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Wij hebben onze lezers ruim een half jaar op hun honger gelaten. 

Om eerlijk te zijn, wij dachten om er mee te stoppen en het geld 

dat wij normaal aan het contactblad besteden in andere initia-

tieven te investeren. Maar langzaam aan werd her en der een 

leegte ervaren en bleek “het contactblad” voor een band te zorgen 

tussen de opleiding in Leuven en de periferie, die er nu niet meer 

was. De webstek van de faculteit, het stagejaar en ACHG worden 

niet door iedereen even vlot bezocht en ze zijn ook niet altijd een 

toonbeeld van duidelijkheid, waar we overigens in de toekomst 

ook aan willen werken.

De mededelingen via e-post, gewone post en studiedagen 

bieden toch niet hetzelfde houvast als een papieren contactblad. 

Bovendien leest een tijdschrift nu eenmaal vlotter op papier, of je 

het nu op je nachtkastje legt of mee in bad neemt… Dus staken de 

verantwoordelijken van het ACHG de koppen bij elkaar en zochten 

steun bij mensen die het zouden moeten en/of kunnen weten.

Dit zijn de besluiten van ons overleg:

• Het ACHG heeft een contactblad nodig

• De uitbreiding van de stageactiviteiten vergt doorlopende 

informatie over oud en nieuw, wie en wat komt en gaat, en 

hoe het nu wel en niet moet.

• Het groeiend aantal studenten, de uitbreiding van de stage-

plaatsen en de stijgende interacties met de ziekenhuisstage 

en de specialistenopleiding bevestigen de nood aan doorlo-

pende communicatie.

En dus zijn wij hier terug.

Nu het aantal studenten huisartsgeneeskunde duidelijk in de lift 

zit en huisarts – stageleider zijn eerder een ambitie dan een karwei 

werd, is een “over - en – weerblad” onontbeerlijk gebleken.

Met de volledige steun van de directie van het ACHG, de steeds 

welwillende medewerking van het stagesecretariaat en de goede 

wil van alle stafl eden staan we klaar voor een nieuwe fase in de 

geschiedenis van het contactblad.

Communicatie tussen alle opleidingsonderdelen van de afdeling 

huisartsgeneeskunde, centraal of perifeer, en de andere stages 

die de faculteit aanbiedt blijven de kern van het verhaal.

De focus ligt bij de studenten van jaar zeven, op de grens tussen 

basisopleiding en beroepsopleiding. Zij lopen stage in diverse 

ziekenhuisdiensten, volgen probleem-oplossende-klinisch-

redeneren-sessies en leggen daar examen over af. Zij wisselen 

huisartsstages af met intensieve trainingsweken en werken ook 

nog aan hun eindwerk. Een ingewikkeld curriculum waarbij het 

nuttig is om  tussen de studenten onderling en hun diverse oplei-

ders voldoende communicatie te organiseren. Communicatie is 

bovendien ons stokpaardje…

De correspondentie op het net is erg vluchtig en een tijdschrift 

op papier biedt meer kansen om beschouwelijke informatie rond 

te sturen en duiding te geven bij het ganse “stage-gebeuren” 

vandaar onze keuze.

Dus brengen wij vanaf heden weer regelmatig informatie over ons 

en u op papier, die uiteraard ook elektronisch bereikbaar en ter 

beschikking is op www.achg.be >stageleider > contactblad.

Laat ons samen bouwen aan dit unieke netwerk over de oplei-

ding tot huisarts. Wij vernemen graag wat jullie wensen zijn en wij 

staan klaar om een stukje van jullie dromen waar te maken.

De Redactie 
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Editoriaal 

De kwaliteit van de stageplaatsen
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Algemeen

De laatste jaren hebben wij er dankzij de welwillende inzet van veel 

huisartsen  een paar honderd opleidingspraktijken bij gekregen. 

Dit was ook noodzakelijk met de uitbreiding van de stageactivi-

teiten veroorzaakt door de groei van het aantal studenten.

Maar we zijn niet gauw tevreden, want we willen de kwaliteit van 

deze stageplaatsen onder de loep nemen.

Wat is kwaliteit

Ja, wat is kwaliteit?

Nu wij meer dan gelukkig zijn met het groeiend aanbod van 

stageplaatsen doorheen alle jaren van de opleiding gaan wij 

samen met de huisartsen op zoek naar de waarde van dit oplei-

dingsaanbod in de periferie.

Huisartsstage aanbieden is één, maar een kwaliteitsvolle oplei-

ding verzorgen is een andere zaak.

“Zeg wat je doet, en doe wat je zegt” is een bekende slogan in 

de wereld van kwaliteit, en om te weten  wat men doet moet men 

meten.

Dus is er nood aan een aantal prestatie indicatoren die we kunnen 

controleren.

De eindtermen

Uitgaande van de principes van de can-MEDS (lees hiervoor 

eventueel opnieuw het Contactblad februari 2009 of via de 

volgende link  http://med.kuleuven.be/education/gids/HA/cb19/

cb0209_nl.html) werden de eindtermen voor de huisartsstage 

uitgetekend. Wij herhalen de momenteel gehanteerde lijst.

1. Communicatie en consultvoering

2.  Medische kennis en besliskunde

3.  Praktijkmanagement

4.  Klinische en technische vaardigheden

5.  Populatiegerichtheid

6.  Persoonlijk functioneren en carrière planning

De bedoeling is dat de huisartsenopleiders kennis hebben van de 

inhoud van de eindtermen en dat de stagiairs, naargelang van de 

studiefase waarin zij zich bevinden, deze elementen in de praktijk 

herkennen en indien mogelijk ook oefenen.

Kwaliteitsborging in de praktijk

Hoe zeker kunnen wij vanuit de stageorganisatie zijn dat wat op 

het terrein gebeurt ook overeenkomt met de verwachtingen? Hoe 

garanderen wij met name de kwaliteit van de opleiding. Hiervoor 

bestaan verschillende manieren van werken.

Het ABCD scoresysteem

Studenten vullen aan het einde van de stage een evaluatieformu-

lier in dat een betrouwbaar beeld geeft over:

• Aanbod van medisch werk in de praktijk.

