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Editoriaal

Naadloos glijdt de zomer in de herfst, en zijn we weer gestart met

Twijfel je af en toe over hoe je een bepaalde urgentie moet behan-

een nieuw academiejaar. Iedereen is tevreden over zijn vakantie,

delen? Schaf je dan het boekje ‘urgentieschema’s voor huisartsen’

en zo zijn we op onze afdeling weer helemaal uitgeslapen om er

aan. Deze uitgave is het resultaat van een unieke samenwerking

weer een wervelend academiejaar van te maken. En toch zal je

tussen studenten, die gezorgd hebben voor de literatuur, en de

in dit contactblad merken dat we op heel wat fronten actief zijn

Maasmechelse huisartsen, die hun ervaring koppelden aan het

geweest.

wetenschappelijke bewijs uit die literatuur.

Met de hulp van de dienst cardiologie willen we de Leuvense

Onderzoek, onderwijs en dienstverlening, we proberen er ons met

dagen in een nieuw jasje steken. En wat dacht je van een navor-

de hele groep achter te zetten. Om dit vol te houden moeten we

mingsmodule rond palliatieve zorg die we in het najaar aanbieden.

ook af en toe wat aan zelfzorg doen. En misschien moeten we dan

Snel inschrijven is de boodschap!

wel wat meer ‘zen’ worden, en de technieken van mindfulness niet

In een van onze volgende edities willen we jou ons nieuw onder-

alleen toepassen op onze patiënten, maar ook op onszelf.

wijsproject ‘levensecht leren’ voorstellen. Dit net gestarte project

Een hele boterham, zou je denken. Het geeft je alvast een idee van

wil de kloof tussen theorie en praktijk dichten, en lijkt hierin

wat er allemaal leeft binnen onze afdeling.

wonderwel te slagen.

En nog communiceren we te weinig en gaat er te veel verloren in

Samen met de internisten willen we mensen met hemochroma-

de massale informatiestroom die we dagelijks te verwerken krijgen.

tose in de huisartsenpraktijk behandelen, en tegelijk de kwali-

We hebben het Contactblad,

teit toch hoog houden. Annick Vanclooster vertelt hoe ze dat wil

een

aanpakken. En Jan Verbakel wil ernstige infecties bij kinderen

een fraaie website, we geven

sneller en accurater kunnen herkennen. Daarom zal hij, voortbor-

onderwijs en navorming… maar

durend op het doctoraat van Ann Van den Bruel, het toen bedacht

telkens opnieuw blijkt dit niet

algoritme uittesten met behulp van een kleine, snelle en prakti-

voldoende te zijn. Misschien heb

sche labotest. Het kan niet relevanter. We willen je oproepen om

jij een idee dat ons kan helpen?

vanuit jouw praktijk mee te werken aan een van deze wetenschap-

Laat het ons weten.

leuke

Facebook-pagina,

pelijke studies. Onze jonge onderzoekers zetten praktijkrelevant
onderzoek op, maar hebben daarvoor jouw hulp nodig.

Bert Aertgeerts

Een belangrijke bijdrage in deze editie gaat over jou, stageleider.
Wat denken de studenten over ons wanneer zij onze praktijk
hebben bezocht, en welk beeld geven we hen mee? Ik kan je
zeggen dat we ons niet hoeven te schamen!
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Onderzoek in de kijker: gestroomlijnde zorg voor patiënten met hereditaire hemochromatose

Dit jaar startte Annick Vanclooster, doctoraatsstudente aan de KU

opgesteld, met daarin bijvoorbeeld een beschrijving van de nodige

Leuven, o.l.v. prof. David Cassiman van de dienst Hepatologie

onderzoeken, van een verwijzingssysteem van de specialist in het

en prof. Bert Aertgeerts van het Academisch Centrum voor

ziekenhuis naar de huisarts en omgekeerd. Ook de frequentie van

Huisartsgeneeskunde, een project rond de zorgorganisatie voor

opvolgingsonderzoeken en behandelingen van patiënten met HH

patiënten met hereditaire hemochromatose (HH).

worden in dit zorgpad nauwkeurig omschreven. In een latere fase

De eerste klachten van patiënten met HH zijn vaak vaag

zal dan een onderzoek worden opgezet om te bewijzen welk zorg-

(vermoeidheid, gewrichtspijnen), zodat de diagnose soms (te) laat

model resulteert in de beste zorg voor patiënten met HH.

wordt gesteld. HH is nochtans de meest voorkomende genetische

Tegelijk met dit project werd de ‘Haemochromatose Vereniging

aandoening in onze contreien (1/200-1/400 in de bevolking) en

Vlaanderen vzw’ opgericht, een patiëntenvereniging die gericht

de verwikkelingen zijn perfect te voorkomen dankzij nauwgezette

is op informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangen-

behandeling met aderlatingen en op gezette tijden de nodige

verdediging. Deze vereniging maakte een informatiebrochure

preventieve onderzoeken. Wanneer patiënten met HH niet of te

voor nieuwe patiënten, legde contacten met de overkoepelende

laat behandeld worden, lopen ze het risico om cirrose, hepato-

Europese vereniging voor HH-patiënten (‘European Federation of

cellulair carcinoom, diabetes mellitus, artrose, osteoporose, …. te

Associations of Patients with Haemochromatosis’), en is betrokken

ontwikkelen.

in de discussies over het wetsvoorstel i.v.m. bloeddonorschap van

Om de zorg te optimaliseren en de kost voor de gezondheidszorg

HH-patiënten. Meer informatie over deze patiëntenvereniging is

te beperken, werd een project gestart waarbij in eerste instantie

terug te vinden op www.haemochromatose.be

wordt gekeken naar de kwaliteit van de huidige zorg, na analyse
en update van de bestaande internationale richtlijnen voor HH.

