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Editoriaal

Het is duidelijk dat we vanuit

medicatiebewaking en schetst hun bijdrage tot een verbeterde

het ACHG volop inzetten op het

kwaliteit van zorg en veiligheid voor onze patiënten.

Elektronisch

Dossier

Ons onderwijs wordt sinds enkele jaren ook meer en meer gefo-

(EMD). We zien dit als hét

Medisch

cust op het gebruik door onze studenten van het EMD. Ze leren

instrument dat de huisarts en

hoe ze moeten registeren met trefwoorden, hoe ze een populatie

de andere zorgverleners moet

in kaart moeten brengen door middel van AUDITS en ze weten

helpen om onze patiënten kwali-

wat het belang is van databanken. Binnen het project “levens-

teitsvolle zorg te bieden. Om dit te

echt leren” is het EMD een praktisch en bruikbaar instrument om

bereiken hebben we de voorbije

praktijkgericht onderwijs te faciliteren. Het implementeren van

jaren pioneerswerk geleverd op

deze manier van werken vroeger in de opleiding is één van onze

verschillende vlakken.

volgende doelstellingen.

In samenwerking met het CEBAM

Reeds in de bachelorjaren zou deze manier van werken aange-

zijn we gegroeid vanuit een digi-

leerd kunnen worden. Er kan een EMD worden gemaakt met

tale bibliotheek naar een platform waar je gemakkelijk richtlijnen

bepaalde ziektebeelden die dan aan bod komen. De link naar

kan terugvinden. Na jaren van constructief overleg is daarom

de cursus en naar andere evidence kan worden gelegd. Bij de

EBMPracticeNET in het leven geroepen. Een bonte verzameling

voorschrijfmodule kan men naar interacties gaan kijken en een

van alle “evidence” bewegingen in België die nu samenwerken

koppeling maken met de farmacologie. Studenten leren op deze

om huisartsen een groot aanbod te kunnen bieden van betrouw-

manier vanuit hun toekomstig werkinstrument de link leggen

bare informatie. Dit op een E-health platform (24/24 en zeven op

met de onderliggende wetenschap en zijn ook in staat om na te

zeven) en bereikbaar via elk (dus ook uw) EMD. Elke discipline is

denken over de farmacologische en fysiologische aspecten van

verantwoordelijk voor het aanbieden van kwaliteitsvolle informatie,

aandoeningen.

die op een nationaal E-Health platform wordt gepresenteerd en

Van daaruit is het dan nog een kleine stap om ook het portfolio

door elk EMD kan geconsulteerd worden. Met het integreren van

hieraan te verbinden, waardoor elke arts zijn eigen leeragenda op

EBMeds, een beslissingsondersteunend systeem, vanaf 2014

een zinvolle en efficiënte manier kan bepalen en invullen.

voor elk EMD toegankelijk in België, zal de meerwaarde van het

Als we via onze studenten deze innovatieve ontwikkelingen,

goed registreren met trefwoorden enkel toenemen.

die een aantoonbaar voordeel voor elke huisartsenpraktijk zijn,

Ook het registreren van parameters zal een belangrijke rol spelen

kunnen integreren bij onze stageleiders, is dit voor iedereen een

in de bruikbaarheid van de ingevoerde gegevens. Collega Jan

meerwaarde en een reden om deze jonge mensen mee te helpen

Van Damme heeft er, in zijn eigen stijl, een bruikbaar boek over

opleiden.

geschreven. “Het digitaal papieren dossier overstijgen”, uitgegeven
bij ACCO, maakt ons vertrouwd met protocolgestuurde schermen,

Bert Aertgeerts
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Afstudeerprojecten
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19 gemonitorde patiënten met een verhoogde voorkans werden
11 nieuwe manifeste OSAHS en 3 nieuwe borderline cases

Ondanks de verlokkingen van de vele zonnige Leuvense terrasjes

gevonden. Andere bevinding: de diagnose wordt vaak miskend en

zaten ze allemaal in het prachtige Justus Lipsius auditorium op

klachten van moeheid/slaperigheid worden te weinig gerelateerd

de achtste verdieping van het gebouw Wijsbegeerte & Letteren

aan OSAHS. Eén en ander legt de nood bloot aan een grootscha-

in de Blijde Inkomststraat. Met 115 paar open ogen gericht op de

lige vervolgstudie!

toekomst en in het vizier werd de “feestweek” geopend.

Het vierde thema van was wellicht het meest “fundamentele” van

Deze eerste dag zette al meteen de juiste toon: zes presentaties

aard. In hun héél gedetailleerde statistische analyse van gege-

rond héél uiteenlopende onderwerpen, gevolgd door evenveel

vens uit de BELFRAIL study kon deze groep studenten glashelder

boeiende discussies. Onder het motto “toon me wat voor vragen je

aantonen dat een nieuwe respiratoire parameter, met name:

kunt stellen en ik zal je zeggen wat voor wetenschapper/intellec-

FEV1/H3, een betekenisvolle predictor van mortaliteit en het risico

tueel je bent”, hing er bij wijlen echt wel elektriciteit in de lucht. En

op hospitalisatie is bij plus-tachtigers. Ook “Mental decline” en in

de vragen van de studenten moesten hierbij zeker niet onderdoen

mindere mate “physical decline” lijken voorspeld te kunnen worden

voor de vragen van de juryleden.

door deze nieuwe index. Kaplan Meier curven en Cox-proportion

De spits werd afgebeten door de voorstelling van architectuur

regression analyses hadden blijkbaar géén geheimen meer voor

en de inhoud van een nieuwe webstek in opbouw: www.

deze groep gedreven onderzoekers. Indrukwekkend was de wijze

dementie-info.be, bestemd voor zowel artsen, mantelzorgers als

waarop ze een publicatierijpe tekst afleverden in het Engels, die

patiënten. Bij het ontwerpen ervan is duidelijk niet over één nacht

hopelijk snel gepubliceerd zal geraken!

ijs gegaan: elke stap in het ontwikkelingsproces was wel doordacht.

Na de middagpauze volgden nog twee andere boeiende mede-

Origineel hierbij is dat er geen “afgesloten” delen bestaan: zowel

delingen: De nieuwe DSM 5 taxonomie maakt melding van een

patiënten als mantelzorgers kunnen terecht in het luik bestemd

nieuw type eetstoornis met name “de eetbuistoornis”. Dit was de

voor artsen. Maar het werk is niet af en verdient verdergezet te

aanzet voor de exhaustieve literatuurstudie die werd opgezet door

worden. Want na de implementatiefase moet een evaluatiefase

een groep gedreven onderzoekers die hier “hun tanden” in gezet

volgen en dienen zich een nieuwe reeks onderzoeksvragen aan.

hebben. Het hoe en het waarom van de nieuwe diagnostische enti-

Is dit het onderwerp van één of méérdere Manamathesissen?

teit kwamen aan bod alsook de effectiviteit van farmacotherapeuti-

Onder de eerder enigmatische titel “De nieuwe kleren van de

sche en niet-farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden.

dokter” stelde een tweede groep studenten de resultaten voor

De discussie die volgde was héél geanimeerd en legde opnieuw

van een héél origineel onderzoek waarbij gepeild werd naar de

de nood bloot aan bijkomend onderzoek. Immers, wat is nu

perceptie van patiënten van hun huisarts en meer bepaald dan van

precies de aard van relatie tussen obesitas en eetbuistoornissen?