• Begeleidingsbeoordeling

• Context en organisatie in de opleidingspraktijk

• Duiding voor nodige aanpassing

Wanneer wij van meerdere studenten over dezelfde stageplaats 

feedback krijgen, geeft dat een betrouwbaar beeld.

Deelname aan de opleiding

Wanneer het opleidingscentrum regelmatig pakketten aanbiedt 

dan kan men ervan uitgaan dat de stageleiders die daar op regel-

matige wijze aan deelnemen er ook wat van oppikken.

Diversen

• Praktijkbezoeken zijn bijzonder leerrijk voor alle partijen

• Bijhouden van een opleidingscurriculum door de opleiders is 

zeker nuttig

• Inzage bieden over inhoud en vorm van de opleiding binnen 

het ACHG heeft zeker positieve gevolgen

Besluit

• Een goed en regelmatig contact tussen het centrum en 

de perifere stageleiders is een noodzaak. Dit verloopt 

best via de regionale en centrale opleidingsmomenten.

• Evaluatieverslagen van stageleiders en opleiders 

vertellen heel wat over hoe het er lokaal aan toe gaat.

• De informatiestroom in beide richtingen moet behoorlijk 

lopen, toegankelijk en regelmatig doorstromen en moet 

makkelijk hanteerbaar zijn. 

• Werken aan een goede vertrouwensrelatie heeft duide-

lijk voordelen en versterkt het groepsgevoel.

• De uitbouw van een stevig netwerk vormt de basis voor 

de goede samenwerking

C. Geens



De dokter en zijn patiënt: een dialoog?

Intensieve training in consult en communicatievaardigheden

Leuvense Dagen van 3, 4 en 5 december 2009 La Foresta Vaalbeek
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Voor alle volledigheid volgt hieronder nog eens de schematische voorstelling van het LCM in al zijn onderdelen:
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Klacht:
- Wat zijn de 

ongemakken? 
- Wat zijn de klachten?
- Wat zijn de 

problemen?
- Wat zijn de 

aanmeldingsvragen?
- Welke zijn de 

domeinen waarvoor 
de patiënt komt?

- Inventaris van alle 
punten

Beleving:
- Hoe kijkt de patiënt 

zelf tegen deze 
klacht aan? 

- Wat heeft de 
patiënt zich daarbij 
voorgesteld?

- Hoe reageert de 
omgeving op zijn 
ziek-zijn?

Verwachtingen
wat verwacht de 
patiënt dat er gedaan 
wordt?
Inbreng arts
Wil de patiënt 
nog andere zaken 
bespreken?

III.A. Anamnese

Gericht bevragen van 
de klachten 

Exploreren 
psychosociale context

III.B. Klinisch 
Onderzoek

Uitvoeren van klinisch 
onderzoek

Uitvoeren naar 
technische 
onderzoeken

Rapportage
van de bevindingen, 
teruggekoppeld aan 
oriëntatie
Behandelingsvoorstel
voorleggen van de 
mogelijkheden en 
overleggen zowel 
medicamenteus als 
niet medicamenteus
Planning
-Verdere onderzoeken
- Verwijzing

Samenvatting

Zijn alle vragen 
beantwoord?

Continuïteit van de 
relatie? 

Sy
nt
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1° mentale synthese
- Hoever staan we nu? 
- Heb ik als arts alles 

goed begrepen? 
- Voelt de patiënt zich 

hiermee begrepen?

2° mentale synthese
- Wat is de differentiële 

diagnose? 
- Welk klinisch 

onderzoek moet 
uitgevoerd worden? 

3° mentale synthese
- Wat is de differentiële 

diagnose? 
- Hoe zie ik als arts nu 

het probleem? 

Pa
ln

 

Consultatieplan

Hoe gaan we 
deze raadpleging 
structureren? 

Welke punten 
verdagen we? 

Onderzoeksplan

Meedelen welke 
onderzoeken moeten 
gebeuren

Uitkleedopdracht 

Beleidsplan

Welke info zal ik geven 
en welke plannen 
zullen we voorstellen? 
Sluit dit aan bij de 
oriëntatie? 

Voorzien verloop en 
alarmtekens 

Hoe is het te 
verwachten probleem?

Alarmtekens?

De laatste Leuvense dagen waren vernieuwend op een aantal 

vlakken:

• de lokalen in het UZ van Pellenberg werden ingeruild voor de 

bosrijke omgeving van La Foresta in Vaalbeek

• de inhoud werd voor 100% door huisartsen gebracht

• bijzondere aandacht ging naar de interactie tussen lesgevers 

en deelnemers

En het dient gezegd, het werd voor alle partijen een verfrissende 

en instructieve driedaagse.

Uiteraard ben ik als betrokkene misschien niet de meest objec-

tieve waarnemer maar vooral zaterdag en ook in de loop van de 

talrijke oefensessies was de beoordeling unaniem positief. Ook al 

denken we als huisarts dat we onze kerntaak, consultaties doen, 

beheersen er blijkt nog veel ruimte voor verbetering.

De focus lag op het Leuvens Consultatiemodel (LCM) en de 

dialoog die er continu is of zou moeten zijn tussen de arts en 

zijn patiënt. De vorm waarin er werd lesgegeven was ook totaal 

anders dan we gewoon zijn tijdens de gewone bijscholingen: na 

een korte inleiding werden de deelnemers uitgenodigd om met 



rollenspel praktijkoefeningen te houden over elk onderdeel. Dat 

bracht zeker wat onwennigheid met zich mee maar na het over-

winnen van een zekere drempel werd er goed geoefend en de 

echo’s achteraf logen er niet om. Het is pas door daadwerkelijk 

te oefenen dat je bijleert en je techniek bijschaaft. Zelfs artsen die 

het gewend waren om ex cathedra lezingen voorgeschoteld te 

krijgen tijdens Leuvense Dagen, waren enthousiast. 

De consultatie werd ontleed in alle onderdelen en stuk voor stuk 

behandeld (voor alle volledigheid en ter opfrissing nog eens bijge-

voegd). Ook omgaan met onzekerheid, wilsverklaring en gedrags-

verandering kwamen aan bod. Er werd ook speciaal aandacht 

besteed aan feedback geven aan een student, een aspect waar 

de meesten onder ons nog veel konden van opsteken.