Deze informatie is nuttig voor uw HH-patiënten; deze verspreiden

Op basis van die analyses, wordt een geïntegreerd transmuraal

is dus de boodschap!

zorgpad ontwikkeld, met taken voor de eerstelijnszorgverstrekkers
en de ziekenhuisartsen. Bij dit zorgpad wordt ook een draaiboek

Marleen Brems

Een staflid van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde spotte dit restaurant
in Parijs. Er wordt gefluisterd dat men hier geheime bijeenkomsten houdt om de Japanse
huisartsen voet aan de grond te laten krijgen…
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Diagnose van acuut zieke kinderen in de eerste lijn: oproep tot studiedeelname

Achtergrond
Een acuut ziektebeeld is een van de meest voorkomende
problemen bij kinderen die op consultatie bij de huisarts komen.
Ernstige infecties, zoals sepsis, meningitis, pneumonie, pyelonefritis, osteomyelitis en cellulitis, zijn zeldzaam, maar hebben een
grote impact (morbiditeit, mortaliteit). Het tijdig herkennen en op
het gepaste moment doorverwijzen van deze kinderen met een
ernstige infectie naar de tweede lijn is dan ook primordial, net
zoals het verminderen van onnodige technische onderzoeken en
hospitalisaties bij kinderen met een zelflimiterende infectie.
Ann Van den Bruel en stafleden van onze afdeling maakten een
beslisboom (opgebouwd uit klinische tekenen en symptomen,
namelijk niet-pluisgevoel, dyspnee, koorts, diarree en leeftijd), met
een sensitiviteit van bijna 100%. De kinderen die positief scoorden,
hadden een tienmaal hogere kans op een ernstige infectie, maar
met een hoog aantal vals-positieven. Dit zou in de praktijk leiden
tot een te hoog aantal doorverwezen kinderen.
Studieontwerp
Onze doelstelling is om deze beslisboom te testen in de praktijk
en de toegevoegde waarde van technologie te evalueren. Hierbij
willen we de CRP (via een sneltest met resultaat binnen de 5
minuten) en de zuurstofsaturatie in de huisartspraktijk meten.
Het RIZIV, die dit project financiert, gaf ondertussen groen licht

Interesse?

voor deze studie. We beogen de inclusie van meer dan 6000

Neem gerust contact op met onze onderzoeksgroep,

kinderen tussen 1 maand en 16 jaar, en hebben hiervoor de hulp

via onderstaande contactgegevens:

van 120 huisartsen en 20 kinderartsen nodig.

Jan Verbakel: jan.verbakel@med.kuleuven.be

Alle kinderen die positief scoren op de beslisboom (en dus een

Marieke Lemiengre: marieke.lemiengre@ugent.be

verhoogde kans hebben op een ernstige infectie) krijgen een
vingerprik voor CRP-bepaling. Slechts een deel van de kinderen
die negatief scoren op de beslisboom zullen dezelfde vingerprik

Verbakel Jan, huisarts,

krijgen.

wetenschappelijk medewerker/doctoraatsstudent, ACHG

Een voorstudie (Jan Verbakel, juni 2012) bevestigde de gebruiksvriendelijkheid en accuraatheid van de CRP-sneltest. Aan de
hand van een minuscule druppel bloed bekom je op een handige
manier in minder dan vier minuten een uitslag.
Deze studie wordt uitgevoerd in het kader van de doctoraatsthesis van
Voordelen voor deelnemende artsen?

dr. Jan Verbakel, met als titel ‘Ernstige infecties bij acuut zieke kinderen:

Naast deze kans om deel te nemen aan de grootste diagnostische

Wat is de (toegevoegde) waarde van klinische tekenen en technologie in

studie in Vlaanderen, krijgt iedere deelnemende arts een zuurstof-

de eerste lijn?’ Promotoren van deze doctoraatsthesis zijn prof. dr. Frank

saturatiemeter en een flexibele thermometer (met hoesjes) gratis.

Buntinx en prof. dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), en prof. dr. An De Sutter

Gedurende de studie zal er een ‘point-of-care’-toestel beschikbaar

(UGent)

zijn in de praktijk. Hiermee kun je niet alleen de CRP, maar ook
(op vraag en los van deze studie) HbA1c en de albumine-creatinineratio meten.
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Boekbespreking: “Reizen en ziekte”

Tijdens de middagbijscholingen van het MCH Leuven is Fons Van

of zuigwormen, met o.a. Schistosoma mansoni en haematobium

Gompel een graag geziene gast. Onlangs gaf hij, op zijn onnavolg-

en ten slotte de cestoden of lintwormen. Ter preventie van schis-

bare eloquente wijze, een update van de reisadviezen die we als

tosoma of bilharziose, krijgt de reiziger het advies mee om niet

huisarts moeten en kunnen verstrekken aan reizigers naar verre

in water te baden (tenzij in goed gechloreerde zwembaden), ook

oorden. Dichtbijgelegen bestemmingen zoals de Belgische kust,

al doet de lokale bevolking dat wel. De incubatietijd bedraagt 14

zijn na deze zomermaanden minder populair, maar exotische

tot zelfs 84 dagen. De diagnose wordt gesteld op ochtendurine,

oorden worden het ganse jaar door druk bezocht. Een boek dat

feces, eventueel op sperma, via het opsporen van eosinofilie, een

ons daarbij goed kan helpen, is Reizen en ziekte. Om uw zin om

serologie en soms rectale biopsies.

het boek te lezen aan te scherpen, volgen enkele minder gekende
adviezen die nuttig kunnen zijn voor de globetrotters onder ons en

Stollingsproblemen

onze patiënten.