de rol van hun “vestimentaire outfit” hierin. Twee dimensies werden

De rol van telemonitoring in de wijze waarop in de toekomst

hierbij getoetst: “vertrouwen in de arts” enerzijds en “het zich

chronische ziekten zullen gediagnosticeerd en opgevolgd

gemakkelijk voelen” bij de arts anderzijds. Het onderzoeksopzet

worden, was het thema van de laatste presentatie. Het ging om

was origineel en de analyse was gebaseerd op antwoorden van

een indrukwekkend drieluik: (1) een helder “systematisch” litera-

1324 respondenten. De resultaten waren verrassend en lokten

tuuroverzicht van het onderzoek dat gebeurde over het impact van

een geanimeerde discussie uit. Maar de onderzoekers kenden

telemonitoring bij het opvolgen van drie geselecteerde aandoe-

héél goed de sterktes en de beperkingen van hun onderzoek. Ook

ningen: Hypertensie, Hartfalen en Diabetes (2) de resultaten

dit “smacht naar meer”: komt er een vervolgonderzoek?

van een enquête gevoerd onder huisartsen in Vlaams Brabant

Dat het Obstructief Slaap Apnea-of Hypopenasyndroom

over hun attitude t.a.v. telemonitoring en (3) het verslag van een

(OSAHS) vele frequenter voorkomt dan tot op heden gerappor-

gedachtenwisseling op de door Domus Medica georganiseerde

teerd werd, vermoedden we al eerder, maar nu wordt het eens

“Dag van de huisarts”, tijdens een atelier dat door deze groep werd

te meer bevestigd door het onderzoek dat door een derde groep

geanimeerd. Het literatuuroverzicht werd reeds gesubmit!

studenten op methodologisch rigoureuze wijze werd uitgevoerd

Kortom: een boeiende éérste dag. Wie er bij was, heeft genoten,

en dat resulteerde in een heuse publicatierijpe tekst in het Engels!

wie afwezig was, had ongelijk!

Op briljante wijze stelden ze hun pilootproject voor waarbij een
nieuwe doordachte case-finding strategie werd uitgestippeld.
De Somnolter, een device ontworpen door een Belgisch bedrijf,
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maakt slaapmonitoring aan huis niet alleen laagdrempelig, maar
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lijkt ook héél erg gebruiksvriendelijk. Bovendien lijkt de voorge-

Het was de warmste dag van het jaar en dat zullen we met zijn

stelde strategie: eenvoudige vragenlijst (stap 1) aangevuld met

allen geweten hebben boven op de achtste verdieping van het

de Epworth Sleepiness Scale (stap 2) en gevolgd door monitoring

torengebouw W&L. Maar het waren niet enkel de weersomstan-

bij geselecteerde patiënten (stap 3) héél effectief en efficiënt: op

digheden die zorgden voor de subtropische temperaturen. Ook de

vele geanimeerde (verhitte) discussies in alle richtingen droegen

boeiende zoektocht naar verklaringen hiervoor die in de presen-

bij tot de Caraïbische sfeer. Want zoveel thema’s en evenveel

tatie van de derde groep werden voorgesteld. Bijzonder origineel

controversen passeerden de revue!

was de wijze waarop het thema onderzocht werd: ouderen werden

Een greep uit wat aan bod kwam: Hoe moet het curriculum van

bevraagd naar hun “drempels” om over hun depressieve gevoe-

de arts van morgen er uit zien om een antwoord te kunnen bieden

lens te praten met hun arts en vervolgens werden ook artsen

aan de epidemie van chronisch zieken? Moet de vrije verkoop

bevraagd over hun mening over deze drempels. Even een tipje van

van NSAID’s aan banden gelegd worden? Hoe kunnen we aan

de sluier oplichten: bij (potentiële) patiënten leek de voornaamste

betere cijfers geraken over wat in onze Vlaamse woonzorgcentra

drempel de angst om medicatie voorgeschreven te krijgen en/of

gebeurt? Wat leert ons het stepped-care model, om depressie bij

om verwezen te worden. Bij artsen leken twee factoren boven te

ouderen op te sporen en aan te pakken, over hoe wij dit nu doen?

drijven: 1. de geringe vertrouwdheid met instrumenten (vragen-

Is depressie een syndromale of een procesmatige diagnose?

lijsten) waarmee aan case-finding/screening (what’s in a word)

Diagnose zei u? En toen geraakten we pas op dreef en besloten

kan gedaan worden en 2. de opvatting dat “depressieve gevoe-

om “en passant” ook nog een semantische discussie te voeren

lens” nu eenmaal bij het ouder worden horen (n.v.d.r: is dit géén

over concepten als opsporen versus diagnosticeren en screening

uiting van “Agism”?). Boeiend !

versus case-finding. Vervolgens: Wat is de plaats van moderne

Wist u dat er per dag in elke apotheek in 2012 maar liefste

“gebruiksvriendelijke technologie” in ons diagnostisch arsenaal?

3.233.200 verpakkingen Ibuprofen over de toonbank gingen in

En omdat we er niet genoeg van konden van krijgen, besloten we

de 5300 apotheken in ons land? Of naar schatting 3 verpak-

om aan het eind van dag nog een boompje op te zetten over de rol

kingen per apotheek per dag? De nevenwerkingen en contra-

van “salutogenesis” als beschermende factor bij chronisch zieken,

indicaties van NSAID’s zijn goed gedocumenteerd maar hoe

met als toemaatje een reflectie over wat het verband zou kunnen

kan de apotheker hier rekening mee houden als zij/hij niet

zijn tussen depressie en sense-of-coherence.

over een minimum aan achtergrondinformatie beschikt (mini-

En kijk: het wonder voltrok zich: iedereen bleef (weliswaar vech-

male kritische klinische gegevens) over hun “cliënt”? Deze vraag

tend tegen deshydratatie) betrokken tot op het laatste moment.

stond centraal in het boeiend onderzoek dat aan het eind van de

Het Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg publiceerde

ochtend werd gepresenteerd en waaruit vooral het warm pleidooi

in 2012 de position paper: “Organisatie van zorg voor chronisch

voor méér communicatie tussen artsen en apothekers op regio-

zieken in België” die eerder al heel wat stof deed opwaaien.

naal niveau naar voor kwam.

Maar wat zijn de uitdagingen voor het medisch onderwijs die uit

De vergrijzing van onze bevolking maakt dat zowel de preva-

dit document opborrelen? Dat is wat een eerste groep studenten

lentie als de incidentie van hartritmestoornissen toeneemt.

vanochtend uit de doeken deed. Centraal hierbij stonden twee

Voorkamerfibrilatie (VKF) is, na benigne extrasystolie, de voor-

vragen: 1. Hoe kunnen de broodnodige bijkomende competen-

naamste hartritmestoornis. De WHO Wilson en Jungner criteria

ties (interprofessionele samenwerking, teamwork, leadership and

indachtig, bestaat er een voldoende legitieme basis om actief te

management) in de nieuwe eindtermen van de basisarts inge-

gaan “screenen” naar VKF. Recent kwam een nieuwe device op de

bouwd worden? en 2. Hoe kan de keuze voor de specialisatie

markt dat de aandacht trok van deze groep jonge gedreven onder-

huisartgeneeskunde (nog) aantrekkelijker gemaakt worden? Eén

zoekers: the MyDiagnostick, en dat was de aanzet voor wat een

en ander resulteerde in een reeks concrete voorstellen die u hier

héél boeiend en tot in detail uitgewerkt onderzoek werd, waarbij

kunt ontdekken.