 Het evaluatie-instrument Common Ground, waar een aantal 

stageleiders al kennis mee maakten, werd toegelicht. Voor de 

meeste deelnemers was het een leerrijke driedaagse, getuige 

verder in dit blad een tekst met ‘take home messages’ van 

collega Jan Delbeke en een leuke metafoor van Jan Craenen. 

Er waren collega’s die met veel weerstand aanschoven aan de 

oefentafel(s) maar later toch getuigden over het nut en het effect 

dat de oefensessies hadden gehad op hun kijk op consultatie-

voering. We mogen als huisarts met jaren lange ervaring wel eens 

stil staan bij wat we dagelijks doen en vooral of we het (nog) goed 

doen. 

Het is niet omdat we dag in dag uit met patiënten in contact 

komen dat we geen extra dimensie kunnen toevoegen aan onze 

consultaties. Zoals iemand het formuleerde: “Door te vragen naar 

de ideeën, bezorgdheden en verwachtingen van de patiënt wordt 

een banale consultatie naar een ander niveau getild, het geeft me 

meer voldoening en kan me misschien behoeden voor routine en 

gevoelens van sleur.” 

Er bestaat geen twijfel over dat het consultatiemodel goed is voor 

de patiënt (minder ontevredenheid, betere therapietrouw, enz.) 

maar het is waarschijnlijk ook heel goed voor de hulpverlener!

Vanuit het ACHG zijn we van plan werk te maken van een tekst-

boek over het LCM en ik hoop u daarover spoedig te kunnen 

berichten in deze kolommen.

Marleen Brems

Bedenkingen bij de Leuvense Dagen Consultatie- en communicatievaardigheden

De Leuvense Dagen over consult- en communicatievaardigheden 

waren erg geslaagd:

• consultatievoering is een typisch huisartsgeneeskundig 

onderwerp

• de dagen werden gegeven door huisartsen voor huisartsen

• de dagen waren interactief met actieve deelname van de 

artsen dmv. rollenspel, actieve bevraging…

• rollenspel kan bedreigend overkomen maar de vaste en kleine 

groepen gaven snel een veiligheidsgevoel

• de verschillende moderatoren, verspreid over de diverse 

groepen, veranderden telkens van groep zodat we kennis 

maakten met verschillende stijlen en personen.

 

Goed consultatie voeren (met het Leuvens model) is moeilijk maar 

als je de knepen kent een aangename en doeltreffende vaardig-

heid die de kwaliteit van de consultaties omhoog tilt.

Tevens levert het consultatiemodel ons een instrument om 

onszelf, de stagiairs en de Haio’s structureel te observeren en 

feedback geven mogelijk te maken.

Het Leuvens consultatiemodel is tevens een specifi ek huisarts-

geneeskundige tool.

Eén van de deelnemende artsen vertelde op de eindevaluatie dat 

hij met enthousiasme naar deze studiedag kwam maar nu met 

onzekerheid terugkeert. 

Inderdaad, de artsen die dit model niet kennen en consultatie-

voering geleerd hebben met vallen en opstaan zijn onbewust 

onbekwaam wat dit consultatiemodel betreft (wat niet betekent 

dat hun consultatievoering niet goed is). Nu ze met dit model 

kennis hebben gemaakt, veranderen ze van een zekere arts in 

een bewust onbekwame arts wat consultatievoering betreft. Als 

deze artsen dit model proberen toe te passen in de praktijk, met 

alle onzekerheden die dat met zich meebrengt, worden ze na een 

tijdje bewust bekwaam om na vele jaren uiteindelijk onbewust 

bekwaam te zijn geworden. 

Zoals we gezien hebben tijdens het onderdeel “motiveren naar 

een gedragsverandering bij onze patiënten”, moet je ook artsen 

motiveren om over te stappen naar een ander consultatiemodel. 

Dit consultatiemodel proberen, maakt heel wat los bij de artsen 

die het voor het eerst gebruiken en het kan ook

• weerstanden oproepen (want je voelt je plots bewust 

onbekwaam), 

• onzekerheden oproepen – kan ik dit wel, gaan de patiënten dit 

aannemen

• het besef met zich meebrengen dat een gedragsverandering 

tijd en oefening vraagt 

Voor mij, al jaren aanhanger van het Leuvens consultatiemodel, 

was het niet alleen een opfrisser maar ik heb veel bijgeleerd:

• in het omgaan met stagiairs en Haio’s ivm het consultatie-

model, 

• in het gebruik van stiltes

• in het omgaan met weerstanden en motiveren naar gedrags-

verandering en zo veel meer.
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Voor mijn collega’s in de praktijk heb ik een samenvatting 

gemaakt van wat ik geleerd heb tijdens deze Leuvense Dagen. 

Dat mondde uit in de volgende take home messages.

• Stilte: is een krachtig maar ook een machtig instrument – 

opletten dat de patiënt geen dingen vertelt die hij absoluut 

niet wil vertellen

• KO: Tijdens het KO hebben we “ onze witte schort aan”; ook 

bij KO is communiceren en de manier waarop erg belangrijk; je 

komt (letterlijk) erg dicht bij de patiënt – communiceren maakt 

dat de patiënt dit nauw contact als een routinegebeuren 

ervaart en dat het veiligheidsgevoel stijgt. Denk eraan uitleg te 

geven indien je tijdens het KO bijkomende vragen stelt – kan 

erg beangstigend overkomen bij patiënt. Ook tijdens het KO 

moet je aan de relatieopbouw werken.

• Onzekerheid bij de HAIO: als de HAIO de opleider erbij roept 

is dat in een moment van onzekerheid (met schrik zijn onkunde 

als arts aan de patiënt te tonen, het vertrouwen te verliezen). 

Belangrijk om op voorhand met de HAIO af te spreken hoe 

het moet verlopen als hij de opleider erbij roept – en eventueel 

achteraf te bevragen hoe dit voor hem liep.

• Stagiairs: als een stagiair een consultatie doet is het best 

zo weinig mogelijk medische informatie op voorhand te 

verschaffen, zodat hij tijdens de oriëntatie in zijn hoofd niet al 

te veel bezig is met medische vragen.