Het risico op bloedingen neemt drie- tot vijfmaal toe door
inname van doxycycline, amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur,

Rabiës

ciprofloxacine, cotrimoxazol en azitromycine. Deze antibiotica

Hondsdolheid is een eerder zeldzame infectie die reizigers naar

worden frequent voorgeschreven en genomen voor reizigers-

Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa kan treffen, vooral

diarree. Dit is alleen van belang bij inname van meer dan één

deze die gedurende langere tijd in een voor rabiës endemisch

dosis per dag. Bij deze patiënten is doxycycline ter preventie van

land verblijven of die door hun gedrag of werk een verhoogd

malaria dus niet de eerste keuze.

risico lopen, zoals biologen en avontuurlijke mountainbikers. De
vaccins, te geven op dag 1, 7 en 21 of 28, kunnen alleen verkregen

Andere weetjes:

worden via het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, waar

• antistollingsbehandeling gecombineerd met malariaprofylaxis

ook het aanvraagformulier kan worden gedownload. Ga naar

beïnvloedt de INR en vraagt dus om een dosisaanpassing.

www.wiv-isp.be, kies Analyses aanvraagformulieren onderaan

• geef vaccins bij patiënten onder antistolling eerder subcutaan

het scherm bij de externe koppelingen. Een praktisch weetje: de
huisarts kan de vaccins schriftelijk aanvragen mits een eenvoudig
motivatieverslag. De patiënt betaalt eerst de vaccins (ongeveer

dan intramusculair.
• profylaxis met acetylsalicylzuur lijkt niet aan te raden wegens
weinig effectief.

100 euro), dan pas worden ze naar de huisarts gestuurd. Denk
dus aan de tijd die nodig is om alles administratief af te handelen.

Hoogteziekte
De basisbehandeling en preventie van hoogteziekte blijft acclima-

Malaria

tisatie d.w.z. langzaam stijgen of dalen bij symptomen, en veel

De meeste laboratoria maken een dikdruppel met bloed uit

vochttoediening. Reizigers naar hoger gelegen gebieden krijgen

een EDTA-tube waardoor de huisarts dit niet meer zelf hoeft te

het best acetazolamide (Diamox®) voorgeschreven.

kunnen/doen. Om (vals-)positieve resultaten te vermijden, worden
de antistoffen bij voorkeur enkel bepaald bij reizigers die nog nooit

Vaccinaties

in contact zijn geweest met malaria. Een dikkedruppeltest hoeft

Enkele belangrijke tips:

niet per se tijdens een koortsaanval te gebeuren.

• Als er twijfel bestaat over de vaccinatiestatus, beschouw
iemand dan als niet gevaccineerd. Is het schema onderbroken,

Eosinofilie

geef gewoon de ontbrekende vaccinaties van het schema.

Bij een verhoogde eosinofilie bij de reiziger moet de huisarts eerst

Opnieuw beginnen, zoals vroeger wel werd aangeraden,

steeds denken aan een besmetting met wormen. In de westerse

moet je niet doen. Bij wijze van voorbeeld: je patiënt kreeg

wereld wordt een eosinofilie meestal veroorzaakt door allergie. In

twee vaccinaties Twinrix ® met een interval van 1 maand, maar

de geïndustrialiseerde landen zijn worminfecties veelal onschul-

nadien geen booster meer. We zijn ondertussen vier jaar

dige aandoeningen, in de tropen echter vormen ze een belangrijk

verder, wat nu? Om het schema te vervolledigen, volstaat één

probleem voor de volksgezondheid.

vaccinatie met Twinrix ®.
• Als je bij een uit een endemisch gebied teruggekeerde patiënt

Er zijn drie soorten worminfecties: de nematoden of ronde wormen

mazelen vaststelt, vergeet deze infectie dan niet aan te geven.

(zoals Ascaris lumbricoïdes, de aarsmaden of Oxyuren, maar ook

• Polio is endemisch in een deel van Midden-Afrika en bepaalde

de Ancylostoma en de filariae of draadwormen), de trematoden
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delen van Azië. Ga dus de vaccinatiestatus na.

• Na vaccinatie tegen hepatitis B raadt men aan om twee

Zo zouden we nog even kunnen doorgaan, want het naslagwerk

maanden na de primovaccinatie een controle uit te voeren van

Reizen en ziekte is erg volledig en goed uitgewerkt. Reisadvies

de titer in het bloed. Is de anti-HBs titer ≥10 IU/l, dan kan men

is echt iets waar de huisarts zich in kan bekwamen. Het vormt

ervan uitgaan dat er jarenlange (levenslange?) bescherming

bovendien een aangename afwisseling met andere pathologieën.

is. Is de titer echter ≤10 IU/l, dan is het best ofwel de vacci-

Laat je echter niet afschrikken door de 479 bladzijden. Dankzij het

natie volledig te herhalen (op 0, 1 en 6 maanden), ofwel de

register achteraan en de inhoudsopgave vooraan, vind je snel de

twee vaccins tegelijk te geven, één in de linker- en één in de

weg naar antwoorden op vragen die we ons toch allemaal wel

rechterarm.

eens stellen, zeker nu de wereld een dorp geworden is.
Marleen Brems

Van Gompel AML, Sonder GJB.
Reizen en ziekte, Praktische huisartsgeneeskunde.
Tweede herziene druk. Houten:
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
ISBN 978 90 313 72225;
479 bladzijden

Leuvense Dagen voor Huisartsgeneeskunde in een nieuw jasje!

Na 35 jaar is het tijd voor vernieuwing: we gooien niet weg wat

aanvragen en interpretatie van beeldvorming, stralingsrisico voor

goed is, maar vullen deze klassieker aan met een andere formule.

patiënten, beeldvorming bij bepaalde ziektebeelden, therapeuti-

Eén keer per jaar hanteren we de klassieke formule, met één

sche mogelijkheden, ...

huisartsenrelevant thema waarover we twee dagen lezingen en

Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten worden je per post

workshops geven. Daarnaast kiezen we een jaarthema waarover

bezorgd. Maar neem zeker ook een kijkje op onze website www.

we drie navormingsnamiddagen aanbieden, verspreid over het

achg.be>nieuwsbalk en rubriek kalender, of contacteer:

academiejaar, ook telkens met lezingen en workshops.

monique.smets@med.kuleuven.be.

