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Kwaliteit van zorg en veiligheid voor patiënten is meer dan ooit 

de topprioriteit van huisartsen. Kwaliteit van zorg wordt ook 

omschreven als verantwoorde zorg en omvat verschillende 

dimensies. Deze zorg moet doeltreffend en veilig zijn (evidence 

based –professioneel), doelmatig (efficient gebruik van middelen-

organisatie), patiëntgericht (participatie) en moreel verantwoord. 

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg vereist het continu door-

lopen van een kwaliteitscyclus. De Plan-Do-Check-Act (PDCA*) 

cyclus staat voor een diagnostische fase (meten en analyseren) en 

een behandelfase (verbeteren van de kwaliteit) die continu wordt 

bijgesteld. Dit is iets wat heel wat huisartsenpraktijken begrepen 

hebben en het aantal HAIO’ s dat in hun thesis dergelijke praktijk-

verbeterende projecten maakt, is niet te tellen. Ook de tienjarige 

viering van de NRKP (Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie) is 

een uiting van de aandacht die we daar als beroepsgroep willen 

aan besteden. Heel wat initiatieven worden ondernomen vanuit 

Domus medica en de verschillende academische centra. Het 

toepassen van het European Practice Assessment (EPA) instru-

ment voor huisartsenpraktijken is hier een mooi voorbeeld van. 

Het is ook geen toeval dat een aantal relevante verbeteringen 

binnen onze praktijkvoering voortspruiten uit een manama-thesis, 

zoals bv. de evidence-linker. 

Professioneel gedrag van zorgverleners bestaat uit evidence-

based handelen, reflectie over het eigen functioneren, het 

afleggen van verantwoording en continue professionele vorming. 

Het samenwerken van multiprofessionele teams die zorg dragen 

voor een grote groep mensen met comorbiditeit wordt steeds 

belangrijker. De complexiteit van zorg vereist een meer planmatige 

aanpak die ook een duidelijke coördinatie van zorg vereist. Zorg 

die opschuift naar patiënt en goal-oriented care. Het lijvig rapport 
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Editoriaal

van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) 

met als een van de experten Jan Heyrman, geeft een heel duide-

lijke richting aan, met de huisarts in een cruciale rol, als advocaat 

van de patiënt.

Informatie en communicatietechnologie (ICT) speelt een belang-

rijke ondersteunende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg. ICT kan de doelmatigheid verhogen door een efficiënt 

beheer van de middelen en een administratieve vereenvoudiging. 

Maar ICT speelt ook een cruciale rol in het doeltreffend gebruik 

van behandelingen en de veiligheid van de patiënt (evidence-

based handelen), het bevordert de participatie van de patiënt en 

kan zorgen voor een betere continue ontwikkeling en bijscholing 

van de zorgverlener. 

Het cruciale element is het gebruik van trefwoorden door verschil-

lende zorgverleners, die een onderliggende gestandaardiseerde 

code bevatten vanuit verschillende niveau’s van het EMD (diag-

noses, labo-resultaten, functionele status, medicatie, persoons-

gebonden gegevens,…). Elke zorgverlener moet hiertoe in staat 

worden gesteld. Het instrument dat we hiervoor in handen hebben 

is nog niet verfijnd en intuïtief genoeg, 

maar hopelijk wil de overheid daarin 

investeren.

De boodschap is: start met het regis-

treren van trefwoorden en coderen 

binen het EMD. Het is de hoeksteen 

voor een kwaliteitsvol praktijkvoeren 

in de toekomst.

Een aangenaam en boeiend 2013.

Bert Aertgeerts

In dIt nUMMER:

* informatie over de PDCA-cyclus en de concrete werkwijze, vindt u in het onmisbare en uitermate praktisch boek “Dokteren met kwaliteit”,  
Grouwels D, Seuntjens L, Vanden Bussche P. Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv, 2008: 248 blz. ISBN: 978-90-341-9257-8
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Het aCHG schenkt jullie voor 2013 dit aangepast gedicht van Herman de Coninck:

Zo doorzichtig als doorschijnende papiertjes

tussen de bladzijden van een duur etsboek

ligt bijna lichtblauw licht hier

over alles heen, bladzijde 2013.