• Wilsverklaring: hoe correct bewaren in het EMD

• Samenvatten: is enerzijds bedoeld als mentale synthese “wat 

weet ik nu over deze patiënt met deze klacht(en)” en anderzijds 

een toetsing naar de patiënt “zitten we op dezelfde hoogte, 

heb ik je goed begrepen”  maar het is ook een gespreksbe-

vorderende techniek en nodigt de patiënt uit aan te vullen, te 

corrigeren.

• Euthanasie: best bespreken met evt. partner, de kinderen en 

belangrijke familie om iedereen te betrekken, te kennen  bij de 

beslissing, om relatiemoeilijkheden aan bod te laten komen 

zodat de laatste levensfase van de patiënt niet bezwaard 

wordt door familiale spanningen.

• Rapportage: moet steeds gelinkt zijn aan en aansluiten op de 

ICE (ideas, concerns, expectations). Een trucje om te weten of 

de patiënt de rapportage begrepen heeft is een vraag stellen 

als “ wat ga je nu thuis vertellen”.

• Haio’s en jonge artsen, zijn vooral bezig met vakkennis en 

moeten nog leren dat het consult ook een patiëntgerichte 

en niet een ziektegerichte act is. Vandaar dat oriëntatie voor 

hen erg moeilijk is, daarom gaan ze snel over naar medische, 

gesloten, anamnestische vragen.

• Counseling: (laagdrempelige vorm van begeleiding) is een 

proces dat soms tijd nodig heeft.

• Dementerende patiënt: 

• richt je duidelijk en rechtstreeks tot de dementerende, hou 

goed oogcontact. 

• leer omgaan met herhalingen 

• hoever ga je mee met de psychotische lijnen

• spanningsveld: respect voor dementerende <-> hoe 

betrouwbaar is zijn verhaal

• denk eraan vroegtijdig een zorgplanning te bespreken

• www.delaatstereis.be met twee brochures, 1e voor patiënten,

2e voor zorgverstrekkers

• www.palliatief.be

• Metacommunicatie: een arts is geen advocaat (partijdigheid), 

is ook geen rechter (onpartijdigheid) maar vertoont veelzijdige 

partijdigheid

• consultatiemodel: een goed consultatiemodel gaat over 

vaardig communiceren met de patiënt, een relatie opbouwen 

met de patiënt. 

• Feedback: in een groepspraktijk is het best dat een op video 

opgenomen consultatie van een HAIO enkel door de HAIO en 

één arts bekeken wordt met daarbij feedback. Nadien kan, 

indien de HAIO de toelating geeft, het feedbackgesprek en 

evt. de video met de andere artsen besproken worden doch 

zonder bijkomende commentaar.

• Feedback: de feedbackontvanger moet geen verantwoording 

afl eggen; vragen met “waarom” zoals “waarom doe je dit”, 

zijn niet goed.

Jan Delbeke, een collega en enthousiaste deelnemer 
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DE REGELS VAN OTTAWA

Nog een refl ectie van een deelnemer/lesgever tijdens de 

Leuvense Dagen Consultatie- en communicatievaardigheden

Mag ik nog even een verhaaltje lezen?

Het is eigenlijk geen verhaal want het is niet geschreven door 

een schrijver, maar door een wat oudere dokter tijdens een 

studiedag over communicatie, als hij wat weg mijmert wanneer 

hij denkt aan de vele betekenissen, die woorden kunnen 

hebben en aan de gelaagdheid van de boodschappen.

Het gaat over een stad met de naam Ottawa, je weet wel, die 

stad in Canada, waar ze zonder een RX te nemen, kunnen 

zien of je enkel gebroken is of niet.

En je moet goed opletten, want het verhaal is erg kort. Voor 

het goed en wel begonnen is, is het al weer uit.

De titel is: De regels van Ottawa.

Een man ging naar zijn huisarts.

Hij had de dag ervoor een misstap gedaan en had daarbij zijn 

hart verstuikt.

Het was onmiddellijk blauw en opgezwollen, maar dat kon je 

niet zien want het zat van binnen.

Je kon er overal op duwen en het deed geen pijn.

Hij kon er ook zeker meer dan vier stappen mee lopen.

En de dokter zei: “Je boft, man, het is niet gebroken.”

En de man dacht: “Wat een geluk.”

Jan Craenen

  ACHG in een nieuw kleedje

• Samen met de opfrisbeurt van vergaderzaal V2 kreeg ook 

De Kuil, de open ruimte aan de grote traphal in onze gang, een 

nieuwe look.

• Je kan er gezellig zitten, op adem komen, keuvelen, wachten 

tot je afspraak er is…..

• De V2 oogt ook veel frisser en professioneler als vergader-

ruimte.

 Zithoek ACHG 



Het ACHG zendt zijn zonen en dochters uit

Dagboekfragment van een onderzoekster

In de volgende tekst komt een “dochter van het ACHG” aan het 

woord. Een dochter die van zich laat horen in “The Lancet”, een 

niet alledaagse gebeurtenis!

Ann Van den Bruel schrijft over haar verblijf in Oxford en u kunt 

ook de voornaamste gegevens lezen van het artikel dat ze samen 

met andere onderzoekers maakte.

“Sinds meer dan 2 jaar werken we op het ACHG samen met 

onderzoekers uit Oxford, Rotterdam en Leicester rond een huis-

artsrelevant onderwerp nl de diagnose van ernstige infecties bij 

kinderen. Elk van de onderzoeksgroepen deed hier in het verleden 

al onderzoek naar maar nu hebben we het plan opgevat om niet 

alleen onze expertise maar ook onze data te bundelen.

Als eerste stap hebben we een systematische review gedaan 

naar klinische tekens voor de diagnose van ernstige infecties bij 

kinderen. De resultaten hiervan mocht ik in november in Canada 

gaan voorstellen op de North American Primary Care Research 

Group conferentie in Montreal. Deze conferentie brengt tradi-

tiegetrouw heel wat onderzoekers uit de huisartsgeneeskunde 

samen met logischerwijze sprekers uit de Verenigde Staten en 

Canada, maar ook het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn 

goed vertegenwoordigd. Als enige Belgische moest ik onze drie-

kleur daar gaan verdedigen. Er waren presentaties over allerlei 

onderwerpen gaande van het effect van corticosteroiden bij keel-

pijn tot de prognose van aspecifi eke buikklachten bij kinderen. 