twee onderzoeksvragen voorop stonden: 1.Wat zijn de diagnos-

Weet u welke de officiële opnamecriteria zijn om toegelaten te

tische eigenschappen van dit nieuwe device? En 2. Wat kan de

worden tot een woonzorgcentrum? Geen nood als u het antwoord

plaats zijn van dit toestel in de dagelijkse praktijk van de huis-

niet kent, want zelfs bij Coördinerende en Raadgevende Artsen

arts? Eén en ander werd een toonaangevend voorbeeld over hoe

(CRA’s) die het zouden moeten weten, is dit niet duidelijk. Dit en

diagnostisch onderzoek moet opgezet worden. In 15 huisartsprak-

nog zoveel meer kwam aan bod tijdens de tweede presentatie

tijken werden na sample size berekeningen iets minder dan 200

met de eerder enigmatische titel: “Wat gebeurt er in de Vlaamse

patiënten onderzocht. In een zij-studie werd van elke van de VKF

woonzorgcentra?“. Algauw bleek dat de vraag vertaald werd in

patiënten een “fotografische” opname gemaakt (co-morbiditeit,

vier verschillende thema’s en dito papers: 1. Waarom beschikken

Risk score, CHA2DS2VASC –scores). Een uitstekend voorbeeld

wij niet over betere epidemiologische gegevens? 2. Waarom zijn

over hoe wij de betekenis en rol van “nieuwe technologie” in de

de opname criteria niet transparanter? 3. Een analyse van het

eerste lijn moeten evalueren! Hun publicatie is al onderweg.

antipsychotica gebruik in woonzorgcentra en last but not least

Zegt het begrip “salutogenesis” u iets? Of nog: Hebt u ooit

4. Vroegtijdige zorgplanning (VZP). De voorgestelde analyses

gehoord over wat in de psychologie bekend is als “sense of

waren onder meer gebaseerd op een enquête onder 450 CRA’s.

coherence“? Om in schoonheid te eindigen werd door de organi-

Over de juiste prevalentiecijfers van depressie bij ouderen

satoren als laatste voordracht tijdens deze, door hitte getekende,

bestaat wat discussie, maar waar consensus over bestaat is dat

marathon een presentatie gepland die in menig opzicht een “eye-

de prevalentie hoog is. Waar verder controverse over bestaat is

opener” bleek. De presentatie was opgebouwd als een tweeluik

over de premisse dat depressie in de eerstelijnsgezondheids-

(geïnspireerd door de twee papers die uit dit project resulteerden).

zorg (te)vaak miskend wordt. Dat was het uitgangspunt voor de

“Salutogenese” werd door Aaron Antonovsky in 1979 als concept
3

geïntroduceerd in een poging te verklaren wat mensen gezond

van de opleiding tot arts. Onder het motto “wat we zelf doen, doen

houdt. En om de positie van een persoon op het ziekte-gezondhei-

we beter, staken twee moedige studenten hun handen uit de

scontinuüm te bepalen werd vervolgens het “sense of coherence

mouwen en ontwikkelden ze een experimentele opleidingsmodule.

“ SOC-concept uitgewerkt. De Israëlische psycholoog Antonovsky

De opleiding werd positief geëvalueerd door de deelnemers, maar

was vooral geïntrigeerd door de vaststelling dat sommige overle-

er is nood aan lange-termijngegevens over de effecten van een

vers van de holocaust er in slaagden om hun leven ondanks de

vorming rond spiritualiteit op het later professioneel functioneren

vele traumatische ervaringen een nieuw elan te geven en anderen

als arts. Zeker voor herhaling vatbaar! (n.v.d.r.: Als Thematische

niet. Sindsdien is wereldwijd een netwerk van “salutogenesis” –

opleidingslijn voor HAIO’s en/of gevestigde huisartsen?)

onderzoekers ontstaan. In het eerste deel van de presentatie werd

Wist u dat in Nederland “accreditering” niet vrijblijvend is maar een

het concept toegelicht alsook het potentieel belang ervan voor

noodzakelijke voorwaarde om het beroep van huisarts verder te

de huisarts die hier wellicht een eigen “gevoeligheid” kan voor

kunnen blijven uitoefenen en dat in Denemarken en de UK port-

ontwikkelen. In een tweede deel werden “hard facts” voorgesteld

folio-leren de hoeksteen vormt van het accrediteringssysteem?

aan de hand van een héél gedetailleerde statistische analyse

De presentatie van de tweede groep ging over véél meer dan

van de BELFRAIL data. Verrassende vaststelling: uit hun analyse

dit soort weetjes. Op basis van een glasheldere SWOT analyse

blijkt dat hoge SOC scores bij deze specifieke groep van oudste

van het bestaande systeem enerzijds en van een thematische

ouderen een “protectief effect” hebben naar overlijden, zelfs als

analyse van de resultaten uit semi-gestructureerde interviews

gecorrigeerd wordt voor alle mogelijke confounders. Ofte: mensen

met stakeholders anderzijds, brachten zij haarscherp de ‘weer-

met een hoge Sense-of-coherence zijn niet alleen gelukkiger,

standen” tegen verandering aan het licht. Hun pleidooi, om het

maar leven ook langer! Andere vaststelling: Sense-of-coherence

hele accrediteringssysteem te herdenken en te laten vertrekken

lijkt onafhankelijk te zijn van de klinische diagnose “depressie”

vanuit de leernoden van de arts, en vanuit het Elektronisch

dood te voorspellen, maar als het cognitief deficiet te belangrijk

Medisch Dossier, klonk als muziek in de oren. Want uiteindelijk

wordt verdwijnt dit effect. Van een afsluiter gesproken!

is de doelstelling van accreditering: kwaliteitspromotie. Er volgde
een geanimeerde discussie waarbij duidelijk werd dat als we als
artsen niet anticiperen op verandering, andere belangrijke mede-
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spelers in de gezondheidszorg wel eens het voortouw zouden
kunnen nemen.
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Het was een zware dag want er stonden niet minder dan zeven

Een acute exacerbatie van astma. Elke huisarts wordt hier

presentaties op het programma. En er was weer voor elk wat wils

willens nillens mee geconfronteerd (volgens de bestaande morbi-

bij want de thema’s vandaag kwamen uit zowat alle uithoeken van

diteitsregisters minstens 4x/ jaar). “Acuut” zei u? Een eerste leer-

het vakgebied. Van omgaan met spirituele noden van patiënten,

punt was dat “acute “exacerbaties zich aankondigingen, zich lang-

over een kritische analyse van de beschikbare evidence rond

zaam opbouwen en dan als een ijsberg (als de dyspnee boven

wat nu de optimale aanpak van een acute astma exacerbatie is,

de subjectieve tolerantiedrempel geraakt) komt boven drijven. En

naar een evaluatie van Elektronische Medische dossiersystemen,

wat dan? Dat was de uitgangsvraag voor dit onderzoeksproject.

om uiteindelijk aan te komen bij de voorstelling van kant-en-klare

Wat zeggen de zovele internationale guidelines? En hoe komt het

educatieve modules rond de aanpak van knieklachten.

toch dat er zoveel uiteenlopende adviezen geformuleerd worden?

