, Cloes E, Op

7. Goderis G, Borgermans L, Heyrman J, Van Den Broeke C,

De Beeck L, Faes Ch et al. De verkoop van producten

Grol R, Boland B et al. Zorg voor patiënten met diabetes 2.

voor hormonale substitutietherapie: evolutie van borst-

Samenwerking is noodzakelijk. Huisarts Nu 2010;39(3):92-7.

kankerincidentie tussen 1992 en 2008. Tijdschr Geneesk

Notes: AT

2010;66(1):25-30.

8. Kellen E, Zeegers MPA, Buntinx F. Reflecties bij de Belgische

16. Vanstraelen D, Deleu H, Van Robays j, Dhollander D, Cloes

patiënt-controlestudie over de determinanten van blaas-

E, Lousbergh D et al. Melanoma incidence trends in Limburg

kanker. Tijdschr Geneesk 2010;66(1):19-24. Notes: AT

after screening and prevention campaigns. Arch Publ Health

9. Lousbergh D, Buntinx F, Op De Beeck L, Rummens J,
Vanden Brande J, Dhollander D et al. Tien jaar kanker in de
provincie Limburg (1996-2005): incidenties, trends en voorspellingen. Tijdschr Geneesk 2010;66(1):3-10. Notes: AT
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13. Van den Bruel A, Haj-Hassan T, Thompson M, Butninx F,

2010;68:1-13.

Stageleidersdag 19 juni 2010

Lees dit verslag, zeg welke opleiding u
wenst en doe mee aan ons wetenschappelijk onderzoek en kom te weten wie een
goede huisarts zal worden…

Frank Krings, wetenschappelijk medewerker van de faculteit, gaf
toelichting bij het onderzoek rond de carrièrekeuze en coaching
van studenten. “Zit deze student op de juiste plaats in de huisartsgeneeskunde?” luidt de eerste vraag van de eindevaluatie in
jaar zeven. Aan welke kenmerken kan men studenten herkennen

Naar jaarlijkse traditie was het ook dit jaar op de derde zaterdag

in functie van hun latere beste afstudeerrichting. We willen weten

van juni verzamelen geblazen voor de stageleidersdag. Lees het

of we op basis van de voorkeur van een student voor bepaalde

verslag van het gevuld en gevarieerd programma.

beroepscompetenties, kunnen voorspellen of die student zal

Dit zijn toch wel cijfers om fier op te zijn: het voorbije academie-

kiezen voor huisartsgeneeskunde en/of deze student een goede

jaar werden meer dan 1200 studenten geneeskunde door huis-

huisarts wordt. We gaan ervan uit dat sommige competenties

artsen wegwijs gemaakt en kregen ze op deze manier een beter

voor een huisarts belangrijker zijn dan andere

inzicht in het huisartsenberoep.

onderzoeken welke beroepscompetenties de voorkeur hebben

Elke Leunens van het stagesecretariaat stelde het nieuwe elek-

bij huisartsen.

en we willen

tronisch stagebeheerprogramma voor. Ze legde uit hoe de stageleiders volgend academiejaar via de website van de KULeuven

Jan De Lepeleire

de punten en evaluaties kunnen posten en alle noodzakelijke info
kunnen terugvinden. De communicatieverantwoordelijken van
het ACHG werken deze zomermaanden aan één website waarop
de stageleiders alle info kunnen terugvinden.

Doet u ook mee?

De Faculteit Geneeskunde bezorgt iedereen de nodige gegevens

We nodigen u uit om aan dit onderzoek mee te doen op

(loginnaam en paswoord) om te kunnen inloggen.

de volgende website:
https://siren.gbiomed.kuleuven.be/PCMMed.

Collega Johan Buffels deed ter plaatse een bevraging over de
bestaande opleiding voor stageleiders waarbij hij meteen ook

Hartelijk dank voor uw medewerking!

polste naar de desiderata. Ook de afwezigen krijgen de gelegenheid om duidelijk te maken wat men als opleiding belangrijk
vindt. Johan Buffels dook eerst in de literatuur, legde zijn oor te
luisteren zocht uit wat er ontbreekt in het vormingsaanbod voor

Doe mee aan deze enquête over
opleidingsmogelijkheden

alle huisartsen die betrokken zijn bij stages. We kijken met spanning uit naar de resultaten: houd zaterdag 6 november vrij! We
voorzien die dag voor u in Leuven, op het congres van Euract, de

Maak ons uw wensen over uw opleiding als stageleider

organisatie van huisartsopleiders, een opleidingsdag.

kenbaar. Wij willen daar terdege rekening mee houden.

Was u niet aanwezig op de stageleidersdag maar wenst u wel

Stuur uw mening online door. Het doorlopen van de

deel te nemen, vul dan de enquête in op

enquête vraagt een tiental minuten. Doe dit liefst nog

www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=46035

voor u met vakantie vertrekt: we sluiten de enquête af
op 15 juli.

Dr Evelien Boogaerts lichtte nadien de ontwikkeling van de eindtermen toe. Ze voegde er meteen een praktisch luik aan toe met

Deelnemen kan op

een nieuwe observatieopdracht voor de stage 3de master. Deze

www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=46035

gegevens kunt u binnenkort ook consulteren op www.achg.be.
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AGENDA
De start tweedaagse voor studenten huisartsgeneeskunde vindt plaats op 2 en 3 september 2010.

COLOFON
Dit contactblad is een uitgave van het
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
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sTageleiders Van heT achg genieTen 15% korTing oP Volgende TiTels:

NIEUW BIJ UITGEVERIJ ACCO:

REspECTVOl OmGAAN mET
pERsONEN mET dEmENTIE

OxfORd TExTBOOk Of mEdICINE 5/E
(Three Volumes)
Oxford University Press, 2010

Uitgeverij Acco // 2009 // 24,50 EUR  20,85 EUR

lanceringsprijs: 374,90 EUR tot 31/07/2010
(normaal: 444,90 EUR)
actieprijs ACHG: 318,65 EUR (tot 31/07/2010)

GRENzEN IN dE ThUIszORG

ThE WAshINGTON mANUAl Of mEdICAl

PrakTijkgids Voor hulPVerleners

TheraPeuTics 33/e
Lippincott // 2010 // 38,90 EUR  33,10 EUR

Uitgeverij Acco // 2010 // 22,50 EUR  19,15 EUR

dE ENGElENmAkER

ThE 5-mINUTE ClINICAl CONsUlT 2011

Uitgeverij Atlas // 2009 // 15,00 EUR  12,75 EUR

Lippincott // 2010 // 79,40 EUR  67,50 EUR

dOkTEREN mET kWAlITEIT
Standaard Uitgeverij // 2008

pROBlEEmGEORIëNTEERd dENkEN
IN dE hUIsARTsGENEEskUNdE

30,95 EUR  26,30 EUR

een PrakTijkboek Voor de oPleiding
en de kliniek
De Tijdstroom // 2010 // 47,00 EUR  39,95 EUR

Medical
Deze korting is enkel geldig voor de stageleiders van het ACHG indien zij bestellen bij:
achg - monique smets - kapucijnenvoer 33 - blok j, bus 7001 - b-3000 leuven
Tel +32 016/33 26 91 - Fax +32 016/33 74 80 - monique.smets@med.kuleuven.be
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