Verfrissend ook om kennis te maken met een andere organisatie 

van zorg. In de Verenigde Staten is primary care of eerste lijnszorg 

vooral toegespitst op de lagere socio-economische lagen van de 

bevolking, waardoor zij bijvoorbeeld veel onderzoek doen naar 

het effect van tolken bij de zorg voor anderstaligen op therapie-

trouw, bloeddrukdaling en zelfs op het aantal myocardinfarcten.

 

Maar het bleef niet bij een uitstapje naar het verre Canada want 

deze zomer kreeg ik de vraag uit Oxford of ik bij hen niet wilde 

solliciteren voor een post als clinical lecturer. Er waren acht vaca-

tures maar deze moesten verdeeld worden tussen verschillende 

afdelingen, waaronder primary care, oncologie, gynaecologie, 

pathologie, ... Alle kandidaten moesten onderling met elkaar 

concurreren, op basis van eerdere onderzoekservaring, publica-

ties, presentaties, plannen voor de toekomst, enz. Eerst dacht 

ik dat een onmogelijke opdracht zou zijn. Ik stelde me vragen 

over mijn eigen toekomst en lag een tijdje wakker van vragen als 

“wat met mijn gezin?”,“ik maak toch geen kans”, “zal ik daar wel 

kunnen meedraaien?” Zonder een antwoord op al mijn vragen of 

een oplossing voor alle mogelijke hindernissen, besloot ik toch 

maar mijn kans te wagen. Zonder verwachtingen ging ik naar 

het interview, ik had tenslotte niets te verliezen. Tot mijn grote 

verbazing kreeg ik de job aangeboden, waardoor ik ineens moest 

gaan nadenken over hoe het allemaal zou moeten georganiseerd 

worden.

Mijn man was in het begin niet enthousiast, daar moet ik eerlijk 

over zijn. Verhuizen met onze vier kinderen vonden we ook geen 

optie. We moesten dus een andere oplossing zoeken. Ik stelde 

voor aan mijn nieuwe werkgever om te ‘pendelen’ tussen Oxford 

en Ranst. Alle partijen vonden dat een bevredigende oplossing 

waardoor ik vanaf januari elke maand enkele dagen naar Oxford 

ga en de rest van het werk thuis doe. 

 

En er is nu al een goede evolutie merkbaar want ondertussen werd 

onze review ook aanvaard voor publicatie in The Lancet. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd…”

Ann Van den Bruel

 Ann Van den Bruel legde haar doctoraat af in 2006 met als titel: 

“The value of signs and symptoms for the diagnosis of serious 

infections in children in primary care”. In haar “dagboekfragment” 

kon u lezen dat ze heel wat inspanningen heeft geleverd om 

samen te werken met andere onderzoekers aan andere universi-

teiten. We zijn terecht fi er op deze prestatie en geven u de refe-

renties van het artikel in The Lancet:

Diagnostic value of clinical features 
at presentation to identify serious infection
in children in developed countries:
a systematic review

Ann Van den Bruel, Tanya Haj-Hassan, Matthew Thompson, Frank 

Buntinx, David Mant and for the European Research Network on 

Recognising Serious Infection investigators

Lancet, DOI:1016/S0140-6736(09)62000-6

Het persbericht gaf de inhoud als volgt weer:

LEUVEN 03/02/2010 (BELGA) = Een Europees medisch 

onderzoeksteam onder leiding van wetenschappers 

van de K.U.Leuven en de universiteit van Oxford heeft 

voor artsen een lijst van alarmsignalen opgesteld om 

te weten of een kind al dan niet kampt met ernstige 

infectieziektes zoals long- of hersenvliesontsteking. 

Opvallend is dat de lijst niet alleen fysieke symptomen 

bevat maar ook rekening houdt met het instinctieve 

inschattingsvermogen van de ouders.

Door de vaccinatiecampagnes zijn ernstige infectieziekten 

zo zeldzaam geworden dat het voor huisartsen, pedia-

ters en spoedartsen niet makkelijk is om bij een kind een 
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zware infectieziekte te onderscheiden van andere minder 

ernstige aandoeningen. Kinderen komen ook vaak in een 

vroeg stadium op consultatie, als de symptomen nog niet 

heel uitgesproken zijn. Zo blijkt uit studies dat bijvoor-

beeld hersenvliesontsteking in de helft van de gevallen 

niet meteen herkend wordt bij een eerste consultatie in de 

eerstelijnszorg. 

Op basis van onderzoeksraporten stelde het team een lijst 

van symptomen op die kunnen wijzen op een ernstige 

aandoening, zoals een snelle ademhaling, slechte door-

bloeding van de huid, kleine rode of paarse vlekjes over 

het hele lichaam, zeer hoge koorts. Daarnaast is het 

oordeel van de ouders zeer belangrijk. "Ouders kennen 

hun kind het best en hebben het al vaker gezien in minder 

ernstige omstandigheden. Uit de studie blijkt dat ze zeer 

goed aanvoelen of de situatie ernstiger is dan voorgaande 

keren", aldus professor Frank Buntinx van het Academisch 

Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven.

 

Ik mag in naam van alle lezers niet alleen Ann en Frank maar alle 

stafl eden van het ACHG bedanken voor hun inzet. Ze zorgen er 

voor dat huisartsgeneeskunde een plaats krijgt in de internatio-

nale literatuur. Als dat gebeurt met onderwerpen die ook een 

nuttige weerslag hebben op ons klinisch handelen in het veld, 

dan zijn we goed bezig. In een volgend nummer komen nog 

andere doctoraten aan bod. Het is goed dat een breder publiek 

kennis maakt met de inspanningen die op dat vlak worden 

geleverd. Huisartsgeneeskunde is immers het mooiste vak dat 

er bestaat en alles wat dat kan benadrukken, moet de wereld 

worden rondgestuurd.

Marleen Brems
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In samenwerking met de auteur 

Marc Boogaerts, hematoloog, 

van het boek “Klinische hemato-

logie” kunnen we aan alle stage-

leiders dit praktische naslagwerk 

aanbieden met 15% korting als 

u de bestelling plaatst via deze 

voor u gereserveerde link: 

http://www.lannooshop.be/

achg, zo betaalt u € 20,95 ipv 

€ 24,95.