De sfeer was uitgelaten en er hing een heus “promotie” geurtje

Heeft dit misschien te maken met het gebrek aan evidence ter

in de lucht, want dit was de voorlaatste dag van hun opleiding tot

zake of eerder met het groot aandeel van “consensus statements”

arts! Zowel de afsluitende festiviteiten, de promotieplechtigheid,

in al deze guidelines? Dat was de analyse die ons werd voorge-

de vakantie als... “het leven” lonken!

legd. Conclusie: we have to AGREE-2 more...

Ze stonden er opnieuw elk met hun project. En als heuse profes-

Na dit event werd het even moeilijk om de draad weer op te

sionele presentatoren stelden ze hun werkstukken voor met

pikken. Maar twee eenzame ridders maakten ons duidelijk dat het

zoveel overtuiging! En zoals het hoort: met slides die niet over-

Elektronisch Medisch Dossier zonder meer hèt belangrijkste

laden waren, met een verzorgd taalgebruik, ondersteund door de

instrument voor de (huis)arts van de 21ste eeuw wordt. Onder twee

juiste lichaamstaal en met oogcontact met de toehoorders. En met

voorwaarden weliswaar: 1. artsen moeten “gecodeerd” leren regis-

“blikvangers” eenmaal, en/of met de nodige humor andermaal.

treren en 2. DE SOFTWARE van de huidige 14 erkende pakketten

Wat een contrast met onze eerste kennismaking zoveel maanden

lijkt hopeloos verouderd en er is wel degelijk nood aan een nieuw

geleden (de startdag in september 2012). Toen was deze groep

programma (liefst één) dat héél gebruiksvriendelijk technologie

“studenten” een passieve meute...met open blik op wat zou komen

incorporeert. Bedankt om ons nogmaals de héél boeiende ontwik-

weliswaar. En kijk hoe zelfverzekerd, actief betrokken en geënga-

kelingen in het E-file landschap op overzichtelijke wijze in kaart te

geerd ze er vandaag stonden! What else can a professor dream

brengen. Acroniemen als E-Health, Vitalink en Snomed hebben

of?

nu geen geheimen meer voor ons!

In de laatste decennia is er een groeiende aandacht (vooral in de

Na de middagpauze volgde een interpellerende presentatie

Verenigde Staten) voor spiritualiteit in de gezondheiszorg en

vanwege studenten die het aangedurfd hebben om zich te buigen

voor de introductie van specifieke competenties in de eindtermen

over een onderwerp dat in de publieke wetenschappelijk ruimte

Presentatie van een afstudeerwerk

weinig aan bod komt: met name de impact die de diagnose

achtergrond van een consult met als centrale aanmeldingsklacht

“borstkanker” enerzijds en “prostaatkanker “ anderzijds kan

kniepijn na een trauma. Een mooie nieuwe informatiebron, maar

hebben op het persoonlijke leven van individuen en van

zal er in de toekomst ook ruimte zijn om de inhoud te actualiseren

koppels. Wat verandert er in de belevingswereld van patiënten

en in vraag te stellen?

die deze diagnose krijgen en wat is het impact op de relatie met
hun partner? Blijkbaar bestaan er ook schalen om één en ander
binnen dit domein te meten. Opnieuw héél erg boeiend als vraag-
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stelling die ons allemaal, jong en oud, uitdaagde tot een reflectiemoment. Aansluitend werd nagedacht over hoe een mogelijke

Zij die het kunnen weten zijn het er over eens: het moeilijkste

interventie studie zou kunnen worden opgezet.

moment voor marathonlopers komt rond km 30, als nog onge-

Twee indrukkende voorstellingen vanwege twee gemotiveerde

veer een kwart van de te lopen afstand te gaan is. Dan is het

groepen van studenten die het beste van zichzelf gegeven hebben

risico op spierkrampen of op een mentale dip het grootst. Maar in

om hun eigen opleiding in eigen handen te nemen.

onze eigen presentatie-marathon viel er de derde dag niets van te

Groep 1 bracht een héél goed onderbouwd en genuanceerd

merken. Met evenveel gedrevenheid als de dagen te voren werden

verhaal over hun (wanhopige) zoektocht naar EBM funderingen

we weer zes keer verrast door evenveel boeiende voorstellingen.

die ze wilden vertalen tot een “guideline” (niet helemaal de ortho-

De spits werd afgebeten door het verslag van “veldwerk” uit de

doxe EBM definitie en betekenis van dit epitheton), maar wèl als

jungle van gezondheidszorg-voorziening die Brussel lijkt te zijn.

een concrete bruikbare handreiking voor huisartsen betreffende

Onthutsend was onder meer de vaststelling dat bij de gemeente-

de aanpak van “niet traumatische“ kniepijn. Jammer dat al de

lijke administratie van Anderlecht noch bij het Brussels Gewest

deelnemende studenten geen kopij van deze wonderbaarlijke

een inventaris van het aanbod kon teruggevonden worden. Via

samenvatting in handen kregen, want ze smachten er blijkbaar

een reeks semi-gestructureerde interviews werd een steekproef

naar. Niets dan lof voor al dit, alsook voor jullie voorgesteld diag-

van patiënten uit het Helix netwerk bevraagd naar hun motieven

nostisch algoritme. Weet zeker dat jullie synthese héél vaak zal

bij de keuze van hulpverlening in een acute zorgsituatie. In geval

gedownload worden! In de marge van dit alles hadden we het over

van acute rugpijn of een acuut ziek kind kiest het merendeel voor

waarom zo weinig evidence beschikbaar is over de “diagnostische

de huisarts. In het geval van een snijwonde kiest het merendeel

eigenschappen” van zoveel “manuele testen”.

voor de dienst spoedgevallen. Opvallend was dat weinig patiënten

Groep 2 ging evenwel nog een stap verder: ze maakten een

de wachtdienst kenden.

heuse informatieve multimediale website: www.knietrauma.be.

Hoe prevalent is ondervoeding bij ouderen die worden gezien

Bestemd voor wat zowel artsen als patiënten. Maar “diagnose”

door de huisarts? En hoe kan het risico op ondervoeding accu-

is één ding, het te voeren beleid een ander...en ook dat hebben

raat ingeschat worden? Dat waren de onderzoeksvragen die een

jullie begrepen door de nadruk te leggen op de hoog contextuele

volgende groep bezighielden. 110 65-plussers werden in periode
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Alle zevendejaars op het dak van Wijsbegeerte & Letteren

van 4 weken ondervraagd aan de hand van de NutriAction

En als hekkensluiter: een onderzoek naar het de prevalentie van

screeningstool. Hun onderzoek resulteerde in een interessant

verschillende leerstijlen. Leerstijlen zijn manieren waarop door

stroomdiagram waarbij het opvolgen van de gewichts- en mobili-

lerenden met nieuwe informatie wordt omgegaan. Bij 121 zeven-

teitsevolutie eye-openers moeten zijn.