Zien en ontzien zijn hetzelfde. Zo nu.

 

Zoals het huis slaapt, af en toe tikt

een regendruppel uit de lekke dakgoot, zorgvuldig

als uit een pipet, drie druppels per uur

heeft de dokter tegen god gezegd, dat is

genoeg om de wereld te doen slapen, zo altijd.

 

Onder melkwegen, onder lichtjaren verte,

onder donkerjaren nacht. En het gaat fijntjes

regenen, alsof iemand duizend en één spelden laat vallen

die hij straks weer allemaal moet oprapen. Zo overal.

Zo nu, nu, nu tot het op is.

Het Julius Center for Health Studies and Primary Care van het 

UMC Utrecht is gelegen in een historisch pand bij het Slot Zeist. 

De prachtig gerenoveerde lokalen aan het Broederplein waren op 

30 oktober 2012 de locatie voor de Interstavendag. Zowat 300 (!) 

academische huisartsenopleiders namen deel aan deze jaarlijkse 

hoogmis van de huisartseninstituten om inspiratie op te doen. 

De religieuze origine van de vergaderplaats lag wellicht aan de 

oorsprong van het thema “verbroedering”. Consequent werd de 

dag geopend in de kerk aan het Zusterplein, alwaar de meest 

misbruikte song van onze eigenste Raymond VhG in aangepaste 

versie ten gehore werd gebracht:  “het was een liefde, een liefde 

voor het vak”. Maar hopen dat de auteursrechten netjes betaald 

werden. 

Nadien werd het publiek opgesplitst in 18 workshops. 

Ondergetekende volgde collega Jochemsen-van der Leeuw over 

“een inspirerend rolmodel”. Doe zelf eens de proef: denk aan een 

persoon die voor u als opleider een lichtend voorbeeld was en 

bedenk enkele positieve eigenschappen van die persoon. Volgens 

Bandura beschikt een positief rolmodel over klinische, didactische 

én persoonlijke kwaliteiten. Een van de conclusies in deze work-

shop was dat verbeteren van de kennis over een onderwerp bij 

opleiders helemaal niet garandeert dat deze kennis ook effectief 

wordt overgedragen op trainees. Daarna volgde een brainstorm 

over rolmodellen in verschillende thema’s.

De voorbereiding van de feestelijke slotzitting werd origineel 

aangepakt door alle deelnemers na de lunch in werkgroepen 

te verdelen: sommigen mochten tapas maken, anderen zingen, 

toneel spelen of de presentatie voorbereiden als afsluiter. Creatief 

en zuinig…

De laatste workshop onder kundige leiding van Dorien Zwart en  

Janneke Witte (sans blague) stelde hun ervaringen voor over haio’s 

die stagiairs opleiden en de rol van de praktijkopleiders daarin. 

In Nederland bestaat beperkte ervaring met dit model bij laat-

stejaars aios. De voordelen lijken groot: artsen in opleiding leren 

reeds vroeg het plezier van opleiden ervaren én de uitdagingen 

die daarmee verbonden zijn. Zou dit het ei van Columbus zijn 

voor onze chronische nood aan stageleiders? De haio’s verdienen 

dan uiteraard een stevige didactische omkadering, eventueel in 

truncus communis met hun collega’s specialisten in opleiding. 

Deze assistenten dragen immers sinds jaren mee zorg voor de 

opvang van stagiairs. Als extra werd tijdens deze workshop een 

driehoeks gesprek praktijkopleider/haio/stagiair geoefend.

