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Op 2 september zijn we gestart met 80 jonge mensen die gekozen 

hebben voor huisartsgeneeskunde. Het is opvallend dat de groep 

in het begin aarzelend, stil, afwachtend de lessen ondergaat. En 

het is verfrissend om te zien hoe dit verandert in de loop van het 

academiejaar. Deze mensen, allemaal wetenschappelijk gevormd, 

groeien uit tot jonge startende huisartsen die in staat zijn om heel 

goed zelf na te denken en die heel actief deelnemen aan de 

discussies. We zijn dankbaar dit als docent elk academiejaar weer 

te mogen meemaken en daardoor ons leven te kunnen verrijken. 

Een nieuw academiejaar betekent soms ook veranderingen en 

nieuwe gezichten. We verwelkomen enkele nieuwe docenten: 

birgitte Schoenmakers, Cathy Matheï en ann Roex vervoegen 

onze ploeg. Professor Jan Van damme is ondertussen uitge-

breid uitgezwaaid en geniet in Blankenberge van een verdiende 

rust en de zilte zeelucht. Collega’s Harrie dewitte, Stefaan 

bartholomeeusen, Geert Goderis en danny lousbergh 

nemen zijn taak over. (Wil dit zeggen dat Jan Van Damme toch 

hard gewerkt heeft?…J)

Martine Goossens doet de ondersteuning van ons onderwijs 

en heeft zich in enkele weken op een schitterende manier inge-

werkt in ons hele curriculum. Zij zorgt ook voor de band tussen 

studenten en docenten via Toledo, waarmee we ons inschrijven 

op het communicatieplatform van onze universiteit en faculteit. 

Alle leden van de staf zijn volop aan het nadenken over de 

toekomst van ons centrum. We proberen onze zwakke en sterke 
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Editoriaal

punten in kaart te brengen. Zo willen we de overgang maken van 

een beperkte groep naar een middelgrote KMO met een duidelijke 

communicatie en transparantie van het beleid. Dit is op zich al een 

leuke en leerrijke ervaring.

Een constante factor zijn de stageleiders, die al vele jaren voor 

onze jonge artsen in de branding staan en ons helpen om de 

opleiding te kunnen concretiseren. 

Ik wens jullie allemaal een leuk academiejaar.

Bert Aertgeerts

In dIt nUMMER:
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afscheid van Jan Van damme

Op 30 juni 2010 organiseerde de Universitaire Huisartsen 

Groepspraktijk een receptie voor het afscheid van hun collega Jan 

Van Damme. Maar het waren niet alleen collega’s die afscheid 

kwamen nemen, ook tal van patiënten kwamen hun huisarts 

bedanken. En velen hadden het er moeilijk mee. Er werd regel-

matig een traantje weggepinkt, logisch als je weet dat Jan voor 

een aantal onder hen gedurende veertig jaar de steun en toever-

laat was. En het moet gezegd, Jan was een “ouderwetse” huisarts, 

dus quasi altijd beschikbaar en bereikbaar. Dat zullen de patiënten 

en de collega’s voelen in de komende jaren. 

onderwijs en computer

Zo een afscheid vieren heeft natuurlijk iets dubbel: eigenlijk wil je 

niet dat er iemand weggaat, dus vieren valt wat moeilijk. Langs 

de andere kant wil je iemand die weggaat wel degelijk vieren en 

bedanken voor al hetgeen hij gedaan heeft. En dat was bij Jan 

Van Damme nogal wat. Naast een grote huisartsenpraktijk met 

veelvuldige consultaties en huisbezoeken, was hij ook erg actief 

in het onderwijs. We mogen wel zeggen dat hij de grondlegger is 

van de Intensieve trainingsweken (ITW) in het 7de jaar voor alle 

studenten die voor huisartsgeneeskunde kozen en kiezen. Hij 

heeft de ITW gemaakt tot wat die nu zijn met de focus op consul-

tatievaardigheden en alle bijbehorende trainingen onder de vorm 

van parallel- en videoconsultaties. Er lopen honderden huisartsen 

rond die in die ITW geleerd hebben hoe je communiceert met pati-

enten, over hoe ze zich voelen, wat ze denken en willen. Iets wat 

in de jaren zeventig al werd aangeleerd maar toen nog niet “ICE” 

heette. Naast een voorvechter voor praktisch onderwijs, was Jan 

ook diegene die het elektronisch dossier mee hielp uitbouwen. 

In de jaren tachtig was hij er als één van de eersten bij om het 

computerdossier en het dossier in het algemeen, een belangrijke 

rol te geven in de huisartsgeneeskunde. Vandaag de dag kunnen 

we ons niet meer inbeelden hoe we het zonder elektronisch 

dossier zouden redden. Wie maakt er immers nog met de hand 

geschreven verwijsbrieven of voorschriften? Wie kan nog zonder 

het zwangerschaps- of diabetesdossier? Wie kan de vaccinatie-

status nog goed bewaken of interacties tussen geneesmiddelen? 

De uitdaging voor de toekomst zal zijn om te blijven vernieuwen, 

om meer en betere toepassingen te vinden en niet ter plaatse te 

blijven trappelen. Ik vergeet waarschijnlijk nog heel wat domeinen 

waar Jan actief was maar dat hij een duizendpoot was, is zeker. 

Er zullen veel personen nodig zijn om hem te vervangen en daar 

zijn we gelukkig al een tijdje mee bezig. 

In naam van zijn patiënten, zijn collega’s en de hulpverleners waar 

hij mee samenwerkte dank ik Jan voor zijn jarenlange inzet. We 

zullen je in veel dingen herinneren. Het ga je goed!