dejaarsstudenten huisartsgeneeskunde werd een vijfvoudige

Het oordeelkundig managen van de farmacotherapie bij ouderen

vragenlijst afgenomen waarin gepeild werd naar de dominante

met multi-morbiditeit is geen sinecure. Polyfarmacie (hier gede-

leerstijl, de voorkeur voor een didactische werkvorm, de attitude

finieerd als de inname van vijf verschillende geneesmiddelen per

t.a.v. Evidence-Based Medicine en de Locus of Control. Blijkt

dag) is geassocieerd met een verhoogd risico op “adverse events”

dat de meeste studenten een gemengde leerstijl hebben en dat-

en ongewenste interacties en neveneffecten. Recent werd het

(jawel) wat betreft de didactische werkvorm de meeste studenten

RASP instrument voorgesteld (Rationalisation of home medica-

de voorkeur geven aan gestructureerde hoorcolleges. Er kon

tion by an Adjusted STOPP-list in older Patients), bedoeld als een

géén verband worden aangetoond tussen de dominante leerstijl

hulpmiddel om orde op zaken te brengen in de medicatielijst. Het

en een voorkeur voor een didactische werkvorm. Er werd geen

gaat om een lijst van 76 stellingen ondergebracht in 12 systeem-

verband gevonden tussen leerstijl en locus of control. Besluit: leer-

klassen. Hoe hanteerbaar en toepasbaar is dit instrument , was

stijlen bestaan, maar of er bij de inrichting van een leeromgeving

de vraag die deze groep jonge onderzoekers bezighield. Uit hun

echt rekening mee moet gehouden is onzeker. Een gezonde mix

veldstudie blijkt dat vaak een aanzienlijke reductie van het medi-

van diverse werkvormen en soorten interacties met studenten is

catievoorschrift mogelijk en dat vooral bij patiënten in residentiële

wellicht belangrijker dan een differentiële aanpak.

setting periodiek nazicht van de farmacotherapie nuttig is!

En daarmee geraakten we met zijn allen aan de eindmeet van

Er is veel te doen rond wat men “Vroegtijdige Zorgplanning”

deze boeiende marathon. Ik heb er ongelooflijk veel van genoten.

heet in de ouderenzorg. In hun onderzoek spitsten deze studenten

Bedankt aan allen die meewerkten en bereid waren om een groep

zich toe op één deelaspect hiervan met name de definities van

studenten te coachen. Ik kijk alvast uit naar de editie 2014 van dit

gehanteerde zorgcodes. Zorgcodes dienen als behandelings-

event!

richtlijn bij transfer van een patiënt of in noodsituaties. Maar zijn
deze wel uniform en eenduidig genoeg zodat ze door alle zorgver-

Sfeerbeelden zijn te zien op : http://vimeo.com/68879476

leners op eenzelfde wijze worden begrepen? Uit een reeks interviews met CRA ’s en beleidsverantwoordelijken in rusthuizen blijkt
dat er grote variatie bestaat in de interpretatie van de zorgcodes
en er nood is aan duidelijker definiëring van de codes.
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Jan Degryse

Stagecoördinatorendag

Op 25 juni had de jaarlijkse coördinatorendag plaats. Op dit event

Een jonge (in meerderheid overigens vrouwelijke) collega in de

komen alle stagecoördinatoren samen die de seminaries leiden

praktijk hebben, heeft heel veel voordelen.

in de jaren 8/9 van de huisartsenopleiding. Traditioneel wordt er
gezamenlijk nagedacht over een aspect van de opleiding. Dit jaar

Naast deze stage bij de PO volgt de haio seminaries, ongeveer

was dat de hervorming die ons te wachten staat van 7+2 jaren

om de twee weken, in een groepje met een twaalftal haio’s, onder

opleiding tot huisarts naar 6+3. (Het eerste cijfer staat voor het

leiding van de stagecoördinator. In deze seminaries worden vooral

aantal jaren studie voor de master in geneeskunde, het tweede

casussen besproken waar de haio’s niet goed raad mee weten,

voor de master na master in de huisartsgeneeskunde.) De zowat

maar ook richtlijnen komen aan bod, interessante opleidingen die

40 deelnemers uit heel Vlaanderen leverden heel wat interessante

men volgde, tips uit de literatuur, verslag van het praktijkverbete-

en boeiende suggesties af. Tot slot bracht de verantwoordelijke

rend project waar men aan werkt, enz. De “staco” volgt elke haio

voor dit event - Jo Goedhuys - hulde aan Bernard Meyfroodt die

ook individueel op middels intake, tussentijds voortgangsgesprek

na 27 jaar stopt als stagecoördinator. Daarna was er lekker eten

en eindevaluatie, en houdt contact met de PO om de facto de hele

in de zon, en een jazzy bandje deed de rest om de sfeer van het

stage te coördineren. Alles bij elkaar een 10% job, door het RIZIV

einde van alweer een academiejaar te evoceren.

even fair vergoed als je klinisch werk als huisarts ... en altijd in je
eigen regio.

Wat doet een “stagecoördinator” (“staco”) in feite?

Als je graag met een kleine, vaste groep jonge collega’s werkt, is
dit misschien iets voor jou ? Op de leeftijd staat quasi geen grens,

Het 8e en het 9e jaar van de huisartsenopleiding doen we in

we hebben er van 30 en van 66. Je moet 5 jaar gewerkt hebben

Vlaanderen samen met de drie andere universiteiten in het kader

als erkend huisarts en vooral goesting hebben. De meesten die

van ons Interuniversitair Samenwerkingsverband Huisartsen-

deze job aanvatten, blijven het decennia lang doen: contact met

Opleiding (ISHO). (Voor de praktische organisatie van die twee

de nieuwe generatie, frisse ideeën uit de universiteit, gezamenlijke

jaar hebben we de vzw “ICHO” ingeschakeld, het Interuniversitair

reflectie, kritisch kijken naar jezelf, inspireren, samen beter willen

Centrum voor Huisartsen Opleiding.) Hierdoor volgen alle

worden in dit vak ... zijn de meest gehoorde redenen om dit graag

studenten (haio’s = huis-artsen-in-opleiding) in Vlaanderen

te doen. Coördinatoren hebben ook onderling intervisie, persoon-

éénzelfde programma. Tegenwoordig zitten er zowat 220 haio’s in

lijke supervisie en opleiding om hun veelzijdig takenpakket tot een

jaar 8 en evenveel in jaar 9. Elk jaar komt ongeveer 55% van hen

goed einde te brengen. Onze vele vrouwelijke haio’s hebben nood

van de KU Leuven, een fractie die al zowat 30 jaar lang stabiel

aan vrouwelijke rolmodellen (staco’s): die zijn extra welkom!

blijft.
Om de paar jaar start een nieuwe groep met de opleiding tot coörTijdens deze twee jaar lopen haio’s vooral stage bij een praktijkop-

dinator. Daarin zitten zowel medisch-inhoudelijke topics (EBM,

leider (PO). Ze werken quasi autonoom onder zijn supervisie als

klinische logica, richtlijnen ..) als didactische topics (groepsdyna-

huisarts. De praktijkopleider is huisarts (of in 5% van de gevallen

mica, experimenteel leren, casusuitwerking, ..). Zin of interesse?

ziekenhuisarts), erkend als stagemeester bij het Ministerie van

Stuur een mailtje naar jo.goedhuys@med.kuleuven.be die voor-

Volksgezondheid en aangesteld als PO bij de vzw ICHO. Als je

zitter is van de Interuniversitaire overleggroep seminaries. Hij

af en toe een student in de praktijk hebt en dit bevalt je wel, kan

beantwoordt graag je vragen.

je eens een kijkje nemen op www.icho.be onder “hoe word ik PO”.
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Boek Het digitaal papieren dossier overstijgen

We hebben Prof. Em. Dr. Van Damme (vroeger verbonden aan het

inhoudelijke ondersteuning bieden als ik registreer tijdens de

ACHG en UGP) een aantal vragen gesteld naar aanleiding van

consultatie; in het tweede voorbeeld zal de ondersteuning uit de

zijn recentste boek.

persoon van de arts moeten komen en zal elektronische zowel als
papieren registratie tijdens het gesprek meer storend dan ondersteunend een rol spelen.