De volgende informatie bevindt zich op de achterfl ap van het 

boek:

Dit handboek Klinische Hematologie is bedoeld als een inleiding 

tot de klinische hematologie voor niet-hematologen.

Het boek is nuttig voor studenten in basisopleiding genees-

kunde of beginnende specialisatie, voor studenten in oplei-

ding verpleegkunde of andere paramedische beroepen, voor 

masterstudenten in biomedische wetenschappen met klini-

sche interesse, voor huisartsen, patiënten en gezondheidswer-

kers, kortom voor iedereen die interesse betoont in de recente 

ontwikkelingen in bloedziekten en hun behandeling.

Het boek is gebaseerd op de richtlijnen van “evidence based 

medicine” maar schenkt ook aandacht aan toekomstige ontwik-

kelingen en schrikt er niet voor terug een tip van de sluier op te 

lichten over meer experimentele benaderingen.

Alle aspecten van de klinische hematologie met uitzondering 

van de hemostase komen aan bod: van aangeboren of erfelijke 

afwijkingen van het bloed en beenmerg, over ijzer- en vitamine-

tekorten, naar meer kwaadaardige stoornissen zoals de leuke-

mieën, lymfeklierkankers en myelomen. Ook beginselen van 

klinische transfusie en stamceltransplantatie worden uitgebreid 

belicht.

Ook al is het boek primair bedoeld voor niet-specialisten, toch 

zal ook menig ervaren hematoloog er nuttige tips in vinden ter 

ondersteuning van zijn dagelijkse praktijk.

Marc Boogaerts was hoogleraar Hematologie en werkzaam in het universitair 

ziekenhuis Gasthuisberg aan de K.U.Leuven. Hij is voorzitter van het Leuvens 

Kankerinstituut (LKI) en de Navelstrengbloedbank van het Stamcelinstituut 

(SCIL) te Leuven.

Isbn: 978 90 209 8936 6 

Uitgeverij: LannooCampus 

Prijs: € 24,95

  Boekentip



Aankondiging 

Leuvense Dagen: “Management”

Ook de volgende Leuvense Dagen zullen het functioneren van de 

huisarts onder de loep nemen. Na een succesvolle opleiding over 

communicatie en consultvoering in december 2009 gaan we ons 

nu focussen op het management van een praktijk. 

In het huidige huisartsenlandschap is er immers een groeiende 

nood aan nieuwe samenwerkingsvormen. Zowel jongere als 

oudere huisartsen zijn op zoek naar manieren om de praktijk te 

(re-)organiseren met het oog op een kwaliteitsverbetering voor 

zowel de patiënten als voor het eigen functioneren. Het hoeft 

geen betoog dat zulke ondernemingen zowel inhoudelijk als 

structureel bijzonder complex zijn. 

Aan de hand van enkele korte lezingen die gevolgd worden door 

workshops bouwen we virtueel een viertal verschillende praktijk-

vormen op. De nadruk zal vooral liggen op de facetten die we 

nuttig achten voor het kwaliteitsvol managen van de praktijk. Het 

elektronisch medisch dossier, juridische en fi nanciële aspecten 

van samenwerking, opleiding en onderzoek binnen de praktijk, 

maar ook de zorg voor zichzelf komen aan bod. Na deze dagen 

weet u alles over deze aspecten, telkens binnen een verschil-

lende setting en heeft u heel wat ervaringen van andere collega’s 

kunnen meenemen.

We hopen u te mogen verwelkomen van donderdag 10 juni tot 

zaterdag 12 juni in La Foresta in Vaalbeek. Een betere aanloop 

naar de zomervakantie kunt u niet hebben.

Stagiairs: 

een last of een lust? 

Op de laatste stageleidersdag met als thema “kwaliteit in de 

huisartsenpraktijk”, bracht collega-stageleider Harrie Dewitte een 

boeiend verhaal over onderzoek in de praktijk. Dit voorbeeld illus-

treert perfect dat studenten opleiden een meerwaarde heeft 

voor de praktijk en dat je als stageleider kleinschalig maar prak-

tijkrelevant wetenschappelijk onderzoek kan doen. Collega 

Dewitte was bereid om een tekst te maken voor u, beste lezer en 

we hopen dat we u hiermee de zin doen krijgen om gelijkaardige 

initiatieven te nemen. Het zou heel boeiend zijn als u ons van uw 

activiteiten op de hoogte zou houden zodat andere collega’s mee 

kunnen genieten van uw inspanning.

Marleen Brems

Collega’s die regelmatig een stagiair hebben weten dat je daar 

heel wat tijd insteekt. Maar toch kunnen stagiairs ook iets 

bijdragen aan de praktijk en zowel de stagiair als de opleider 

kunnen er veel uit leren. Om dat te illustreren stellen we hier het 

project voor van Karen Vangronsveld over nierinsuffi ciëntie. 

Nierinsuffi ciëntie is een toenemend probleem zowel medisch als 

maatschappelijk door de hoge kosten die de zorg met zich mee 

brengt. Vroegtijdige herkenning en een adequate behandeling 

kunnen effectief de dure, en weinig comfortabele nierdialyse 

voorkomen.  Bovendien is een chronische nierinsuffi ciëntie een 

zwaar onderschat cardiovasculair risico. Vroegtijdige opsoring 

is zonder de huisarts gewoon onmogelijk. Dat is trouwens de 

fi losofi e achter het zorgtraject “nierinsuffi ciëntie”.  Vandaar dat 

we wilden weten hoe het bij ons in de praktijk zat. 

Wij, als praktijk stelden ons vier doelstellingen: 

1. De kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische nierinsuf-

fi ciëntie optimaliseren.

2. De opsporing van chronische nierinsuffi ciëntie in het patiën-

tenbestand verbeteren.

3. De registratie van chronische nierinsuffi ciëntie in het EMD 

verbeteren.

4. Het Zorgtraject Nierinsuffi ciëntie voorbereiden. 

Voor de stagiair stelde zich de vraag: hoe begin ik eraan en 

wat kan ik hier leren? 