Marleen Brems

Soms lijkt het wel alsof het ACHG altijd maar nieuwe 

mensen aantrekt en een bende onbekenden vormt die 

continu of deeltijds zitten te suffen achter hun bureau, 

af en toe een doctoraat naar voor brengen, hier en daar 

lesgeven maar vooral van alles doen waar we geen 

idee van hebben. Dit artikel laat iemand aan het woord 

uit het clubje doctorandi dat een zinvol initiatief organi-

seert: een echte “Journal Club” waarbij gelijkgestemden 

bijeen komen en de instrumenten stemmen. We laten 

graag doctoranda Mieke Vermandere aan het woord over 

een onderwerp dat aansluit bij haar doctoraat. Zowel de 

inwendige als de uitwendige mens, het lichaam evengoed 

als de geest werden tijdens deze Journal Club versterkt. 

Een uniek concept waarvan we beide “recepten” weer-

houden. Smakelijk!

MB

Voorgerecht van de Journal Club

Scampiwafeltjes in bladerdeeg

Ingrediënten (6 personen):

• Scampi’s (12)

• Rode currypasta (2 theelepels)

• Fijngesneden koriander (1 busseltje)

• Bladerdeeg (12 blaadjes) op maat gesneden van je 

wafelijzer

Neem ongeveer 12 gepelde scampi’s (darmkanaal verwij-

deren), meng met 2 theelepels rode currypasta en wat 

zout. Het mengsel mix je fijn in de keukenrobot/blender. 

Voeg er vervolgens de fijngesneden koriander aan toe.

Het geheel strijk je uit op 6 bladerdeegvelletjes, dek ze toe 

met de andere 6 en bestrijk met wat olijfolie voor een goud-

bruin korstje. De wafeltjes in het heet wafelijzer leggen, en 

opdienen als ze goudbruin zijn, met een krokant slaatje.
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(W)etenstijd

Opstaan van mijn bureaustoel. Draaien rond het muurtje. Door de 

deur gaan. Door een andere deur gaan. Rechtsaf slaan. Wandelen 

door de gang, de keuken voorbij, veel andere deuren voorbij, tot 

de deur aan de linkerkant met het naambordje. Links afslaan, 

door de deur gaan, rechts afslaan, door een andere deur gaan, en 

links, achter het hoekje, waar je niemand meer verwacht behalve 

misschien een student die zijn weg kwijt is… daar zit Laura! 

Toegegeven, het heeft een eind geduurd voor ik alle hoekjes, 

kantjes en kamertjes van onze ACHG-gang kende. Het gegeven 

dat ik een vrouw ben (en dus per definitie mezelf niet kan oriën-

teren, behalve in mijn eigen kleerkast) kan daar voor iets tussen 

zitten, maar in de eerste maanden dat ik hier vertoefde, ben ik toch 

enkele keren tot de verrassende vaststelling gekomen dat daar, in 

één of ander bureau, nog een doctoraatstudent zat! Ondertussen 

denk ik dat ik iedereen ontdekt heb. Denk ik. Nu leek het me fijn 

om volgende nieuwe medewerkers (M/V) deze ontdekkingstocht 

te besparen, en het initiatief te nemen om een ‘journal club’ op te 

richten. Wie spontaan denkt aan geheime bijeenkomsten in de 

kelder van de bibliotheek met onfrisse studenten, boeken onder 

de arm, nerd-bril op de neus, okselvijvers, geitenwollen sokken in 

sandalen en saaie presentaties waar de modale student niets van 

snapt, moet ik teleurstellen. De eerste ‘(W)etenstijd!’ – het kind 

moet toch een naam krijgen – was meteen een voltreffer. Spijtig 

dat Sabine en Jan er niet bij konden zijn, maar de anderen waren 

op post: Gijs, Laura, Wouter, ikzelf, en collega Katrien Cornette, 

onze gastspreker. Katrien wist ons te boeien met een (naar 

eigen zeggen veel te korte) avond over ‘spiritualiteit van de zorg-

verlener’. Ik ben het ondertussen al gewoon dat ogen gesperd, 

wenkbrauwen opgetrokken en voorhoofden gefronst worden bij 

het aanhoren van mijn thesisonderwerp (‘de huisarts als spirituele 

zorgverlener aan het levenseinde’), maar tot mijn grote opluch-

ting hadden mijn collega-doctorandi deze (begrijpelijke) lichame-

lijke reacties onmerkbaar onderdrukt, en stonden ze open voor 

wat onze gastspreker te vertellen had… We begonnen met een 

aperitiefje, wat (passend binnen het onderwerp) de hoofden al 

wat lichter maakte na een drukke werkdag. Na het eerste deel 

van de lezing zakte de glycemie onder de kritische drempel om 

nog aandachtig te blijven, dus gingen we aan tafel voor het hoofd-

gerecht. Een lekker glaasje wijn bracht ons in hogere sferen, en 

bij kaarslicht mochten we luisteren naar wat Katrien ons nog te 

vertellen had. Een dessertje deed alles wat zakken, en nadien 

mijmerden we nog wat over de avond, over de sfeer onder de 

doctorandi, over onze toekomst, over het ACHG (wat had u 

verwacht), … Ik heb mijn best gedaan om hieronder samen te 

vatten wat Katrien ons heeft laten ‘voelen’, maar alleen al door het 

op te schrijven, doe ik haar onrecht aan. Ze heeft ons op een heel 

mooie en eenvoudige manier een stukje van onze eigen spiritu-

aliteit laten voelen, maar ze heeft het nog het mooiste samen-

gevat door een quote aan te halen van een patiënt: “Spiritualiteit, 

mevrouw, dat is wat uw ogen doet blinken…” 

Hoofdgerecht van de Journal Club

Gevulde paprika met zeewolf

Ingrediënten (4 personen):

• 600g zeewolffilet (diepvries)

• 400g bladspinazie

• 200g tomatenblokjes

• 4 rode of gele paprika’s

• 200g mascarpone

• 100g geraspte gruyère

• 2dl lichte room

• 1 koffielepel paprikapoeder

• 1 koffielepel currypoeder

• ½ koffielepel nootmuskaat

• 1 mespunt pilipili

• Peper en zout

Voorbereiding:

Laat de vis oppervlakkig ontdooien, dep droog en snij in 

blokjes van ongeveer 1cm.

Snij hoedjes van de paprika’s en houd deze apart. 