Ben Bottema wist te vertellen dat de omkadering van de huis-

artsenopleiding in Nederland verrekend wordt als 0.15 fulltime-

equivalent/ FTE per aio (academisch en technisch personeel). De 

225 FTE wordt echter verdeeld over meerdere hoofden, zodat er 

in werkelijkheid ongeveer 600 betrokkenen zijn.  Zowat de helft 

tekende dus present op de interstavendag. Wanneer krijgen we 

een equivalent in Vlaanderen?  Of gaan wij volgend jaar massaal 

mee naar het noorden? Boeiend is het alleszins.

Johan Buffels, namens de HASTA-raad

nieuws uit de HaSta raad

Interstavendag 2012: de hoogmis van academische huisartsenopleiders
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“les nouveaux papiers sont arrivés”

belofte maakt schuld: de eerste interactieve sessie voor stageleiders is er!

Als je in november een 2° bachelorstudent hebt begeleid tijdens 

de patiëntenzorgstage dan heb je het al gemerkt: er zijn nieuwe 

formulieren voor evaluatie van de stages. Niet alleen omdat 

we weleens willen vernieuwen, maar ook om volgende redenen.

Om te beginnen willen wij de evaluatieformulieren over de verschil-

lende jaren een gelijkaardig, vertrouwd aspect meegeven. Zo is 

er telkens een verdeling in vier rubrieken, die elk een score op 

20 moeten krijgen. Om deze taak te vergemakkelijken voegen we 

er een woordscore aan toe, een richtsnoer voor het toegekende 

cijfer. Belangrijk is dat voor elke rubriek kan worden aangegeven 

wat opviel in positieve en in negatieve zin. Het stimuleert stagiairs 

als ze horen wat ze goed doen én als hun leerpunten worden 

benoemd. Tenslotte vragen wij een score voor de stage als geheel 

met een bijbehorende motivatie .

Verder willen wij een score introduceren inzake professionalisme. 

Een aantal aspecten van professioneel gedrag worden toegelicht 

in een bijgevoegde tekst. Elementen zoals empathie, respect voor 

de patiënt, zich bewust zijn van eigen grenzen, integriteit, respect 

voor afspraken, inschakeling in een team, het zijn één voor één 

aspecten die we belangrijk vinden bij een toekomstige arts. We 

Zoals beloofd zal in het voorjaar van 2013 de eerste echte oplei-

dingsmodule ter beschikking zijn van onze stageleiders.  Iedereen 

die een rol opneemt bij de begeleiding van stagiairs van onze 

faculteit kan hiervoor intekenen: zowel specialisten als huis-

artsen en (nieuw!) ook haio’s en ASO’s (specialisten in opleiding)!  

Deelname gebeurt op geheel vrijwillige basis, maar het aantal 

deelnemers aan deze interactieve sessies is wel beperkt. Schrijf 

dus tijdig in.

Jullie vroegen om vorming voor stageleiders regionaal te orga-

niseren. De meest logische manier om dit waar te maken is een 

aanbod via de Complementaire Regionale Medische  Centra 

(CREMEC ziekenhuizen). Speciaal voor de huisartsen beginnen 

de sessies wat later dan specialisten gewoon zijn.  Inschrijven 

gebeurt online via de webstek van de faculteit. Ann Deketelaere 

van de Dienst Onderwijs Geneeskunde verleent haar actieve 

medewerking aan deze trainingen.

hopen op deze manier een completer beeld van onze studenten 

te krijgen, zeker met het oog op later loopbaanadvies. Bovendien 

evalueert u zo het persoonlijk functioneren van de student: wij 

vragen uw oordeel over hun zelfvertrouwen, voorkomendheid 

en beleefdheid, brede interesse en capaciteit tot zelfreflectie. Wij 

hopen dat de studenten mede hierdoor reeds vroeg in hun oplei-

ding aandacht krijgen voor dergelijke aspecten. Tenslotte wordt 

ook leerhouding en leerinspanning een element van beoordeling. 