• We houden van de socratische leermethode dus legden we 

haar de volgende vragen voor:

• Hoe ga je een guideline zoeken en welke?  

• Wanneer spreken we van chronische nierinsuffi ciëntie? 

• Hoe gaan we het probleem in kaart brengen bij onze 

patiëntenpopulatie? 

• Hoeveel van onze patiënten hebben een creatinine >1,2 mg/dl? 
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• Hoeveel van deze patiënten hebben een verlaagde GFR? 

• Wie van deze patiënten komt in aanmerking voor het 

zorgtraject?

• Hoe is het medicamenteus beleid bij deze patiënten? 

Wij gebruiken het EMD Medidoc van Corilus.  Hierbij hoort een 

zoekmachine, StatDPPro genaamd, die toelaat om uit het geheel 

van de populatie een beperkt aantal gegevens te extraheren om 

statistische analyse mogelijk te maken. Ik wil benadrukken dat 

we veel belang hechten aan correcte registratie. Karen kreeg 

een opleiding van één uur om het gebruik van dat instrument te 

beheersen. Ze kon steeds terecht bij een van de opleiders indien 

ze vast kwam te zitten. 

Karen gebruikte veel materiaal uit de Kidney Diseases Outcomes 

Quality Initiative,  beter bekend als de K/DOQI richtlijnen. 

Resultaten  

De belangrijkste resultaten laten zich samenvatten in volgende tabel. 

Bespreking:

Onze patiëntenpopulatie telt 3.160 patiënten met GMD. Hiervan 

waren er 127 die een creatinine hadden van >127. Van slechts 97 

patiënten stond het lichaamsgewicht (LG) in het EMD genoteerd.  

Het lichaamsgewicht in het EMD is nochtans een belangrijke 

parameter voor heel wat pathologieën.  In dit geval hebben we het 

nodig voor het berekenen van de Glomerulaire Filtratie Snelheid,  

in het Engels de GFR genoemd volgens de Cockroft formule. 

Tegenwoordig wordt die vervangen door de estimated GFR of 

eGFR waarvoor je geen lichaamsgewicht meer nodig hebt.  

Van de 97 patiënten met een verhoogd creatinine en waarvan we 

het lichaamsgewicht kenden, waren er 36 met een GFR <60 ml/

min. Maar om te kunnen spreken van een "Chronische nierinsuf-

fi ciëntie" moet je minstens 2 keer een meting hebben van het 

serumcreatinine met een interval van minstens drie maanden. 

Bij 8 patiënten hadden we slechts een éénmalige meting, bij de 

overige 28 patiënten hadden we meerdere metingen. Maar... 

slechts bij 9 van die 28 patiënten was er ook effectief bij de 

rubriek actieve ziekte of als diagnose “chronische nierinsuffi -

ciëntie" genoteerd. Nochtans is dat zeer belangrijk zowel voor 

de medicatiebewaking, voor het bepalen van een beleid als voor 

de juiste vermelding in een verwijsbrief. 

   

Met deze gegevens kwam Karen naar onze teamvergadering.  We 

spraken een concrete strategie af: een aantal patiënten kregen 

een "pop-up" in het EMD namelijk de 30 patiënten waarvan 

het lichaamsgewicht niet genoteerd was en de 8 patiënten met 

een éénmalige bepaling van creatinine. Alle patiënten met een 

GFR<60ml/min kregen een notering actief probleem “chronische 

nierinsuffi ciëntie” in het dossier. De artsen kregen de opdracht 

om, van zodra één van deze patiënten op consultatie verscheen, 

voor gelijk welke reden, het EMD in orde te brengen met de 

nodige gegevens.  Aangezien het hier meestal gaat om patiënten 

met nog andere chronische ziektes - denk maar aan diabetes en 

hypertensie- was dat na 3 maanden in orde.

Van alle patiënten die de diagnose “chronische nierinsuffi ciëntie” 

kregen, werd via de zoekmachine StatDPPro werd een lijst 

gemaakt van hun medicatie. Voor de antihypertensiva, antidia-

betica, statines en antibiotica, waarvoor een aanpassing van de 

dosis noodzakelijk is bij nierinsuffi ciëntie,  bleek dat er in 60% 

van de gevallen geen rekening werd gehouden met het nierpro-

bleem.  Nochtans waarschuwt het EMD indien er een creatinine 

gehalte is van >1,2.  De belangrijkste reden waarom de artsen 

geen dosisaanpassing doorvoerden, was het fenomeen van 

"overriding".  De computer geeft zoveel waarschuwingen dat de 

arts de doorklikt en de waarschuwing negeert. 
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Wat heeft Karen geleerd? 

1. Een betrouwbare guideline opzoeken. Gebruik van 

CEBAM via evidence links in het EMD. 

2. Het gebruik en het belang van een EMD voor registratie 

van individuele patiëntgegevens.

3. Het gebruik van data voor een “audit-procedure”.

4. Het toetsen van gegevens aan een guideline.

5. Een kwaliteitscirkel opstarten.

6. Ervaringsgericht leren en praktijkverandering aansturen 

in een team. 

7. Een kwaliteitsrapport maken.

Dr. Harrie Dewitte GVHV. 

Keinkesstraat, 3A, B 3600 Genk. 

Tel 00(32)089 359 787 

Mail: harrie.dewitte@gvhv.be

met dank aan Karen Vangronsveld. 

Publicaties aan het ACHG in 2010

• Themanummer Tijdschrift voor Geneeskunde: Tien jaar 

kanker in de provincie Limburg

• Buntinx F. Tien jaar kanker in Limburg Ten geleide. 

Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 66 (1):1-2.

• Lousbergh D, Buntinx F, Op De Beeck, L, Rummens, J, 

Vanden Brande, J, Dhollander, D, Kellen, Eliane, Hensen, 

K, Faes, C, Bruckers, L, Cloes, E, Lathouwers, D, Meekers, 

E. Tien jaar kanker in de provincie Limburg (1996-2005): 

incidenties, trends en voorspellingen. Tijdschrift voor 

Geneeskunde 2010; 66 (1): 3-10.