Verwijder de pitten en de witte zaadlijsten.

Bereiding:

1.	 Meng de blokjes vis met de mascarpone, het papri-

kapoeder, het currypoeder en de pilipili. Kruid met 

peper en zout.

2.	 Vul de paprika’s met de mascarpone-vismengeling 

en strooi er de geraspte gruyère over. Schik de 

gevulde paprika’s in een ovenschotel en leg de papri-

kahoedjes ernaast. Schuif gedurende 30 min. in een 

op 200°C voorverwarmde oven.

3.	 Schakel daarna nog 2 minuten de grill aan voor een 

mooi goudbruin korstje.

4.	 Verwarm de spinazie samen met de lichte room in 

een kookpot. Laat 3 minuten sudderen en voeg de 

tomatenblokjes toe. Kruid met nootmuskaat, peper en 

zout en laat alles nog 2 minuten doorwarmen.

 

Afwerking:

Maak op elk bord een bedje van spinazie en tomaten en 

schik er een gevulde paprika op. Geef er pasta bij (vb. 

linguine) en leg het hoedje van de paprika op het bord 

als garnituur. 



4

“Zorg voor spirituele pijn” door dr. Katrien Cornette

1.	 Verkenning:	eigen	spiritualiteit

• Spiritualiteit heeft te maken met de manier van kijken, het is 

een soort bril die je toelaat dieper te zien dan gewoon

• 3 D’s: 

 � Doodgewoon: het licht op in gewone dingen en mensen

 � Divers: het is verschillend naargelang het individu

 � Dynamisch: het verschilt naargelang het moment in het 

leven

• Het verschilt van de begrippen die we hanteren in de 

psychologie. We spreken over ‘ultreïa’ (1 nvdr): wat draagt 

je en/of helpt je om met hevige emoties en grenzen om te 

gaan?

2.	 Werkdefinitie:	spiritualiteit

• [Richtlijn Spirituele Zorg, Nederland, 2008] (2 nvdr)

Onder spiritualiteit verstaan we het levensbeschou-

welijk functioneren van de mens, waartoe ook de 

vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden. 

Levensbeschouwelijk functioneren doet iedereen en niet 

alleen mensen die een bepaalde religie aanhangen. Het 

gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke – van godsdienstige 

tot alledaagse – bronnen van inspiratie. Spiritualiteit heeft 

invloed op het hele bestaan, en heeft meer te maken met 

een levenshouding dan met een af te bakenen levensge-

bied. Het is een dynamisch, geen statisch begrip.

• 4Bronnen-theorie volgens K.G. Dürckheim: Een socioloog 

(1858-1917) die de begrippen natuur, cultuur, ontmoetingen 

en cultus met elkaar in verbinding bracht.(nvdr)

3.	 LUCAS-model	(1998):	spirituele	pijn

• Hierbij moet u een omgekeerde piramide visualiseren met 

3 zijvlakken. De basis van de piramide (driehoek) wordt 

gevormd door de fysieke, psychische en sociale dimensie. 

De punt van de piramide is de spirituele dimensie. 

• Katrien visualiseerde dit heel mooi aan de hand van een 

speelgoedpoppetje dat op een bal zat. Onderaan de bal zat 

een loodje. Hoe hard het poppetje ook uit zijn evenwicht 

gebracht werd (fysiek, psychisch, sociaal), het kwam altijd 

terug rechtop door het loodje onderaan (spiritueel).

4.		Zorg	voor	spirituele	pijn

• Dame Cicely Saunders, Spiritual Pain, in JPC 4 (1988) nr.3, 

p.29:

• ‘Nadat we ons ten volle ingespannen hebben om de fysieke 

pijn en symptomen onder controle te krijgen, zouden we er 

gemakkelijk toe kunnen verleid worden om de spirituele pijn-

component op dezelfde manier aan te pakken. Maar alleen 

een klein deel van de spirituele pijn, namelijk de onrealist-

ische angst- en schuldgevoelens, kan van buitenaf gecon-

troleerd worden. Het overgrote deel zal maar oplossen, 

als ze naar boven gebracht en doorleefd kan worden, als 

de pijn zelf de tijd krijgt om te groeien naar nieuw inzicht.’ 

(The very pain itself may lead to resolution or a new vision) 

Saunders beschrijft totale pijn als iets met vier dimensies: 

psychologisch, fysiek, sociaal en spiritueel.

• Drieluik:

 � Interventies (DOEN): hulp aanbieden

 � Presentie (ZIJN): binnenkant van de ander naar buiten 

laten komen

 � Grondhoudingen (LATEN): onmacht delen; vragen 

waarop geen antwoord bestaat, samen uithouden

5. Spirituele anamnese (werkinstrumenten)

• Christina Puchalski is de oprichtster van het George 

Washington Institute for spirituality and health. Ze gebruikt 

een aantal kernwoorden om een spirituele anamnese uit 

te voeren n.l. Faith and belief, Importance, Community 

and Action, samen FICA.  Ze schreef het boek “A time for 

listening and caring; spirituality and the care of the chroni-

cally ill and dying”, op het internet te downloaden en/of te 

lezen (3 nwvdr).

• George Fitchett: hanteert zijn “7x7 model” om hulpverleners 

die zorgen voor chronisch zieken te ondersteunen (4 nvdr).

• Als afsluiter van de avond mochten we in gedachten een 

spirituele anamnese uitvoeren bij onszelf, of bij onze 

partner (aan de hand van een bestaande vragenlijst). Dit 

bleek moeilijker dan gedacht, en deed ons beseffen hoe 

weinig we vertrouwd zijn met deze dimensie, of toch met 

het onder woorden brengen ervan (6 nvdr). 

Mieke Vermandere

Met deze avond heeft Katrien ons doen beseffen dat spiritualiteit 

niet ‘ver’ gezocht moet worden, maar dat je wel goed moet kijken 

om het te zien. We zijn er allemaal van overtuigd dat we als zorg-

verlener (in mindere of meerdere mate) moeten openstaan voor 

de spiritualiteit (en eventuele spirituele pijn) van onze patiënten. 