Wij zijn er van overtuigd dat een oordeel over deze items perfect 

mogelijk is vanaf de bachelorfase.

Indien u ook stagiairs van 3° master begeleidt, denk er dan aan 

dat de beoordeling van deze stage nu al online kan via het stage-

beheerprogramma. In de toekomst zal dit ook mogelijk zijn voor 

alle stages. Wordt hopelijk in 2013 vervolgd!

Laat het ons weten als u bedenkingen of vragen heeft bij deze 

nieuwe werkwijze. We danken u voor de inspanning die u levert 

bij de zorgvuldige observatie van onze aanstormende collega’s!

Johan Buffels, namens de HASTA-raad 

De eerste module focust op een algemeen gebruikte werkme-

thode: klinische casusbespreking in al zijn variaties. Hoe kan je 

in een beperkte tijd een maximum leereffect bekomen? Wat zijn 

aandachtspunten bij een “afgewerkte” casus versus een “niet 

afgewerkte”? Ken je de “one minute preceptor” methode? Is de 

aanpak voor een bachelorstudent anders dan voor een master-

student?  Je ervaring en je vragen zijn zeer welkom! En ... stiekem 

verwachten we dat veel specialisten zullen opkijken van de oplei-

dersdeskundigheid bij de huisartsen.

Tot ziens op één van deze regionale sessies! 

Johan Buffels, namens de HASTA-raad: 

johan.buffels@med.kuleuven.be 
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daar komt de Respi nurse!

individuele begeleiding van probleempatiënten, hulp bij de intro-

ductie en het  gebruik van quality of life vragenlijsten, ontwikkelen 

van patiënten folders, individuele instructie van inhalatietherapie, 

alles wat nodig is... Elke praktijk kiest uit dit aanbod wat nuttig kan 

zijn.

Wij hopen uit deze ervaringen te leren in hoever deze Respi Nurse 

aan een behoefte kan beantwoorden in de Vlaamse huisartsen-

praktijk. Het zou een volgende stap kunnen vormen naar efficiënte 

praktijkondersteuning na de diabeteseducator. Wij houden u op 

de hoogte!

Johan Buffels en Jan Degryse

Zowat twintig praktijken van ons HASTA-netwerk draaien mee 

in de ACCESS studie. Het ACHG en de dienst pneumologie van 

het UZ Leuven zijn partners in deze internationale beschrijvende 

cohortstudie van GlaxoSmithKline over COPD patiënten in de 

eerste lijn. Als compensatie voor de uitgebreide registratie krijgen 

de deelnemende praktijken een primeur: introductie van de respi-

ratoire praktijkondersteuner.

Twee verpleegkundigen kregen daarvoor een specifieke opleiding: 

Nausikaä Nuyttens (Wit-Gele Kruis) en Anna Willems. Momenteel  

maken zij een ronde langs de deelnemende praktijken met een 

uitgebreide korf aan mogelijkheden: uitvoeren van spirometrie, 

quality control van spirometrie, pricktesten voor allergie, hulp bij 

rookstopadvies, GVO sessies voor patiënten met astma of COPD, 

twittert u? Het aCHG wel!   

Deze twitterberichten zijn te volgen via de twitteraccount van het 

ACHG, maar ook via de website van het ACHG. Dat laatste is 

het gemakkelijkste want ondergetekende heeft via de welkomst-

pagina www.achg.be onderaan op welgeteld 45 seconden een 

account aangemaakt. Twitter is alleen interessant als er veel 

volgers zijn en daar is nog veel werk aan. 

onze oproep is dan ook: probeer het eens en bekijk of je het 

interessant vindt! We willen graag wat meer volgers.