Het jaarthema 2012-2013 is cardiologie. De aftrap vond plaats op
11 oktober 2012 met een studienamiddag rond ‘Hartfalen voor de
huisartsenpraktijk’. Op 6 en 7 december 2012 volgt de tweedaagse
opleiding ‘Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde’ (zie

Birgitte Schoenmakers,

ook Agenda en Nieuws), waarbij aandacht wordt gegeven aan

navormingsverantwoordelijke
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Een alfabet voor evaluatie en feedback door stagiairs

Onze stageleiders weten dat hun doen en laten kritisch onder de

In hun beoordeling van de begeleiding waren de masterstudenten

loep wordt genomen door de studenten die in hun praktijk stage-

over het algemeen strenger dan de bachelors. Er was algemene

lopen. Net dit blijkt één van de goede redenen om stagiairs te

tevredenheid over de manier waarop ze werden bevraagd, maar

vragen. “Het houdt ons scherp”, zei een meerderheid stageleiders

iets minder over de bruikbare feedback. Over de aandacht van de

ons tijdens een bevraging op een ontmoetingsdag in 2010.

stageleider voor opdrachten vanuit de faculteit liepen de meningen

Maar wist je ook dat alle stagiairs een uitgebreide vragenlijst voor-

sterk uiteen. Desondanks kregen de stageplaatsen gemiddeld een

geschoteld krijgen over hun perceptie van de kwaliteit van hun

18 van de bachelorstudenten en een 16 van de masterstudenten.

stageplaatsen? We noemen het de ‘ABCD-score’, een acroniem

De studenten van het grote stagejaar (3de master) waren het

voor Aanbod, Begeleiding, Context en Duiding. Stageleiders die

minst tevreden over hun onthaalgesprek. Bijna alle studenten

door minstens vijf stagiairs een evaluatie kregen, ontvangen hier-

vonden de stagepraktijken goed ingericht voor opvang van stagi-

over episodisch individuele feedback van het stagesecretariaat.

airs. Over de kennismaking met andere actoren in de eerste lijn

De bedoeling is om een gewogen gemiddelde mee te geven,

bleken bachelorstudenten enthousiaster dan masterstudenten.

eerder dan de allerindividueelste expressie van de allerindividu-

Op de vraag of de stagiair zich nuttig voelde op de stageplaats

eelste emotie van één enkele student.

kwamen disparate antwoorden. Voor het aspect ‘context’ scoorden

Op de jongste stageleidersdag brachten wij een overzicht van de

de stageplaatsen gemiddeld 17.

ABCD-scores van de stages bij huisartsen tijdens het academie-

De meeste stagiairs zouden hun stageplaats aanraden aan opvol-

jaar 2011-2012. We kregen niet minder dan 1074 scores binnen

gers (tabel 2). De stageplaatsen kregen als totaalscore gemiddeld

(tabel 1).

minstens grote onderscheiding (tabel 3)!

Zowat alle studenten beamen dat zij zeer gevarieerde pathologie
te zien krijgen, maar te weinig gynaecologische problematiek.
Deze nood wordt scherper aangevoeld naarmate de opleiding
vordert. Over het algemeen zijn de studenten tevreden over het
feit dat ze delen van het consult zelfstandig mogen uitvoeren.
De meeste studenten 4de master mogen al eens een volledig
consult alleen doen. Idem dito voor het noteren in het EMD: dit
gebeurt quasi niet door bachelorstudenten, maar is wel de regel
bij studenten 4de master.

Fase

Stage

N

2de fase bachelor

Patiëntenzorgstage

323

3de fase bachelor

Pre-stage huisarts

396

3de fase master

HPN-blok

253

4de fase master

Afstudeerrichting
Huisartsgeneeskunde

102

TOTAAL

1074

2de BACHELOR

95,0%

3de BACHELOR

97,2%

3de MASTER

92,5%

4de MASTER

90,2%

Tabel 2: Zou u deze stageplaats aanraden?

2de Bachelor

3de Bachelor

4de Master

Gemiddelde

17,2

17,3

16,0

SD

2,07

1,72

2,15

Mediaan

18

18

16

Tabel 3: Eindscore van de stageplaatsen.

Hartelijk proficiat aan al onze collega’s die hun kennis en kunde
willen delen met hun toekomstige collega’s. Een verbeterpuntje

Tabel 1: Aantal ABCD-scores bij huisartsen, academiejaar 2011-2012.

echter blijkt het geven van feedback. Wij zullen hier extra aandacht
aan geven in een opleidingsmodule voor stageleiders die volgend
academiejaar beschikbaar komt. Dit academiejaar zullen we de

De stageleiders krijgen van de studenten een pluim als het gaat

nadruk leggen op ‘tips en tricks’ om de bespreking van casuïstiek

over preventief handelen, hoewel de meningen verdeeld waren

met jouw stagiairs optimaal te laten verlopen. Hou de agenda op

over het vroegtijdig opsporen van prostaatcarcinoom. Op de

onze webstek in de gaten, en …. doe vooral verder met uw excel-

meeste stageplaatsen was internet beschikbaar. Op de vraag of

lente job als stageleider! Onze studenten dragen je op handen!

zij van de stageleiders gepaste opdrachten kregen, antwoordden
meer

masterstudenten

positief

dan

kandidaat-bachelors.

Gemiddeld kregen de stageplaatsen een 16/20 voor het aanbod.
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Johan Buffels

Waarom?