Nog meer dan kennis of kunde, is een spirituele anamnese een 

kunst, die vaak geoefend moet worden om ze onder de knie te 

krijgen…

Marleen Brems

Nvdr: Voor de lezers die iets meer willen weten over spirituele zorg, een aspect 

van zorg dat voor huisartsen misschien minder gekend is.

(1) “Ultreia” speelt een belangrijke rol voor iedereen die op weg is naar 

Santiago de Compostela. Voor de pelgrims op weg naar Santiago was 

het een gekende en steeds weerkerende groet. Voor reizigers op weg 

naar deze verre bestemming en/of op zoek naar zichzelf was “ultreia et 

suseia!” of “voorwaarts en steeds maar verder!” immers een heel toepas-

selijke begroeting. Naast de letterlijke betekenis, krijgt het woord ook een 



5

Boekentip

Palliatieve	zorg	in	de	praktijk

Hulpverleners worden aan het 

bed van de palliatieve patiënt 

dagelijks geconfronteerd met 

zeer diverse vragen over pijn- en 

symptoomcontrole, over prakti-

sche informatie, over mogelijk-

heden naar ondersteuning thuis 

en in het ziekenhuis, … Met deze 

uitgave hopen de auteurs, allen 

verbonden aan het Palliatief Support Team van UZLeuven, 

een praktisch zakboek aan te reiken dat toelaat om aan 

het bed van de patiënt op enkele minuten advies mogelijk 

te maken voor de meest courante problemen. 

Palliatieve zorg in de praktijk

Palliatief Support Team UZLeuven

Uitgeverij Acco - €20,50

(15% korting voor stageleiders van 

het ACHG bij bestelling via monique.

smets@med.kuleuven.be)

extra dimensie door te wijzen op het zoeken naar de eigen spiritualiteit. 

Daarom wordt de levensweg van de mens soms vergeleken met een 

pelgrimsweg. Al reizend door het eigen leven ervaren we ook blokkades, 

wegomleidingen, zijn we in verwarring over de te volgen route of hebben 

we soms het gevoel de weg kwijt te zijn. In de godsdienstpsychologie is 

het beeld van de ‘weg’ een zeer oud en algemeen beeld. Het wijst op de 

spirituele richting in het leven waarin religiositeit haar eigen plek inneemt. 

Voor de (christelijk) gelovige mens neemt de bijbel een belangrijke plaats 

is. Hierin wordt het begrip ‘weg’ gebruikt als een aanduiding voor de 

manier van leven. Als huisarts kan het gebruik van metaforen en zeker 

de metafoor “weg” of “op weg” een nuttige kapstok zijn om met patiënten 

over emoties en gevoelens te praten.

(2) www.palliatief.nl

(3) www.spiritualcompetency.com: een oefensessie om te weten te komen 

waar FICA van C. Puchalski voor staat.

(4) www.rushu.rush.edu: 7X7 model, a brief bibliography

(5) Spirituele anamnese: 

 Om structureel een spirituele anamnese te doen is het volgende 

kapstokje bedacht, uitgaande van de letters van het woord SPIRIT. 

 De S staat voor spiritueel geloofs-Systeem. Je vraagt de patiënt wat 

zijn/ haar godsdienst is en/of wat er zin geeft aan zijn/haar leven en wat 

zijn/ haar dag betekenis geeft. 

 De P staat voor Persoonlijke spiritualiteit met name de persoonlijke 

invulling van het geloof.

 Met de I bevraagt men de Integratie met een gemeenschap of insti-

tuut; welke plaats neemt spiritualiteit in in het leven of wat is de rol van de 

patiënt binnen een bepaalde groep of (geloofs)gemeente?

 R staat voor Rituelen en Restricties. Welke gebruiken horen bij het 

geloof van de patiënt?

 Ga na welke de Implicaties zijn voor de medische zorg. Zijn er behande-

lingen die de patiënt niet wil vanuit zijn geloof? Zijn er omgangsvormen 

waar je rekening mee moet houden? Welke rol wil de patiënt dat je als 

huisarts speelt inzake spirituele zorg?

 Tot slot komt de Palliatieve zorg aan bod. Juist tijdens de zorg rond 

het levenseinde is het belangrijk om met de patiënt te spreken over de 

volgende levensvragen: Waar gaan we heen na de dood? Wat kan je 

troost bieden in deze moeilijke tijd?

 Het afnemen van een spirituele anamnese is niet gemakkelijk maar zeer 

zinvol. De huisarts is, als begeleider van de patiënt doorheen de verschil-

lende levensfasen, goed geplaatst om dat te doen. Zeker als we een rol 

willen spelen tijdens de laatste levensfase van de patiënt en bij eutha-

nasievragen. Een spirituele anamnese is vragen naar intimiteit – verge-

lijk het met vragen naar seksualiteit- en het leren kennen van iemands 

geloofsachtergrond gaat vaak in stapjes.

 In de huisartspraktijk leer je patiënten steeds beter kennen en kun je 

vervolggesprekken wat betreft spiritualiteit aangaan.

 (Maugans, TA. The SPIRITual history. Archives of family medicine 1996 

(5):11-6): http://archfami.ama-assn.org/cgi/reprint/5/1/11)

(6) Meer lezen over spiritualiteit? www.gwish.org, de website van Dr. 

Christina Puchalski

dessert van de Journal Club

Rabarbertaart

Ingrediënten:

• 400g bladerdeeg

• 500g rabarber

• 1 lepel vanillebloem

• 200g griessuiker

• 6 eieren

Rol 400g bladerdeeg uit (of kant-en-klaar), schik in een 

taartvorm en prik er gaatjes in.

 

Voor de vulling:

Schil 500g rabarber en snijd in kleine stukjes. Doe er 

1 lepel vanillebloem bij, 3 eierdooiers en 100g griessuiker.

Giet de vulling op het bladerdeeg.

 

Klop 6 eiwitten stijf met 100g suiker en spatel voorzichtig 

over de vulling.