Kan u even de opzet van het boek situeren?

We hebben thuis een nieuwe microwave gekocht. Schitterend
toestel: eenmaal op knopje drukken en hij werkt 30 seconden,

Als u tevreden bent met een elektronisch medisch dossier (EMD)

driemaal drukken en die 90 seconden zijn voldoende om het

dat alleen labo-uitslagen en rapporten van de specialisten en

water voor een lekkere grote tas thee op te warmen. Als u hiermee

technische onderzoeken automatisch netjes ordent, moet ik u

tevreden bent blijf bij die uitleg, die 2 seconden duurt, en doe

vooral aanraden niet verder te lezen. Zonder daar cijfers over te

vooral niet de moeite om de handleiding te lezen. Maar als u van

hebben vrees ik dat de visie over het EMD bij een groot aantal

de warme lucht – microwave – grill – met automatisch gerechten

artsen – ik bedoel hier heel duidelijk niet ‘aantal huisartsen’ – niet

opwarmen – met automatisch ontdooien – enz … iets meer wenst

echt veel verder gaat. Wel nuttig en waardevol, maar eigenlijk

te weten, denk ik dat je toch even met de handleiding naast het

maar een kleine fractie van de eigenlijke mogelijkheden.

toestel zal moeten vertoeven. Enkel op spontaan aanvoelen het

Als u vindt dat elke registratie – en natuurlijk zal de computerregis-

geheel sturen zal wellicht ondermaats resultaat leveren. Wat dan

tratie daar op de eerste lijn staan – per definitie elke arts-patiënt

met het belangrijkste technische instrument van de arts? Ja, zelfs

relatie grondig verstoort, moet ik u ook hier vooral aanraden niet

belangrijker dan uw stethoscoop!

verder te lezen. Ik ga er van uit dat de ‘storende’ registratie in een

Deze taboes doorbreken met positieve boodschappen is een van

consultatie “nieuw voorschrift antihypertensiva” hier mijlen ver

de leidraden van dit boek.

ligt van een consultatie “mijn moeder is 2 weken geleden overleden” met alle schakeringen tussenin. In het eerste voorbeeld

Als ik als huisarts gemotiveerd ben om het EMD te

kan de computer enorm veel meer administratieve en medisch

gebruiken, wat zijn dan de 3 voornaamste zaken die ik
moet doen om het efficiënt te gebruiken?

De eerste voorwaarde voor een efficiënt EMD-gebruik is de keuze
van het EMD-pakket. Het probleem: men spreekt voortdurend
over het EMD alsof dit één zelfde instrument zou zijn met overal
dezelfde mogelijkheden. Eén LED-lampje, voldoende om het
sleutelgat te vinden, en een verlichtingspaal om een voetbalveld
te verlichten zijn beide ook elektrisch gestuurde verlichting maar
met toch wel heel verschillende doelstellingen en mogelijkheden.
Ook de term EMD dekt heel veel verschillende ladingen.
Waarom zou ik gemotiveerd zijn voor registratie? Het antwoord
voor mij ligt in de vragen “wat krijg ik als zorgverlener terug van het
EMD?” en “aan welke voorwaarden moet ik daarvoor voldoen”?
Het antwoord op de eerste vraag: een heel lange lijst van administratieve en medische ondersteuning in eerste instantie volledig
gestuurd door het eigen EMD en vervolgens afhankelijk van de
communicatiemogelijkheden tussen programma’s van alle andere
hulpverleners op de eerste lijn, van rusthuizen, van specialisten,
van ziekenhuizen, van ziekenfondsen, van OCMW’s, enz …
Ik ken maar één voorwaarde van de kant van de gebruiker als
antwoord op de tweede vraag: gestructureerd registreren, een
vloek in de oren van veel artsen, naar mijn gevoel vooral omdat
ze niet beseffen wat dit eigenlijk wil zeggen. Eén voorbeeld: als er
12/8 staat gaat het dan over 12 augustus of over een bloeddrukmeting? Dit duidelijk maken vergt gestructureerd registreren. Het
gaat hier niet over “alles of niets” maar is heel progressief. En dan
8

kom ik terug op het antwoord op de eerste vraag: hoe meer struc-

Hoe ziet u de toekomst voor het gebruik van het EMD?

tuur hoe meer mogelijkheden op voorwaarde dat het programma
daar dan ook iets mee “doet”. En hier ligt de kern van het verhaal:

Voor mij is het eerste punt de privacy van patiënt en arts scherper

waarom zou de hulpverlener de moeite van een registratie en van

regelen: het elektronisch medium is hier voor een enorme bedrei-

een zekere structuur in deze registratie doen als daar niets voor

ging maar biedt tezelfdertijd ook de mogelijkheid tot efficiënte

geboden wordt?

oplossingen. Het beperken tot een “ja” of “neen” ondermijnt
elke evolutie die echt verder gaat dan papier en fax. Mits deze

Wat zijn de voornaamste voordelen bij
het gebruik van het EMD?

afspraken is uitwisselen van alle gegevens echt mogelijk – zelfs
niet-geadresseerd – met alle voordelen van veiligheid en voor
patiënt en voor arts / hulpverlener. De voorstellen in het boek zijn
hiervoor een ander model en een aanzet tot brede maatschap-

Men legt voortdurend nadruk op analyses die men op het dossier

pelijke discussie.

van de patiënt of op het geheel van het dossiersysteem kan doen.

Het basisconcept: elke zorgverlener moet maximaal ondersteund

Ongetwijfeld terecht als men het dossiersysteem van bovenuit

worden binnen zijn registratie en in de bi-directionele uitwisseling

bekijkt, als men wenst te weten waar pijnpunten en mogelijke

van de gegevens. Dit gaat voor mij in eerste instantie over inhou-

verbeteringen in de zorg liggen. Maar men “vergeet” hierbij de

delijke steun en hier ligt voor mij de kern: goede registratie als

eerste stap: Hoe stevig is de band tussen goede zorg en goede

ondersteuning voor verbeteren van de zorg. Dit zal een minimale

registratie.

kwaliteitsgarantie bieden voor uitwisselen van gestructureerde
nuttige gegevens tussen alle (!) hulpverleners. Hierbij mag ook de

Ik ga er van uit dat een ± onmiddellijke beloning van goede regis-

bi-directionele communicatie met de patiënt niet vergeten worden.

tratie essentieel is om deze inspanning vol te houden op een hoog

De vergoeding moet in verhouding staan met een efficiënt goed

niveau van kwaliteit. Ik ken maar één beloning die onmiddellijk

gebruik – inclusief uitwisselen van gegevens – en niet in functie

een rol speelt: het administratief correct afwerken van het voor-

van bezit van een EMD. Dit kunnen normen zijn die goede regis-

schrift. Een grote reeks beloningen ligt iets verder af. Enkele voor-

tratie beoordelen maar veel belangrijker ook normen die de imple-

beelden uit een reeks van een vijftigtal types van ondersteuning

mentatie van aanbevelingen van goede multidisciplinaire zorg

die vandaag bestaan of binnen handbereik liggen:

kunnen evalueren.