Nieuwsgierigheid is de beste eigenschap van een onderzoeker,

worden?” Slik. Daar wist ik het even niet meer. Tja, waarom? Zou

wordt al eens gezegd. In dat opzicht is mijn zoon een geboren

het niet fijn zijn mocht dit kereltje altijd 3 jaar blijven, bijna 1 meter

onderzoeker. De waaromfase is immers aangebroken, onaange-

hoog, en zo geweldig dat je hem zou kunnen opeten? Maar zo

kondigd, en in alle hevigheid. Stimuleren!, zou elke rechtgeaarde

zit het dus niet in elkaar. Groot zal hij worden, al hoop ik stiekem

pedagoog zeggen. Ik kan u garanderen dat het niet altijd simpel

dat hij dan ook nog een beetje schattig zal zijn. Misschien wordt

is. Er wordt blijkbaar van moeders verwacht dat ze een antwoord

hij ook wel onderzoeker. Of auteur van het boek der Antwoorden

weten op de Grote Vragen Van Het Leven, terwijl ze met een baby

op de Grote Vragen Van Het Leven. Ach, hij mag worden wat hij

op de linkerarm tezelfdertijd met de rechterarm een kipfilet aan

wil. Behalve ongelukkig. We delen in elk geval een aantal eigen-

het braden zijn. Een voorbeeld. “Mama, waar is papa?” “Papa is

schappen, zoon en ik. Koppig zijn we allebei, plagerig, perfec-

aan het werken, jongen.”“Waarom moet papa werken?”“Omdat

tionistisch, we slapen met één voet uit bed en we eten graag

hij voor de zieke mensen moet zorgen.”“Waarom moet hij voor

rolmops op azijn. “Mama, ik zie mezelf in jou!” riep hij onlangs,

de zieke mensen zorgen?” “Om centjes te verdienen!” “Waarom

toen we neuze-neuze aan het doen waren en hij lang in mijn ogen

moet papa centjes verdienen?” “Om boterhammen te kunnen

staarde. Drie jaar, en al een psychoanalist. Dat belooft.

kopen voor jou!”“Waarom moet ik boterhammen eten?”“Omdat
jij groot en sterk zou worden!”“Waarom moet ik groot en sterk

Mieke Vermandere

Mindful leven?

Is mindfulness de oplossing voor al onze moderne problemen?
Is het een antwoord op onze hectische levenswijze, de veelheid
aan psychosomatische klachten, de impact van CVS, chronische
pijn, depressie, obesitas en andere medische problemen waarbij
we patiënten soms onvoldoende kunnen helpen met de klassieke therapieën? Uiteraard niet. Maar het is wel een bruikbaar
instrument dat we u graag voorstellen o.a. aan de hand van twee
boeken1,2.
Er zijn twee hoofdtakken in meditatie: concentratiemeditatie
en mindfulness. Bij het eerste hou je, zoals het woord het zegt,
de aandacht gefocust op één iets, bijvoorbeeld een klank, een
beeld of je ademhaling en negeer je alle opkomende gedachten
en gevoelens. Het doel is jezelf door deze focus te ‘verliezen’ en
geen of minder last te hebben van vervelende en/of ongewenste

Je geeft aandacht aan elke ervaring in het hier en nu, alles

gevoelens (angst, frustratie, woede, stress,…), gedachten (“ik

vanuit een neutrale, niet-oordelende houding. Door het oordeel-

ben niets waard”, “alles loopt verkeerd”, “ik kan niet vermageren”,…

loos opmerken van gedachten en emoties, is het de bedoe-

of gewaarwordingen (gespannen spieren, buikpijn, pijn,…). Bij

ling dat deze eventuele innerlijke stoorzenders hun (negatieve)

mindfulness daarentegen streef je net naar de bewuste gewaar-

kracht verliezen. Zo leer je bewuster leven en je los te maken van

wording van alles wat zich voordoet in je leven of in je lichaam.

storende emoties en denkpatronen.

1 Maex E. Mindfulness, in de maalstroom van je leven. Tielt: Lannoo, 2006. ISBN
978-90-209-6516-2.
2 Dewulf D. Werkboek Mindfulness. Een uitnodiging om te leven in het nu. Roeselare:
Roularta Books, 2008. ISBN 978-90-8679-126-2.
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Maex’ maalstroom
Dokter Edel Maex is in België een bekende naam als het gaat over

“In de maalstroom van je leven” is geen eenvoudige handleiding

mindfulness. Hij was al heel lang geboeid door het boeddhisme

om milde aandacht aan te leren. Het is eerder een wandeling

voor hij in contact kwam met de huidige, meer moderne ‘verpak-

door allerlei gedachten en weerstanden die een milde gemoeds-

king’ die hij nu aan de man en de vrouw brengt via boeken en

toestand in de weg staan. De schrijver weet heel goed wat de

cursussen. De mindfulnesstechnieken die we als westerse mens

jachtige westerse mens bezighoudt en hoe hij door het leven holt.

proberen aan te leren zijn in niets te vergelijken met het boed-

Je kunt het boek niet lezen als een roman, een naslagwerk of

dhisme. Mindfulness is een realistische manier om zinvolle ideeën

een gebruiksaanwijzing. Er worden zoveel gedachten en beden-

en denkwijzen duidelijk te maken aan patiënten. We moeten de

kingen gemaakt dat het tijd vraagt om alles te laten doordringen.

mensen niet bekeren tot het boeddhisme, maar hanteerbare hulp-

Een bladzijde of twee geven voldoende stof tot nadenken voor

verleningsvormen aanreiken zodat zij het hoofd kunnen bieden

een dag, of langer. Het is een denkproces dat op gang komt, een

aan de drukte van het dagelijkse leven.