Bak 30 minuten op 200°C. (tot eiwitten lichtbruin zijn)
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doctoraat van ann Roex: “Epistemologische opvattingen binnen de context van de medische opleiding”.

Achtergrond

 ‘Denkt u dat medische kennis zeker is of denkt u eerder dat 

medische kennis evolueert?’ en ‘Verantwoordt u medische 

kennis door te verwijzen naar de mening van experten of maakt 

u in uw verantwoordingsproces naast de mening van experten 

ook gebruik van bestaande wetenschappelijke inzichten en van 

de context waarin deze kennis wordt toegepast?’ zijn vragen die 

peilen naar uw epistemologische opvattingen. In de Engelstalige 

literatuur spreekt men van ‘epistemological beliefs’. Het zijn de 

opvattingen die elk van ons heeft over kennis en over het weten. 

Figuur 1 geeft weer hoe deze opvattingen kunnen variëren van 

dualistische opvattingen (overtuiging dat medische kennis niet 

verandert en experten de beste bron van informatie zijn) tot geso-

fisticeerde opvattingen (overtuiging dat medische kennis een 

evolutief karakter heeft en correct is wanneer ze gebaseerd is op 

een combinatie van verschillende argumenten). 

Uit onderzoek in andere domeinen dan geneeskunde is gebleken 

dat epistemologische opvattingen een rol spelen in het leerproces, 

in de verwerking van nieuwe informatie, in de vorming van profes-

sionele identiteit en in het oplossen van moeilijke problemen. Om 

die redenen bestond het vermoeden dat epistemologische opvat-

tingen medische competentie beïnvloeden. Bijgevolg stonden 

vragen als ‘Wat is de aard van de epistemologische opvattingen 

van huisartsen in opleiding’ en ‘Hoe zijn deze opvattingen gere-

lateerd aan verschillende aspecten van medische competentie’ 

centraal in dit doctoraatsproject. Om de onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden werd een stapsgewijze methodologie 

gebruikt die zowel een literatuurstudie, een exploratieve kwalita-

tieve studie, een instrumentontwikkeling als vier observationele 

studies omvatte. Deelnemers aan dit onderzoek waren artsen in 

opleiding en hun opleiders. 

onderzoeksresultaten 

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek ontworpen we 

de ‘heteluchtballonmetafoor’. Deze laat toe om op een eenvoudige 

manier weer te geven welke de basisvereisten zijn om als arts een 

expert te worden in ons vak. Zo illustreerden we dat niet alleen 

een goed georganiseerde kennisbank en een brede waaier aan 

vaardigheden maar ook geschikte persoonlijkheidskenmerken, 

metacognitieve vaardigheden en epistemologische opvattingen 

bijdragen tot het expertiseniveau van een arts (zie figuur 2). De 

luchtballonmetafoor kan een handig instrument en/of leidraad 

experten zijn de 
beste bron van 

informatie  

medische kennis 
verandert niet  

medische kennis 
verandert steeds  

een behandeling is correct  
wanneer ze gebaseerd is op 

zowel de mening van 
experten als op bestaande 

wetenschappelijke inzichten 
en bovendien rekening houdt 

met de context ? 

Dualistische EB Gesofisticeerde EB 

Figuur 1: Spectrum van epistemologische opvattingen

Doctoraat van Ann Roex: 
“Epistemologische opvattingen 
binnen de context van de 
medische opleiding”
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Roex A, Degryse J, 2007 

Envelop = 
Vaardigheden 

Branders = 
Persoonlijkheidskenmerken 

Mand = Kennis  

Piloot =  
Metacognitieve vaardigheden 
Epistemologische opvattingen 

Gores

Figuur 2: De luchtballonmetafoor

zijn bij het samenstellen van medische curricula en evaluatie 

procedures. 

Het focusgroeponderzoek illustreerde dat epistemologische 

opvattingen betrokken zijn in de manier waarop artsen in oplei-

ding moeilijke medische problemen oplossen. Zo bleek tevens 

dat vragen als ‘Wat brengt je ertoe zo te denken?’, ‘Wat bedoel je 

met juist?’ en ‘Hoe kan je te weten komen of hoe je erover denkt 

juist is?’ heel handig zijn om de epistemologische opvattingen van 

studenten te achterhalen. 

In een volgende stap ontwikkelden we een vragenlijst die ons 

toeliet om de epistemologische opvattingen van de HAIO’s in 

kaart te brengen. We legden deze vragenlijst voor aan 357 HAIO’s 

en kwamen op deze manier tot boeiende inzichten. Hieruit bleek 

namelijk dat HAOI’s op een coherente manier reflecteren over de 

verantwoording van medische kennis, maar heel uiteenlopende 

opvattingen hebben over de zekerheid en structuur ervan. Voorts 

bleek dat gesofisticeerde opvattingen gerelateerd waren aan 

hogere niveaus van klinische kennis, maar dat tevens een mini-

maal kennisniveau vereist is om gesofisticeerde opvattingen te 

kunnen ontwikkelen. 

De epistemologische opvattingen bleken niet gerelateerd te zijn 

aan andere aspecten van medische competentie (zelfevaluatie en 

cognitieve flexibiliteit). In het proefschrift wordt uitgelegd dat deze 

bevindingen geïnterpreteerd moeten worden binnen de context 

van de bestaande opleiding ‘huisartsgeneeskunde’. Gezien 

de opleiding gebaseerd is op huidige definities van medische 

competentie, argumenteren we dat een kritische analyse van 

deze definities en van bijhorende toetsen (van medische compe-

tentie) opportuun lijkt.

Samengevat…

Met dit doctoraatsproject hebben we de studie in het moeilijke, 

maar erg boeiende terrein van de epistemologische opvattingen 

gelanceerd binnen de context van de medische opleiding. Het 

heeft geleid tot boeiende inzichten in de opvattingen over kennis 

en weten van huisartsen in opleiding. De resultaten van dit onder-

zoek kunnen een solide vertrekbasis zijn voor het exploreren van 

de nog openstaande vragen.