• Lousbergh D, Buntinx F, Rummens, J, Op De Beeck, L, 

Vanden Brande, J, Dhollander, D, Kellen, E, Hensen, K, 

Faes, C, Bruckers, L, Cloes, E, Lathouwers, D, Meekers, 

E. Tien jaar kanker in de provincie Limburg (1996-2005): 

de belangrijkste individuele lokalisaties. Tijdschrift voor 

Geneeskunde 2010; 66 (1):11-18.

• Kellen E, Zeegers M, Buntinx F. Refl ecties bij de Belgische 

patient-controlestudie over de determinanten van blaas-

kanker. Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 66 (1): 19-24.

• Vankrunkelsven P, Kellen E, Lousbergh D, Cloes E, Op De 

Beeck L, Faes C, Bruckers L, Mertens R, Buntinx F.  De 

verkoop van producten voor hormonale substitutiethe-

rapie: evolutie van borstkankerincidentie tussen 1992 en 

2008. Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 66 (1): 25-30.

• De Jonge E, Op De Beeck L, Cloes E, Meekres E, Orye G, 

Adriaens B, Dhollander D, Arbyn M, Van Nieuwenhuyse A, 

Lousberg D, Buntinx F. Tien jaar cervixscreening in de 

provincie Limburg: de LIKAR-cytologiegegevens van 

1996 tot 2005. Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 66 (1): 

31- 44.

• Goderis G, Borgermans L, Grol R, Van Den Broeke C, Boland 

B, Verbeke G, Mathieu C. Start improving the quality of 

care for people with type 2 diabetes through a general 

practice support program: A cluster randomized trial. 

Diabetes research and clinical practice 2010; DOI: 10.1016/j.

diabres.2009.12.012

• Heselmans A, Donceel P, Aertgeerts B, Van de Velde S, 

Ramaekers D. The attitude of Flemish occupational health 

physicians toward evidence-based occupational health 

and clinical practice guidelines. International Archives of 

Occupational and Environmental Health 2010; 83 (2):201-208.

• De Lepeleire J, Beyen A, Burin M, Ceulemans L, Fabri R, 

Ghijsebrechts G, Lisaerde J, Temmerman, B, Van den Eynde, 

B, Van den Noortgate, N. Réfl exions critiques à propos de 

l’euthanasie de personnes atteintes de démence. Revue 

Médicale de Liège 2010; accepted).

• Vrints I, De Lepeleire J. Acuut leverfalen na biliopancrea-

tische omleiding volgens Scopinaro: gevalbespreking en 

literatuurstudie. Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 63 (.

• De Vliegher K, Milisen K, Wouters R, Scheepmans K, Paquay 

L, Debaillie R, Geys L, Okerman F, Van Deuren I, Dierckx de 

Casterlé B. The professional self-image of home nurses 

in Flanders (Belgium): a cross-sectional questionnaire 

survey. Applied nursing research 2010; accepted).

• Gastmans C, De Lepeleire J. Living to the bitter end? A 

personalist approach to euthanasia in persons with 

severe dementia. Bioethics 2010; 24 (78-86.

• Van Nuland M, Thijs G, Van Royen P, Van den Noortgate W, 

Goedhuys J. Vocational trainees’views and experiences 

regarding the learning and teaching of communication 

skills in general practice. Patient education and counseling 

2010; 78: 65-71.
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• Leuvense dagen over 

PRAKTIJKMANAGEMENT in

La Foresta te Vaalbeek op  

10 – 11 – 12 juni 2010. Meer info bij:

Monique.smets@med.kuleuven.be

• STAGELEIDERSDAG 

 Zaterdag 19 juni 2010: GHB – O & N I 

inkomhal - Parking “ De Villa”

Dit betreft een eerste ontwerp voor de 

jaarlijkse stageleidersdag die ACHG orga-

niseert aan het einde van het academie-

jaar voor alle stageleiders die hun praktijk 

openstelden voor onze studenten.

Wij voorzien een halve dag met onthaal, 

studiedag en wandelbuffet.

9.30u   Welkom en  duiding bij het pro-

gramma prof. J. D. Lepeleire

9.45u.  De eindtermen doorheen de ganse 

basisopleiding.  E. Boogaerts 

10.45u.  “Zit deze student op de juiste plaats 

in de HA-opleiding?” F. Krings

11.00u.  Hoe ziet een  opleidingsprogramma 

voor stageleiders er uit? J. Buffels

11.30u. Vragen, discussie, debat.

12.15u. Slotwoord prof. B. Aertgeerts

12.30u.  Receptie en wandelbuffet

CURRENT MEDICAL 
DIAGNOSIS AND TREATMENT 
2010

2010
€66,55

OXFORD HANDBOOK OF 
GENERAL PRACTICE 3/e

2009
€42,55

HANDBOEK VERRICHTINGEN 
IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

2009
€125,00

MEDISCH FRANS VOOR 
ARTSEN

2010
€24

THE WESTERN MEDICAL 
TRADITION (2 vol.)

2009
€69,10

GRENZEN IN DE THUISZORG
Praktijkgids voor hulpverleners

2010
€22,50
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COLOFON

AGENDA

Dit contactblad is een uitgave van het
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene leiding:  Prof. Dr. B. Aertgeerts

Intensieve trainingsweken:  Prof. Dr. J. Van Damme

Lespakketten:  Prof. Dr. J. Degryse

Stageverantwoordelijke:  Prof. Dr. J. De Lepeleire

Onderzoek:  Prof. Dr. F. Buntinx

Permanente vorming:   Dr. D. Dewilde

Eindredactie:  M. Brems,  016 32 54 54

Hoofdredactie:  C. Geens, 016 33 74 92

Redactieraad:   Bert Aertgeerts, Marleen Brems, Chris Geens,  

 Jan de Lepeleire, Deborah Bické

Lay-out:  Acco

Druk:  Acco

V.U.: B. Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 – Blok j – bus 7001 te 3000 Leuven 

achg@med.kuleuven.be www.achg.be

Stageleiders van het ACHG genieten  15% korting op volgende titels:

Deze korting is enkel geldig voor de stageleiders van het ACHG indien zij bestellen bij:

Monique Smets  •   ACHG  •   Kapucijnenvoer 33  •   blok j, bus 7001  •   B-3000 Leuven   •   Monique.Smets@med.kuleuven.be
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