mentaliteitsverandering, wat tijd vraagt en waarschijnlijk nooit

Het idee van een korte mindfulnesscursus als wapen tegen dage-

stopt… Experimenteren en oefenen zijn noodzakelijk als je ook

lijkse stress ontstond in de Verenigde Staten. Stress ontstaat vaak

daadwerkelijk resultaten wil boeken met het aangereikte mate-

door het innerlijke gevecht tegen de realiteit die we niet willen

riaal, tenzij je het boek enkel raadpleegt om te weten wat mind-

of kunnen aanvaarden. We beginnen dan te piekeren, waardoor

fulness is.

onze zintuigen niet meer open en gericht zijn op wat in het nu
gebeurt. Met onze gedachten vertoeven we dan in het verleden of

Dewulfs uitnodiging

de toekomst, en gaan we voorbij aan het ‘hic et nunc’. Dat maakt

Ook David Dewulf is arts en reeds jaren bezig met mindfulness.

ons ongelukkig en vreet energie.

Hij doceert ‘Mindfulness-based Cognitive Therapy’ (MBCT) aan
het departement psychiatrie van het UZ Gent, en werkt samen
met de KU Leuven en UZ Gent in kader van opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op zijn website www.aandacht.be vind je
meer informatie over onderzoeken waaraan hij meewerkt(e) en
het Instituut voor Aandacht en Mindfulness (I AM) dat hij heeft
opgericht. Een man die weet waarover hij spreekt dus.
Het boek is opgevat als een soort cursus van 8 weken/hoofdstukken die je één voor één kunt doorlopen. Dit programma
combineert, net zoals het andere boek, oosterse wijsheid en
westerse psychologie, en is zeker geschikt voor de aanpak van
stress, angst, psychosomatische aandoeningen, pijn en preventie
van depressie. Hoewel mindfulness van oorsprong geen therapie
is, kan het er wel voor worden gebruikt, meestal als aanvulling op
andere therapieën. Collega Dewulf maakt niet alleen gebruik van
‘Mindfulness-based stress reduction’ (MBSR) en MBCT, maar ook
invalshoeken uit de cognitieve psychologie en Mind-Body geneeskunde komen aan bod.
Dezelfde vijver

Volgens Edel Maex ligt de oplossing deels in de ‘milde aandacht

Omdat beide auteurs ‘in dezelfde vijver vissen’, zien beide boeken

op het hier en nu’. Hiermee bedoelt hij dat we onze aandacht ‘mild’

er qua opzet op het eerste gezicht ongeveer hetzelfde uit. Wat

(zonder te oordelen) moeten leren richten op wat hier en nu is.

opvalt, zijn het gebruik van citaten, spreuken, gedichten, als een

Het houdt in dat we het ‘nu’, het ‘heden’ aanvaarden zoals het is.

soort kapstok om ofwel het hoofdstuk aan op te hangen, ofwel

Aanvaarding van het heden sluit niet uit dat we later misschien

een aantal opdrachten en gedachten in te leiden. In essentie

– wanneer we onze positieve energie hebben teruggevonden –

gaan beide boeken dus over hetzelfde: hoe leren we als westerse

een deel van onze creativiteit kunnen aanwenden om op zoek

mens omgaan met prikkels die ons in mindere of meerdere mate

te gaan naar creatieve oplossingen. Maar dat is ‘nu’ niet aan de

uit balans brengen, en ons leven daardoor ontwrichten. En hoe

orde: nu leven we in het heden en door onze grenzen hierop af

kunnen we daarvoor gebruikmaken van eeuwenoude, oosterse

te stemmen, leren we berusten. Zo leren we leven in het nu, niet

technieken? Het vraagt veel tijd en oefening voor het een levens-

op een fatalistische manier, maar met een actieve houding. Het

houding wordt.

helpt ons gelukkiger te zijn. Mindfulness stopt de zinloze strijd die
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we dikwijls voeren. Het is geen therapie op zich, en kan niet alle

De waarschuwing van beide auteurs is, terecht, dat het geen

problemen oplossen, maar het kan wel een nuttige aanvulling zijn

receptenboek is om dé tiramisu van het leven te maken. Het is

als je het juist leert kaderen.

een kennismaking of een aanzet om verder individuele therapie

of groepstherapie of opleiding te volgen. Beide boeken geven wel
een aardig idee van wat mindfulness is. En dat moet je als huisarts toch wel weten. Het boek van David Dewulf is een werkboek,
en daarom gedetailleerder uitgewerkt en completer.
Mindfulness, wetenschappelijk relevant?
Op dit moment wordt mindfulness het vaakst voorgesteld bij chronische aandoeningen zoals pijn, depressie, angst, CVS. Therapie
op basis van mindfulness is volledig gericht op het besef dat
gedachten maar gedachten zijn, en dat je ze kan loslaten. Het
is dus niet zoals bij andere therapieën die inzicht proberen te
verschaffen of je evenwicht proberen te herstellen. Het tot nu toe
gevoerde wetenschappelijk onderzoek in dit domein suggereert
een positief effect van mindfulness. De kwaliteit van de studies
laat echter niet toe om een oordeel te vellen. In de meeste studies
ontbreekt immers een actieve controlegroep. Ook al zijn de resultaten veelbelovend, we kunnen dus voorlopig nog geen uitspraken
doen.
Mindful omgaan met eten
Daarnaast heb je nog de ‘mindfulness-based eating awareness

Stress werkt de productie van cortisol in de hand, dat suikers naar

therapy’. Ook hier staat zelfacceptatie centraal. Het gaat enerzijds

onze spieren stuurt om te kunnen reageren (vechten of vluchten).

om het aanvaarden van je lichaam en hoe het er uitziet, en ander-

Als dat niet kan of niet gebeurt, worden de suikers omgezet in vet

zijds om accepteren van negatieve gedachten en gevoelens zoals

en dus in overgewicht, wat op zijn beurt ook weer stress veroor-

onrust, stress, verveling, zin in zoet, zonder dat je daar meteen op

zaakt, waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt.