Krijgt u graag een exemplaar van dit proefschrift of wil u hier-

over wat meer te weten komen? Contacteer dan ann.roex@med.

kuleuven.be

Ann Roex

De jury 
luistert aandachtig
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doeltreffende antwoorden op de klinische uitdagingen in 

de Chronische Zorg: bevindingen van het diabetes Project 

leuven

Net voor de hete zomer begon, legde collega Geert Goderis 

zijn doctoraat af. Soms zijn doctoraten taaie en saaie kost maar 

deze keer is dat allerminst het geval want het onderwerp is zeer 

actueel en zal de komende decennia actueel blijven. Chronische 

zorg is immers een uitdaging waar we allemaal voor staan, zowel 

de beleidsmakers, de hulpverleners als de patiënten zelf. Door 

de verouderende bevolking, de exuberante levensstijl en de alom 

tegenwoordige beschikbaarheid van voedsel in de geïndustriali-

seerde landen, kunnen we nu al voorspellen dat in 2030 één op 

tien mensen suikerziekte zullen hebben! Maar hoe moeten we dat 

aanpakken? Hoe moeten we de zorg voor deze 60.000 Belgen 

betaalbaar en werkbaar organiseren?

Inspelend op deze belangrijke trend, presenteerde het 

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) 

van de K.U.Leuven in juni 2010 twee wetenschappelijke 

doctoraten over de opstart van een recente innovatie in de 

Belgische gezondheidszorg: de zorgtrajecten voor diabetes.  

  

Het dubbeldoctoraat dat Geert Goderis en Liesbeth Borgermans 

met succes verdedigden, beschrijft oplossingen en tekent wegen 

uit om deze zorgtrajecten in de praktijk toe te passen.  Ze lieten 

niet na ook het financieel plaatje ervan te berekenen. 

Aan de basis van deze doctoraten ligt een uniek, groot weten-

schappelijk onderzoeksproject dat in opdracht van het RIZIV in 

de Leuvense regio liep.  Tussen 2004 en 2008 werden 120 huis-

artsen bereid gevonden om de zorg voor hun, in totaal 2500 type 

2 diabetespatiënten, in kaart te brengen en te optimaliseren. Ze 

werkten hiervoor samen met een speciaal hiervoor samenge-

stelde onderzoeksploeg van het ACHG, de afdeling diabetologie 

van het UZ Gasthuisberg en een permanent beschikbaar steun-

team diabetes in het Medisch Centrum van Huisartsen te Leuven 

en Wezembeek-Oppem. Gedurende anderhalf jaar lang werden 

de artsen, patiënten en de resultaten intensief opgevolgd. 

MB

We laten hieronder collega Geert Goderis zelf aan het woord. 

De laatste 20 jaar is het aantal patiënten met Diabetes Mellitus 

Type 2 dramatisch sterk toegenomen. Onvoldoende behandelde 

Type 2 Diabetes Mellitus leidt op termijn tot ernstige, levensbe-

dreigende verwikkelingen zoals nierfalen, blindheid of een hart-

aanval.  Een behandeling die vroegtijdig start en levenslang duurt, 

waarbij de belangrijkste risicofactoren zoals hoge bloeddruk, 

verhoogde cholesterolwaarden en een verhoogde bloedsuiker-

spiegel (weergegeven door de parameter HbA1c) goed gecontro-

leerd worden, vermindert het risico op verwikkelingen. De belang-

rijkste biomedische doelstellingen hebben betrekking op HbA1C 

(streefwaarde 7%), de systolische bloeddruk (streefwaarde 

130 mm Hg) en de LDL-cholesterol (streefwaarde 100 mg/dl). 

In ons onderzoek zijn we nagegaan hoe de situatie in België is. 

Allereerst bleek dat er ook in België ruimte is voor verbetering 

van de kwaliteit van de diabeteszorg. Vervolgens hebben we 

de doeltreffendheid van een kwaliteitsverbeteringsprogramma 

bestudeerd. Daarvoor werden de huisartsen en hun patiënten 

willekeurig onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep 

kreeg een basis-ondersteuningsprogramma, de tweede groep 

kreeg meer ondersteuning onder de vorm van intensievere 

begeleiding (o.a. speciale opleidingen, feedback, expliciete 

ondersteuning door het steunteam). De belangrijkste patiën-

tenuitkomsten verbeterden tijdens het project aanzienlijk en 

dit zowel in de groep van het basisprogramma als in de groep 

van het intensieve programma. Het percentage patiënten dat de 

doelstellingen bereikte voor HbA1C, systolische bloeddruk en 

LDL-cholesterol steeg respectievelijk met 13%, 8  % en 18  %. 

In een bijkomende studie hebben we consumptiegegevens uit de 

databanken van de mutualiteiten gekoppeld aan laboratoriagege-

vens. Zo konden we de evolutie van de diabeteszorg gedurende 

een periode van vijf jaar (2002-2007) in de regio Groot-Leuven 

nagaan. We deden dit ten eerste aan de hand van belangrijke 

patiëntenuitkomsten (onder andere HbA1c en LDL-C) en ten 

tweede door te kijken naar procesparameters bij deze Type 2 

Diabetespatiënten die suikerverlagende medicatie innamen. Om 

de privacy te respecteren, hebben we een complexe methode van 

gegevensverzameling, cleaning, extractie en codering gebruikt. 

Rekening houdend met de inherente beperkingen aan deze 

studie, kunnen we een aantal conclusies trekken. Tijdens de 

periode dat het Diabetes Project Leuven opgestart werd (2005) 

deed er zich een positieve kentering voor wat betreft de evolutie 

van de HbA1c-waarden bij diabetespatiënten in de regio Groot-

Leuven. Een daling van de cholesterolwaarden was al langer 

zichtbaar in de regio maar het project heeft deze positieve evolutie 

gestimuleerd, vooral bij de patiënten van huisartsen die aan het 

project deel namen. Bovendien werden de patiënten van deelne-

mende huisartsen beter opgevolgd vanaf de start van het project, 

en dan vooral op het vlak van screening naar oog- en nierver-

wikkelingen. Dit was niet het geval bij patiënten van niet-deelne-

mende huisartsen.