Marleen Brems

Twitteren is een nieuw werkwoord maar nog niet in de groene 

Van Daele. Op Wikipedia staat: Twitter is een internetdienst 

waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens 

publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarop men zichzelf, 

zoals bij Facebook, een profiel en een avatar kan aanmeten. Het 

grappige is dat twitteren of tweeten, kwetteren betekent. Vandaar 

dat het logo een vogeltje is. Twitteren komt neer op in real time 

communiceren via een microweblog op een pc, gsm, smartphone 

of andere mobiele apparaten met een internetaansluiting. Door 

de combinatie van webloggen met instant messaging wordt het 

microblogging genoemd.

ACHG heeft zich op Twitter gelanceerd en twittert relevante infor-

matie voor huisartsen in een internationale setting. Dit kan je er 

vinden:

• Internationale journals met ‘faam’: NEJM, Annals of Internal 

Medicine, Lancet, BMJ, JAMA, Nature, Annals of Family 

Medicine, Scandinavian Journal of Primary Care, Family 

Practice, BJGP, Chest European Heart Journal, Diabetes 

Care, Diabetes Research and Clinical Practice, BMJ quality 

and safety, International Journal for Quality in Healthcare

• Eigen publicaties

• Gepubliceerde nationale richtlijnen

• Interssante links (vb. Powerpoints van interessante 

voordrachten)
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De Lepeleire J, Keirse M  (red). Wegwijzers naar bijzondere 

noden. over kwaliteit van zorg en communicatie. Leuven/Den 

Haag: ACCO, 2012. ISBN: 978-90-334-8797-2.

Deze maand verschijnt bij ACCO het derde deel van een vier-

delige reeks over patiëntgerichte zorg en communicatie, onder 

redactie van Jan De Lepeleire en Manu Keirse. De doelstelling 

van de reeks, volledig geschreven door ACHG-medewerkers, 

is het tonen van duidelijke wegwijzers voor het voeren van een 

adequate communicatie met de patiënt. Daar waar het eerste boek 

‘Aan weerszijden van stethoscoop’ vooral de basiskennis aanreikt 

die nodig is voor een adequate communicatie in de patiëntenzorg, 

kun je het tweede boek ‘Competenties in moeilijke situaties’ en 

het derde boek ‘Wegwijzers naar bijzondere noden’ zien als een 

verfijning van de communicatie respectievelijk in moeilijke situa-

ties en bij patiënten met bijzondere noden. 

Dit derde boek richt zich in de eerste plaats tot artsen, maar 

bevat ook nuttige informatie voor iedereen die in de gezondheids- 

en welzijnszorg werkzaam is als zorgverstrekker, opleider of 

beleidsmedewerker. 

Wie zijn de patiënten die bijzondere aandacht vragen op vlak van 

communicatie? Achtereenvolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan 

patiënten met agressie, patiënten met seksuele problemen, pati-

enten met een andere culturele achtergrond, moeilijk te motiveren 

patiënten, patiënten met medisch onverklaarde klachten, pati-

enten met een verslaving, patiënten met dementie, patiënten met 

een psychiatrische aandoening, patiënten met een doodswens, 

en patiënten met een verstandelijke beperking. 

In de verschillende hoofdstukken worden door experts in de 

problematiek casussen geschetst, die typerend zijn voor deze 

‘bijzondere’ patiënten. Telkens gaat het om praktijksituaties 

waarbij het voor de zorgverlener om te beginnen al niet evident 

is om ‘goed’ en ‘op een constructieve manier’ te communiceren, 

laat staan om kwaliteitsvolle zorg te verlenen. Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden wordt de lezer attent gemaakt op wat wel en 

niet kan; hij krijgt tips en vuistregels mee om met elk van deze 

patiënten op de juiste manier om te gaan. Dit alles met aandacht 

voor de zelfzorg van de zorgverlener. Want al zijn inspanningen 

ten spijt, kan het, zoals bij suïcidale patiënten, helaas ook al eens 

misgaan. 

‘Wegwijzers naar bijzondere noden’ is een bijzonder interessant 

en verhelderend boek voor al wie in zijn dagelijks werk al eens de 

nood ervaart aan goede handvatten om zijn communicatie beter 

af te stemmen op deze ‘bijzondere patiënten’. 