reageert door te eten. De aanvaarding gebeurt niet passief of door
weg te lopen van de negatieve gevoelens of gedachten, of door

Eerst inzicht, dan keuzes

ze te ontkennen of negeren. Het komt er in integendeel op neer

Een andere manier om gezond met eten om te gaan, is bewust

het probleem/gevoel te erkennen, in de ogen te kijken en actief te

bepaalde keuzes maken: analyseer de toestand waarin je je

benaderen.

bevindt, je gedachten en emoties. Hoe voelt dat in je lichaam en

Zo wordt de patiënt uitgenodigd om het gevoel van spanning of

hoe vertaalt zich dat in eetgedrag? Kan je impulsieve gedachten

stress te accepteren, en bewust maar zonder veroordelen/beoor-

onder controle krijgen door iets te doen? Door bijvoorbeeld enkele

delen te ervaren en te bekijken of mee te maken en te doorvoelen.

keren diep in- en uit te ademen. Zo kun je de acute behoefte

Door een probleem van op een afstand te analyseren, kun je

aan eten weg proberen te krijgen. Laat je eerst meedrijven door

actieve stappen zetten om het op te lossen. Zo kunnen adem-

het verlangen naar eten, zonder dat je het onderdrukt of eraan

halingsoefeningen, yoga en andere lichaamsoefeningen mensen

voldoet. Eens je je bewust bent van de schakels in je eetproces,

helpen om te voelen wat hun lichaam nog kan. Door naar je

kan je er gemakkelijker op ingrijpen. Word je dus bewust van wat

lichaam te kijken, word je minder beïnvloed door de buitenwereld.

en hoe je eet. Een belangrijke techniek daarbij is het opnieuw

Word je milder voor jezelf en leer je kijken naar positieve aspecten

zintuiglijk eten.

van jezelf, dan verandert ook de omgeving. Dan ga je ook stilaan

Proef elke hap en analyseer wat je ervaart: zoet, zout, hard of

de rest (van jezelf en dus ook je lichaam) accepteren als iets dat

zacht, egaal of hobbelig, zacht of intens, waar in je mond voel je

bij je hoort.

alles, hoe warm of koud is het, wat ruik je, welke gevoelens roept

Mensen koppelen onterecht hun mate van geluk aan het aantal

het op: genot, schuldgevoel,… Op deze manier eet je niet alleen

kilo’s. De vraag zou beter zijn: “hoe kan ik nu gelukkig zijn zonder

bewuster - en dus trager en dikwijls minder - maar geniet je ook

dat ik mezelf extra stress bezorg door te piekeren over mijn

meer van elke hap. Je geeft je lichaam zo de kans om het verza-

gewicht en boos te zijn op mezelf.”

digingspunt te bereiken, want je hersenen hebben twintig minuten

Naast hongergevoelens zijn er andere prikkels die doen eten.

nodig om verzadiging te registreren. Eens je je hiervan bewust

Neem omgevingsfactoren zoals eten zien of ruiken, anderen zien

bent en ernaar leert luisteren, zal het veel minder gebeuren dat

eten, afleiding zoals eten voor tv,… Maar ook door verveling en

je te veel eet. En zo stuur je fundamenteel je voedingspatroon bij.

onrust, of uit blijdschap of als beloning, gaan mensen naar eten
grijpen. Hier speelt gewoonte een grote rol of de willoosheid van
een persoon om (eten) te weigeren.

Marleen Brems

9

Urgentieschema's voor huisartsen

Huisartsen in opleiding en ervaren huisartsen kunnen zich

Wie de wijzigingen in de richtlijnen ‘basic life support’ gemist

verheugen met deze nieuwe uitgave van ‘Urgentieschema’s

heeft (al van 2005!) en de werking van een automatische externe

voor huisartsen’.

defibrillator (AED) bij urgenties wil nalezen (richtlijn 2010) wordt

Frank Buntinx, Bruno Bemelmans en Bert Aertgeerts hielden

in het laatste hoofdstuk getrakteerd op duidelijke figuren met de

het roer in handen als redacteurs, maar kregen de medewer-

nodige uitleg.

king van een grote groep enthousiaste auteurs. Na het succes

Waar de literatuur ons in de steek laat (er is nog ruimte voor

van de eerste druk in 1985, gebaseerd op discussies in de

onderzoek in de huisartsensetting!) geeft dit handige boekje

Maasmechelse huisartsenvereniging, kreeg dit werk een ‘make-

weloverwogen suggesties, wat de praktische bruikbaarheid

over’. De wetenschappelijke onderbouwing van de eerste versie

ervan voor iedere huisarts ten goede komt. Bovendien, het past

begon immers (onvermijdelijk) wat tekenen van veroudering te

perfect in je urgentietrousse!

vertonen.
Met de hulp ook van een groep gemotiveerde studenten uit

Jan Verbakel,

het 1ste prespecialisatiejaar huisartsgeneeskunde (4e master

huisarts en wetenschappelijk medewerker/ doctoraatsstudent

geneeskunde) en ACHG- stafleden kreeg dit project vorm, en

ACHG

mag het resultaat er echt zijn!
De auteurs beschrijven het boek als een hulpmiddel voor
de huisarts om de eigen werkschema’s te preciseren. Het is
zodanig opgesteld dat je snel iets kunt opzoeken of nakijken. De
schema’s, verdeeld over 23 onderwerpen, vertrekken vanuit de
concrete vraag: “U stapt binnen bij een patiënt met een urgent
probleem. Wat moet u doen?” Zo staat wat eerst moet gebeuren
ook eerst. Een meteen zichtbare diagnose wordt meestal niet
besproken, en wat minder belangrijk is, wordt niet vermeld.
Op basis van de algemene richtlijnen omtrent toediening van
zuurstof, intraveneuze toegang, adrenaline, overdracht en
verwijzing, krijgt de lezer beknopte schema’s zoals bij ‘pijn op de
borst’ of bij ‘delirium’, maar evengoed bij ‘psychische beelden en
crisissituaties’.