Ook hebben we 20 deelnemende huisartsen geïnterviewd om hun 

mening over het project te kennen. Daaruit bleek dat het Diabetes 
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Symposium “transforming your practice 

into a challenging learning environment”, 

Saturday 6th of november 2010, 

leuven (Gasthuisberg)  

The Department of General Practice of the K.U.Leuven and 

The European Academy of Teachers in General Practice 

and Family Medicine (EURACT) kindly invite you to the 

Symposium “Transforming your practice into a challenging 

learning environment” on Saturday the 6th of November  in 

Leuven, Faculteit Geneeskunde, Onderwijs en Navorsing 2 

(Gasthuisberg).

 

Programme:

9h00:  Welcome

9h30: Training in your practice: an international perspective 

(plenary session)

 1. “Managing 3-4 trainee doctors in our danish 

practice” Dr. Roar Maagaard (Danmark)

 2. “a real General Practice environment for our 

medical students” Dr. Filipe Gomes (Portugal)

 3. “Implementing practice based assessment” 

 Dr. Roger Price (UK)

 4. “Empowering training practices by involving 

them in research” Dr. Mette Brekke (Norway)

10h50: Coffee break

11h15: Workshops (please choose one)

 1. “How to use and manage video consultation”

 2. “Your Electronic Medical Records  as a learning 

and a teaching tool”

 3. “How to introduce research in your training 

practice”

 4. “Being a patient in a teaching practice: threat or 

opportunity?”

12h15:  Feedback and take home messages of the work-

shops (plenary session)

 “Results of a recent survey: opinions of Flemish 

trainers in general practice”

 Dr. Johan Buffels (K.U.Leuven, Belgium)

13h00:  Closure and drink 

Registering is mandatory but free of charge.

Please register by sending an e-mail to: 

martine.goossens@med.kuleuven.be 

Don’t forget to mention your choice for the workshops! 

Access to Gasthuisberg, Onderwijs en Navorsing 2. 

For the participants staying at the Mercure Hotel, a bus will be avai-

lable to bring you at the location.
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Project Leuven méér heeft bewerkstelligd dan alleen maar de 

kwaliteit van zorg te verbeteren. Het heeft ook een beter begrip 

en betere relaties tussen de diverse disciplines bewerkstelligd. 

Bovendien gaven de deelnemers aan dat door het project hun 

gevoel van eigenwaarde toenam, samen met de arbeidsvreugde. 

Uit de interviews bleek ook dat huisartsen en specialisten met 

behoorlijk wat teamspirit kunnen samenwerken en dit als partners 

in plaats van met elkaar te concurreren. Dit alles op voorwaarde 

dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de relationele 

patronen en communicatiekanalen tussen de hulpverleners.

 

Tenslotte hebben we een instrument ontwikkeld om de diabe-

teszorg in huisartsenpraktijken op te volgen. Dit instrument is 

ontworpen als een samengestelde statistische test (z-score) die 

op praktijkniveau nagaat of de waarden van HbA1c, systolische 

bloeddruk en LDL-cholesterol al dan niet bereikt worden. We 

hebben de waarde en het nut van dit instrument getest in de prak-

tijken die deelgenomen hebben aan het Diabetes Project Leuven. 

We stelden vast dat de test een goede indicator is voor het cardio-

vasculaire risico van een praktijkpopulatie met name voor risico-

factoren die verbeterbaar zijn. Praktijken met een lage z-score 

hebben baat bij extra ondersteuning om op die manier het risico 

op hart- en vaatziektes bij hun diabetespatiënten te verminderen. 

algemene conclusie: het Diabetes Project Leuven diende als 

proefproject voor het breed invoeren van een Chronisch Zorgmodel 

in de Belgische gezondheidszorg. Het project heeft de nood en het 

nut aangetoond van een globaal programma voor de verbetering van 

de kwaliteit van de diabeteszorg in België. Dit programma bestond 

in het proefproject uit een structurele versterking van de eerste lijn 

(1) door het invoeren van een zorgmanager (‘promotor’),(2) een 

verbeterde samenwerking en coördinatie van zorg tussen huis-

artsen en specialisten, (3) het stimuleren van een protocollaire 

aanpak van diabeteszorg door huisartsen en (4) het faciliteren 

van patiënteneducatie door een eerste-lijns-diabeteseducator. 

Naast de verbetering van de patiëntenuitkomsten heeft het 

programma geleid tot een beter begrip en betere relaties tussen 

de verschillende professionals in de gezondheidszorg en meer 

tevredenheid en arbeidsvreugde bij de deelnemende huisartsen. 

Geert Goderis

Referentie:

Geert Goderis , Effective Responses to the Clinical Challenges 

of Chronic Care Delivery: Findings from the Leuven Diabetes 

Project, Doctoral thesis in biomedical Sciences 2010

Contactgegevens: 

geert.goderis@med.kuleuven.be of 0497/544703
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Wetenschappelijk onderzoek aan het aCHG anno 2009

2009 is voor de onderzoekers van het ACHG een jaar van over-

gang geweest. De grote projecten die in de voorbije jaren afliepen 

konden niet zo maar vervangen worden. Verschillende goede 

mensen verlieten onze groep om elders aan de slag te gaan. 

Anderzijds zijn er opnieuw een groot aantal nieuwe projecten 

gestart en werden en worden nieuwe mensen geworven. Alleen 

al in de laatste maanden van 2009 startten vijf nieuwe doctorandi 

hun project. In 2009 waren er weer twee doctoraatsverdedigingen 

en in 2010 tot dusver drie. Daarmee staat de teller van het aantal 

mensen dat aan onze afdeling hun doctoraat voorbereidden en 

verdedigden op achttien. Met een beetje geluk komen er daar voor 

het eind van het jaar nog twee of drie bij. Op dit ogenblik werken 

15 jonge en minder jonge onderzoekers aan een doctoraat binnen 

het ACHG. Daarbij zijn dan nog niet de doctorandi gerekend die 

aan een andere afdeling of universiteit werken, maar met een 

ACHG-promotor of -copromotor.  Na de (ruim) zeven vette jaren 

zijn er zoals verwacht wat magerder jaren geweest, maar het ziet 

er naar uit dat wij daar nu snel weer uit aan het kruipen zijn.  