• bijna automatisch een volwaardige verwijsbrief schrijven, met

Naar mijn gevoel is er geen weg terug, maar hoe ondersteunend

integratie van alle essentiële gegevens (bv steeds volautoma-

het dossier wordt en hoe snel deze evolutie komt ligt in eerste

tisch integratie in elke brief van de allergenen, die ooit in het

instantie in onze eigen handen!

dossier van de patiënt ingevoerd werden);
• automatisch verwittigd worden en het sjabloon krijgen bij
aanvraag speciale terugbetaling van medicaties (ps. we
wachten sinds een vijftal jaar op de belofte vanwege de overheid van “binnenkort vereenvoudigen” van deze procedure via
internet);
• allerhande vormen van interactieve en niet-interactieve medicatiebewaking (voor het ogenblik kunnen ± 18.000 items
bewaakt worden met als enige voorwaarde: diagnose en
medicatie registreren via trefwoorden!)
• integratie van een aanbeveling tot in de kern van het artspatiëntcontact en van het dossier wat als ondersteuning
onvergelijkbaar veel verder reikt dan een ‘formulier’ beschikbaar in het dossierinvullen van een Katz-schaal versus invoeren van gegevens van hulpbehoevendheid die zowel de Katz
en andere schalen automatisch kan invullen maar veel belangrijker ook een ondersteuning voor alle betrokken hulpverleners kan betekenen in het multidisciplinair overleg rond de
patiënt.
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Nieuws uit het ACHG

Openbare verdediging van de doctoraatsthesis

•

Op 31 mei j.l. verdedigde dr. Gijs

Van Pottelbergh op schitterende wijze zijn
• Op 27 mei j.l. promoveerde dr. Franca Warmenhoven aan de

proefschrift getiteld “The Diagnosis and

Radboud Universiteit met haar mooie proefschrift: ” Depression

Outcome of chronic kidney disease in older

in palliative care: Normal sadness or disorder?” Promotores:

persons”. Promotor: Prof. dr. J. Degryse.

prof. dr. K.C.P. Vissers, prof. dr. J. Prins, prof. dr. C. van Weel.

Copromotor: Prof. dr. P. Wallemacq.

Copromotor: dr. P.L.B.J. Lucassen

Dit proefschrift omvatte twee grote delen.
Een eerste epidemiologisch deel en een

Bij ongeneeslijke ziekte: ‘Onderscheid tussen depressie en

tweede experimenteel deel. De belang-

normaal verdriet is niet zo relevant’ .
Een belangrijke conclusie van dr. Warmenhoven is, dat het onder-

rijkste conclusies van het epidemiologische deel zijn enerzijds dat

scheid tussen normaal verdriet en een pathologische depressie in

chronische nierinsufficiëntie (CNI) frequent voorkomt bij ouderen

de palliatieve zorg in feite niet of nauwelijks relevant is. ‘Het gaat er

in België maar dat deze ouderen individueel een veel lager risico

niet om de palliatieve patiënt te behandelen op basis van al dan niet

hebben op het ontwikkelen van nierfalen dan jongere personen

afdoende criteria voor depressiviteit. Het gaat erom dat de patiënt

met dezelfde graad van CNI. Anderzijds werden factoren geïden-

diè palliatieve zorg en ondersteuning krijgt, die het beste past bij

tificeerd die samenhangen met een sterk verhoogd risico op een

zijn of haar eigen specifieke mogelijkheden en noden in de laatste

negatieve evolutie voor de oudere patiënt met CNI: een eGFR <30

levensfase.’ Ze pleit ervoor, dat zorgverleners zich niet alleen richten

ml/min, een sterke daling in de eGFR waarde in de jaren voordien

op het bestrijden van eventuele depressieve symptomen, maar

en verhoogde albuminurie of proteinurie-waarden.

ook op het versterken van de positieve krachten, die de patiënt in

In het experimentele deel werd aangetoond dat de verschillende

kwestie en diens sociale omgeving ter beschikking staan.

formules die gebruikt worden om de GFR- waarde te schatten

verbonden

op basis van creatinine en/of cystatine C serum- waarden voor

aan het Academisch Centrum

eenzelfde oudere persoon glomerulaire filtratie ratio’s (GFR)

voor Huisartsgeneeskunde van

geven die sterk verschillen. Deze geschatte GFR’s verschillen

de KU Leuven, waar zij werk-

ook sterk van de GFR die exact gemeten werd met een betrouw-

zaam is binnen de RITUALL-

bare methode. Tot slot blijkt dat het mogelijk is om bij ambulante

onderzoeksgroep (Research in

ouderen de exacte GFR waarde te bepalen op basis van meer-

Momenteel

is

ze

the ultimate aspects of life, KU

dere bloednames op verschillende tijdstippen na de injectie van

Leuven). Daarnaast werkt zij bij SeeTrue, een organisatie die op

de marker iohexol maar een reductie in het aantal noodzakelijke

mindfulness gebaseerde opleidingen en trainingen aanbiedt in

bloednames is nodig om de haalbaarheid van deze methode te

Nederland.

verhogen.

AGENDA
•

Interstavendag “ouderenzorg” (Berg en Dal, NL).

•

Opleiding Kwaliteit van zorg in de eerste lijn. [geaccredi-

•
•

•

Filmavond gevolgd door debat over beslissingen rond

teerd]. Meer info: Martine.Goossens@med.kuleuven.be

het levenseinde in aanwezigheid van rector Rik Torfs.

•

Module 1: 17/10/2013

Ten voordele van Constant Van de Wiel Fonds voor

•

Module 2: 5/12/2013

Huisartsgeneeskunde. Op 18 december 2013 (’s avonds)

•

Module 3: 13/2/2014

in Kinepolis Leuven. Binnenkort meer info bij Mieke.

•

Module 4: 24/4/2014

Therapiedag Alfagen. 19/10/2013.

Vermandere@med.kuleuven.be.
•

Systematic Review Part I: writing a protocol’ op 29

Meer info: www.vesaliusonlie.be

november 2013 9u-16.30u in het Zwartzusterklooster,

Congres: Arts worden in Brussel: 23/11/2013.

Schapenstraat 80, 3000 Leuven. Inschrijvingskost 50€.
Meer info bij Elizabeth.Bosselaers@cebam.be

Meer info: www.artswordeninbrussel.be
•

Multidisciplinair wetenschappelijk congres Hartfalen C-Mine, Genk. 6/12/2013. Meer info: www.BHFSS.be

11 oktober 2013. Meer info: www.achg.be/kalender

Leuvense Dagen Geriatrie [geacrrediteerd]: van 5 tot

•

Congres ‘Communicatie als eerste medicijn. Over de

en met 7/12/2013 in La Foresta, Vaalbeek. Meer info:

kwaliteit van het professioneel zorggesprek’ [geaccre-

Monique.Smets@med.kuleuven.be

diteerd]: Leuven, 17-18 januari 2013. Meer informatie
binnenkort via www.acco.be/events
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WONCA WORLD CONFERENCE PRAGUE 2013: A MILESTONE ?