De redactie

aankondiging boek: Wegwijzers naar bijzondere noden

Column: bijna

kunnen genieten van de spanning. Het gaat om die fractie van een 

seconde waarin je zeker weet dat iets moois bijna gaat gebeuren: 

het moment waarop een sneeuwvlokje de grond bijna raakt, of de 

tijd tussen de bel en het openen van de deur als je je vrienden 

verwacht. De pauze tussen het einde van de mop en de lach, 

of de korte stilte in het liedje vlak voor het refrein dat je telkens 

weer kippenvel bezorgt. De seconde voor je moet niezen, of het 

ogenblik voor de kus waarop je de ander nog net niet raakt... Zo 

vind ik het losmaken van de strik rond een cadeautje spannender 

dan het ontdekken wat erin zit, en geniet ik meer van de laatste 

seconden van het oude jaar dan van de eerste van het nieuwe 

jaar. Heerlijk, die ‘bijna-momenten’. Maar misschien zou een 

pauzeknop de spanning ervan wel teniet doen. Dus ik laat de tijd 

zijn werk doen en probeer ondertussen dankbaar in het leven te 

staan. Maar wel op hoge hakken, want dat mag als je dertig bent.

Mieke Vermandere 

’t Is gebeurd. Het zat er al een tijdje aan te komen, zonder optie 

om eraan te ontsnappen: ik ben dertig geworden. Op zich niet zo’n 

wereldschokkende gebeurtenis, het gebeurt immers wel vaker dat 

mensen dertig worden. Nee, serieus, ik was blij. Ik grijp alle gele-

genheden om het leven te vieren met beide handen. Als dit geen 

gelegenheid was! Dus ik deed het helemaal volgens de verwach-

tingen, inclusief toeters en bellen, slingers, cava, een etentje, 

een dansfeest, een nieuw kleedje en dito schoenen (met veel te 

hoge hakken, maar dat mag als je dertig wordt). Het enige wat ik 

niet meegerekend had, was de kater. Niet door de alcohol - want 

een zichzelf respecterende dame van dertig kent haar grenzen - 

maar wel door het besef van het vliegen van de jaren! Je wordt 

geboren, en even later ben je drie decennia en tien keer zoveel 

verjaardagsfeestjes verder. Ineens besefte ik dat het vanaf nu 

nogal belachelijk zou zijn om het boek ‘100 things to do before 

you’re 30’ te kopen. En dat ik het idee om bijna dertig te worden 

eigenlijk leuker vond dan om het te zijn. Op zo’n ‘bijna-momenten’ 

zou het leven een pauzeknop moeten hebben, om wat langer te 
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boekentip Chronische pijn

Zeer recent kwam er een boek uit over chronische pijn met de titel 

“Wanneer de pijn blijft”.  Auteurs zijn Bart Morlion, anesthesioloog 

en coördinator van het Leuvens Algologisch Centrum (LAC) van 

de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en Kolet Janssen, auteur 

van fictie en non-fictie over human interest onderwerpen.