 

Ondanks de zwakkere periode die wij (hopelijk) achter de rug 

hebben wat aantallen nieuwe projecten betreft, steeg onze output 

in 2009 terug tot het aantal van 2005, ons topaantal tot dusver. 

Volgens Pubmed waren er in 2009 39 geïndexeerde publicaties 

van mensen uit onze groep. Voor 2010 staat de teller eind juli al op 

27. Daarbij komen nog ongeveer evenveel artikelen in onze eigen 

Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften of hoofdstukken 

in boeken. Het valt ook op dat de impactfactoren van de interna-

tionale tijdschriften waarin wij publiceren duidelijk lijken te stijgen.

In het voorjaar konden wij ook de resultaten bekend maken van 

15 jaar Intego registratie. Aan onze continue morbiditeitsregistratie 

werken momenteel 98 huisartsen mee en onze gegevens slaan 

op ruim anderhalf miljoen patient-jaren. Daarmee zijn wij een van 

de grootste (zo niet de grootste) van het Europese vasteland. De 

samenvattende resultaten zijn voor iedereen rechtstreeks toegan-

kelijk via www.intego.be of via het boekje dat op het ACHG-

secretariaat aangevraagd kan worden. 

Er is in 2009 veel gepubliceerd en veel nieuwe projecten zijn 

gestart of op snelheid gekomen. Ook het jaar 2010 lijkt zich goed 

te ontwikkelen. Hopelijk kunnen wij onze overgangsperiode weer 

achter ons laten en kan de aandacht weer volop gaan naar het 

doen van belangrijk onderzoek en naar verdere methodiekontwik-

keling. Onze contacten met andere onderzoeksgroepen in binnen- 

en buitenland worden talrijker en verdiepen zich steeds meer. 

Wij werken samen met alle Vlaamse universiteiten, met de UCL 

en met universiteiten in Maastricht, Nijmegen, Leiden, Oxford, 

Birmingham, Marburg, St. Petersburg, Kinshasa, … Wellicht 

vergeet ik er nog een paar.  Steeds vaker sturen wij onze mensen 

uit naar congressen, bijeenkomsten en cursussen in binnen- en 

buitenland. 

 

Uitdagingen om onze tanden in te zetten zijn er genoeg. Als groep 

staan wij klaar om op deze uitdagingen in te gaan. 

 

Frank Buntinx

Minister Vandeurzen krijgt het Intego-boek van Frank Buntinx
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Internationale (Pubmed geïndexeerde) publicaties met ACHG-onderzoekers als (co-) auteur

belgië en Rusland: partners in onderwijs en onderzoek

De koude oorlog is al lang voorbij: Leuven werkt samen met 

Rusland en zelfs Vlamingen en Walen werken constructief 

samen zonder problemen. Het is geen sprookje maar realiteit. Er 

gebeurt meer aan onze Alma Mater dan alleen maar opleiding 

van Vlaamse jongeren. 

Op 21 juni werd er immers een ‘triangulair’ raamakkoord onder-

tekend door de K.U.Leuven, de UCL en de ‘Saint-Petersburg 

Medical Academy of Postgraduate Studies under the Federal 

Agency of Health Care and Social Development’. 

Een raamakkoord wil zeggen dat er een overeenkomst is over de 

betreffende hoofdzaken, terwijl de details nog nader uitgewerkt 

moeten worden. Het is een fijn initiatief want zo kan er toch al aan 

een aantal projecten gewerkt worden.

Volgens een eerder in de Campuskrant verschenen stukje maakt 

dit convenant samenwerking mogelijk op het vlak van de uitwis-

seling van docenten en studenten. Deze samenwerking faciliteert 

ook gezamenlijke onderzoeksprojecten. St. Petersburg klinkt wat 

exotisch en een beetje vreemd maar het moet niet altijd Engeland, 

Amerika of Canada zijn, er zijn nog zoveel landen waar interes-

sante onderzoeksprojecten worden opgezet.

In deze context werd ook een opleidingsprogramma gestart rond 

COPD, zoals we weten één van de belangrijkste longziekten 

en het op vier na meest significante gezondheidsprobleem op 

wereldschaal. Gegevens over de prevalentie van deze ziekte in 

Rusland zijn nog onvoldoende beschikbaar. Daarom startten de 

drie partners in het kader van dit raamakkoord een onderzoeks-

project. Professoren Olga Kutznetsova en Elena Frolova verte-

genwoordigden de Medische Academie van Sint-Petersburg en 

werden op 21 juni verwelkomd door rector Waer en professor Jan 

Degryse van het ACHG. 

Voor collega Jan Degryse is het niet de eerste keer dat hij contact 

had met St. Petersburg en ik denk dat hij zelfs Russisch praat. In 

2008 was er ook al een delegatie die naar Rusland trok waarbij 

Jan Degryse o.a. een dagcursus gaf over het ontwikkelen van een 

zogenaamde effectieve e-learning omgeving. Het zal zeker niet 

het laatste zijn dat u over deze contacten leest. 

Marleen Brems
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Leuvense Dagen over Infectieziekten op 2, 3 en 4 december 2010 in UZ Pellenberg. 

Meer info: Monique.Smets@med.kuleuven.be
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ISBN 978 90 334 8057 7 // Uitgeverij Acco 
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2010 // 59 EUR -15% = 50,15 EUR
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(jAn dequeker) 2e editie
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2010 // 39.95 EUR -15% = 33,95 EUR

GEsChIEdENIs VAN dE GENEEskUNdE
ISBN 978 90 382 1241 8 // Academia Press

2010 // 25 EUR -15% = 21,25 EUR
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