Buntinx Frank, Bemelmans Bruno, Aertgeerts Bert (red.)
Urgentieschema’s voor huisartsen.
Leuven: ACCO, 2012. ISBN: 9789033484834

-15%

voor stageleiders
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Navormingsaanbod Palliatieve zorg voor huisartsen!
Tijdens het laatste levensjaar van patiënten kunnen huisartsen een belangrijke bijdrage leveren zowel in de kwaliteit van zorg
als in de kwaliteit van leven. HIPP, het project ‘Huisarts in een Programma Palliatieve zorg’, wil huisartsen “faciliteren” om deze
bijdrage te optimaliseren, en ontwikkelde een navormingsaanbod voor opleiders, stageleiders en haio’s waarbij 12 accrediteringspunten verworven kunnen worden.
Ook individuele huisartsen of Lok’s, kringen of een adhocgroep kunnen hieraan deelnemen. De opleiding start in januari 2013.
Ontdek alvast de kennismakingsmodule op onze website, rubriek onderwijs>voortgezet onderwijs>e-leeromgeving.

AGENDA & nieuws
Kijk op www.achg.be in de nieuwsbalk en de rubriek Kalender voor meer info, of contacteer het secretariaat.
Datum

Onderwerp

25 oktober 2012

Pentalfa-sessie* Orthognatische chirurgie, 19.30 u

10 november 2012

Congres ‘Arts worden in Brussel’ (KBC, Brussel)

18 november 2012

Pentalfa-sessie* Zorg rond het levenseinde, 19.30 u

1 december 2012

Symposium ‘Diabetes en bewegen’, Provinciehuis Leuven, 9-16 uur. Inschrijven:
www.diabetesenbewegen.be

6 en 7 december 2012

Leuvense Dagen ‘medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde’

15 december 2012

Studiedag ‘feedback geven en vragen’ met Jonathan Silverman, vicedecaan en
communicatiespecialist in Cambridge, en bevlogen trainer (doelpubliek: praktijkopleiders,
stagecoördinatoren, stagebegeleiders, stafleden, haio’s, communicatietrainers)

18 december 2012

Debatavond 20 u (thema te bepalen)

* meer informatie over de Pentalfa-activiteiten vind je op de gloednieuwe Pentalfa Facebook-pagina.

Ben je al fan van onze Facebook-pagina? Doe het snel. Ondertussen hebben we al bijna 200 fans. Door fan
te worden, krijg je op eenvoudige wijze informatie over wat er leeft binnen ons centrum, aankondigingen van
navormingsactiviteiten en andere interessante weetjes… Dus aarzel niet, en zet de ‘klik’!
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COLOFON
Dit contactblad is een uitgave van het
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene leiding:

prof. dr. B. Aertgeerts

Onderwijs:

prof. dr. A. Roex

Stageverantwoordelijke:
Onderzoek:
Permanente vorming:

prof. dr. B. Schoenmakers

Hoofdredactie en eindredactie

dr. M. Brems

Redactieraad:

B. Aertgeerts, M. Brems, C. Geens,
J. De Lepeleire, E. Van Ael, M. Devis

Lay-out:

EV&Zonen, A. De Croo

prof. dr. J. De Lepeleire

Druk:

ACCO

prof. dr. F. Buntinx

V.U.: B. Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 – Blok j – bus 7001 te 3000 Leuven
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
URGENTIESCHEMA’S VOOR HUISARTSEN
FRANK BUNTINX, BRUNO BEMELMANS,
BERT AERTGEERTS (RED.)
ISBN 978 90 334 8483 4 // Acco // 2012
22,50 EUR -15% ➔ 19,12 EUR

AAN WEERSZIJDEN VAN DE
STETHOSCOOP

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN VOOR
AANVULLENDE DIAGNOSTIEK EN THERAPIE
(+ ONLINE TOEGANG)

T.O.H. DE JONGH
ISBN 978 90 313 8897 4
Bohn Stafleu Van Loghum // 2012
64,95 EUR -15% ➔ 55,21 EUR

OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

MINOR EMERGENCIES 3/e

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)

PHILIP BUTTARAVOLI

ISBN 978 90 334 8482 7 // Acco // 2011
18,50 EUR - 15% ➔ 15,73 EUR

ISBN 978 03 230 7909 9 // WB Saunders // 2012
83,20 EUR -15% ➔ 70,72 EUR

COMPETENTIES IN MOEILIJKE SITUATIES

BEKKENPIJN TIJDENS EN NA DE
ZWANGERSCHAP

OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)
ISBN 978 90 334 8637 1 // Acco // 2012
22,00 EUR - 15% ➔ 18,70 EUR

DEMENTIE

ZAKBOEKJE VOOR DE PROFESSIONELE
ZORGVERSTREKKER

BIRGITTE SCHOENMAKERS EN JAN DE LEPELEIRE
ISBN 978 90 334 8487 2 // Acco // 2011
16,00 EUR -15% ➔ 13,60 EUR

(VERSIE VOOR THERAPEUTEN EN PROFESSIONALS)

C. ROST
ISBN 978 90 352 3494 9
Elsevier Gezondheidszorg // 2012
49,50 EUR -15% ➔ 42,08 EUR

POCKET GUIDE TO DIAGNOSTIC TESTS 6/e
D. NICOLL, S. MCPHEE, M. PIGNONE, C. LU
ISBN 978 00 717 6625 8 // McGraw-Hill // 2012
40,00 EUR -15% ➔ 34,00 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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