Twee keynote lectures die eind juni werden gehouden op het

Dr. Karen Kinder tenslotte had de eer om de eerste voordracht

wereldcongres van huisartsen in Praag zullen misschien worden

te houden ter nagedachtenis van Dr. Barbara Starfield, die u

beschouwd als historisch: de toespraak van Dr. Chan, CEO van

allicht bekend is als illustere advocaat van de huisartsgenees-

de World Health Organisation, en de eerste Barbara Starfield

kunde en die in 2011 overleed. Dr. Kinder ging in op het probleem

Memorial Lecture door Dr. Karen Kinder.

van omgaan met multimorbiditeit, en de cruciale rol daarbij van
de huisarts. Het belang van Health Information Technology kan

Meer dan drieduizendzeshonderd huisartsen van overal over de

daarbij moeilijk worden overschat. Probleemgebieden daarbij

wereld kwamen hun ervaringen en hun bevindingen delen in de

zijn de vertrouwelijkheid van de patiëntgebonden informatie, de

Tsjechische hoofdstad. Onze bescheiden delegatie stageleiders

verantwoordelijkheid voor correcte gegevens, de overdraagbaar-

stak wat bleekjes af tegen de meer dan 200 Nederlandse deelne-

heid van informatie en uiteraard de financiering van performante

mers. Zoals op elk WONCA congres was er een enorme waaier

systemen. Het is duidelijk dat ons ACHG reeds actief is op dit

van presentaties en workshops. Het was opvallend hoe, ondanks

aandachtsgebied.

de verschillen in lokale omstandigheden, de kern van de huisartsgeneeskunde wereldwijd dezelfde kenmerken en gelijkaardige

Tot slot een dringende uitnodiging aan onze recent gepromo-

problemen vertoont.

veerde collega’s. De kwaliteit van heel wat

masterthesissen

huisartsgeneeskunde, en zelfs van sommige eindwerken van
Niemand minder dan Dr. Margaret Chan, directeur-generaal van

onze masters geneeskunde verdienen een internationaal podium!

de WHO mocht de spits afbijten. Met een zelden gehoorde duide-

Laat ons deze collega’s aanmoedigen om nu reeds een abstract

lijkheid plaatste zij de huisartsgeneeskunde in het centrum van

in te dienen voor WONCA Europe 2014. Voor stageleiders die na

de wereldwijde gezondheidszorg voor de komende decennia. De

lectuur van dit beknopt verslag zin krijgen om mee te gaan: save

uitdagingen omschreef zij als volgt: de vergrijzing van de bevol-

the date! Lissabon 2-5 juli 2014. Zie http://www.woncaeurope2014.

king, de epidemie van obesitas, de ongelijke toegang tot de zorg,

org/en/content/conference/welcome-message/welcome-mes-

de onrealistische verwachtingen tegenover de techniciteit van

sage-from-the-conference-chairman.html . De voorzitter Dr. Joao

de geneeskunde. De niet overdraagbare aandoeningen hebben

Sequiera Carlos heeft ons beloofd om low cost deelname mogelijk

het gewonnen van de infectieziekten als majeure doodsoorzaak.

te maken. Uw interesse mag u nu reeds bekendmaken op het

Waar chronische zorg de bovenhand neemt dragen huisartsen

stagesecretariaat: indien er voldoende stageleiders deelnemen

meestal 95% van de zorg, met 5% van het beschikbare budget.

organiseert het ACHG ter plaatse een special event!

En de meest opvallende uitspraak: “Human dignity vanishes
easily in high-tech specialized care. Health care needs to go

Wie graag nog een video-impressie ziet van WONCA 2O13 kan

back to the basics. ” ... van een statement gesproken.

terecht op volgende link: http://www.wonca2013.com/en/home
Interesse in deelname aan het internationale huisartsengebeuren

Dr. Igor Svab hield een opgemerkte lezing over de eigenheid

vanaf uw PC? http://www.globalfamilydoctor.com/groups.aspx .

van de huisartsgeneeskunde. In de tweede helft van de twin-

Jonge huisarts met internationale ambitie? http://www.globalfami-

tigste eeuw heeft onze discipline moeten aantonen dan zij net als

lydoctor.com/groups/YoungDoctorsMovements/VdGM.aspx

andere specialismen beschikt over degelijke research en dat zij in
staat is om een specifieke opleiding en navorming te organiseren.

Johan Buffels en Eveline Boogaerts

In de 21° eeuw moeten wij aantonen dat onze bijdrage uniek,
onvervangbaar en verschillend is van de andere specialismen.
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COLOFON
Dit contactblad is een uitgave van het

Redactieraad:

B. Aertgeerts, E. Van Severen, C. Geens,

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene leiding:

prof. dr. B. Aertgeerts

Onderwijs:

prof. dr. A. Roex

Stageverantwoordelijke:

J. De Lepeleire, E. Van Ael, M. Devis
Lay-out:

EV&Zonen, A. De Croo

prof. dr. J. De Lepeleire

Druk:

ACCO

Onderzoek:

prof. dr. F. Buntinx

Permanente vorming:

prof. dr. B. Schoenmakers

V.U.: B. Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 - bus 7001 te 3000 Leuven

Hoofdredactie en eindredactie

Marina Devis en Evie van Severen

CB is ook elektronisch te lezen: www.achg.be>stages>voordelen voor stageleiders
achg@med.kuleuven.be

www.achg.be

Stageleiders van het ACHG genieten 15% KORTING op onderstaande titels
CHRONISCHE VERMOEIDHEID

EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE
REVALIDATIE VAN KANKER, MS, FIBROMYALGIE EN CVS

DAPHNE KOS, JO NIJS, MIRA MEEUS, BIHIYGA SALHI
ISBN 978 90 334 8802 3 // Acco // 2013
248 blz. // 32,00 EUR –15% ➔ 27,20 EUR

LEERBOEK SLAAP EN SLAAPSTOORNISSEN
JOHAN VERBRAECKEN, BERTIEN BUYSE,
HANS HAMBURGER, VIVIANE VAN KASTEEL,
REINDERT VAN STEENWIJK (RED.)
ISBN 978 90 334 8924 2 // Acco // 2013
744 blz. // 85,00 EUR –15% ➔ 72,25 EUR

ALS ETEN EEN ZORG WORDT...

HET MAALTIJDGEBEUREN BIJ PERSONEN MET
DEMENTIE

SABINE BOERJAN
ISBN 978 90 334 9253 2 // Acco // 2013
136 blz. // 22,50 EUR –15% ➔ 19,15 EUR

HET DIGITAAL PAPIEREN DOSSIER
OVERSTIJGEN

EEN PERSOONLIJKE REFLECTIE BIJ 25 JAAR MEDIDOC

JAN VAN DAMME
ISBN 978 90 334 9307 2 // Acco // 2013
216 blz. // 30,00 EUR –15% ➔ 25,50 EUR

DIAGNOSE EN THERAPIE 2013-2014
WIERSMA T., VAN EVERDINGEN J.J.E.
ISBN 978 90 313 9800 3
Bohn Stafleu Van Loghum // 2013 // 1000 blz.
99,00 EUR –15% ➔ 84,15 EUR

KINDERGENEESKUNDE 2/e

(reeks Praktische huisartsgeneeskunde)
ISBN 978 90 313 9138 7
Bohn Stafleu Van Loghum // 2013
49,95 EUR – 15% ➔ 42,46 EUR

ANAMNESE EN LICHAMELIJK ONDERZOEK 6/e
VAN DER MEER J.
ISBN 978 90 352 3457 4
Elsevier Gezondheidszorg // 2013 // 284 blz.
79,95 EUR – 15% ➔ 67,96 EUR
inclusief onlinetoevoeging StudieCloud.nl

MEDISCHE SPOEDSITUATIES
DE SYSTEMATISCHE BENADERING

OLGERS T.J.
ISBN 978 90 856 2122 5
Prelum Uitgevers // 2013 // 330 blz.
49,00 EUR –15% ➔ 41,65 EUR

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 16 33 26 91 - Fax + 32 16 33 74 80 - Monique.Smets@med.kuleuven.be
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