Lezen over pijn is geen opwekkend onderwerp maar de auteurs 

zijn erin geslaagd om er geen saaie turf van te maken maar een 

korte, beknopte uiteenzetting die gemakkelijk leest. Kort samen-

gevat is het een gedetailleerde gebruiksaanwijzing van hoe er 

wordt gewerkt in het LAC (pijncentrum) in Pellenberg. Het boek 

heeft één grote doelstelling n.l. pijnpatiënten ondersteunen in hoe 

ze zelf kunnen meewerken aan een kwaliteitsvol leven wanneer 

de pijn blijft. Dit impliceert meteen dat het geen opsomming is 

van oplossingen voor pijn maar strategieën om onbehandelbare 

pijn de baas te kunnen. Na een korte uitleg over de zin van pijn, 

het ontstaan van (chronische) pijn, de beïnvloedende factoren, 

de gevolgen van en de soorten chronische pijn, komt het belang-

rijkste deel aan bod: een gedetailleerde beschrijving van de multi-

disciplinaire aanpak. Achtereenvolgens komen fysiotherapie en 

revalidatie, de inbreng van de psychologen, de sociaal assistenten 

en de pijnverpleegkundigen aan bod. Een apart hoofdstuk wordt 

gewijd aan de voor handen zijnde medische behandelingen met 

een overzicht van de verschillende klassen pijnmedicatie en ook 

de belangrijkste ingrepen worden helder beschreven. Tot slot vindt 

de lezer een verzameling nuttige adressen en websites zoals 

patiëntenorganisaties en algemene hulporganisaties in België en 

Nederland.

De verdienste van de auteurs is dat ze de lezer/patiënt een realis-

tische kijk geven op de behandelingsmogelijkheden en de stra-

tegieën die men heden volgt bij chronische pijn. Dat wil zeggen 

dat er geen wonderen bestaan en dat omgaan met chronische 

pijn een klus blijft die een zware, (levens)lange inspanning vraagt 

van de patiënt en - niet te vergeten - zijn omgeving. Dit wordt 

mooi geïllustreerd door de talrijke getuigenissen van patiënten en 

hulpverleners die in elk onderdeel aan bod komen. Dat maakt het 

niet alleen gemakkelijker om te lezen, maar het is meer dan een 

schrijverstrucje, het plaatst de theorie telkens tegenover de reali-

teit. En de realiteit is dat niet iedereen geholpen wordt en dat de 

pijn dikwijls niet verdwijnt. Het boek maakt duidelijk dat pijn meer is 

dan iets waar men een pilletje voor neemt. Dat het een zoektocht 

is naar het (terug)vinden van een zekere levenskwaliteit, dat zoiets 

veel inspanning en tijd kost en een proces is eerder dan zomaar 

een andere weg inslaan. De patiënt met chronische pijn kan dit 

niet alleen. Hij heeft hulp nodig, van goede, lees communicatieve, 

hulpverleners en een stevig sociaal netwerk. Daarom is dit boek 

ook zinvol voor iedereen die nauw betrokken is bij de patiënt, zijn 

familie en vrienden.

Wat het boek niet doet, is over de grenzen kijken, letterlijk en figuur-

lijk. Het bespreekt enkel de aanpak in het Leuvens Pijncentrum, 

het zegt niets over de aanpak in andere (Universitaire) centra of 

over de strategieën die men in andere landen gebruikt maar dat 

was waarschijnlijk de opzet niet van de auteurs.

Marleen Brems

WEdStRIJd
Contactblad en Acco geven 5 exemplaren weg van het boek “Wanneer de pijn blijft”. De eerste vijf lezers 

die het leukste praktijkverhaal naar de redactie sturen marleen.brems@med.kuleuven.be krijgen een boek 

toegestuurd.  

“Wanneer de pijn blijft, Kwaliteitsvol leven ondanks chronische pijn”, Bart Morlion i.s.m. Kolet Janssen, Acco, 

190 blz., ISBN 978-90-334-8657-9.

nieuwe medewerkers van het aCHG

• Céline Clement zit in het 5e en laatste jaar biomedische 

wetenschappen. In het kader van haar thesis zal ze tot het 

einde van dit academiejaar met Wim Adriaensen meewerken 

aan zijn project over CMV.

• tine deburghgraeve zal samenwerken met Jan Verbakel voor 

het optimaliseren van de diagnose van ernstige infecties bij 

acuut zieke kinderen en zal de rest van de tijd met Laura Deckx 

samenwerken in het KLIMOP project (ouderen en kanker).

• Evelien lenaerts begint aan haar doctoraat over kwaliteit 

van zorg bij mensen met een alcohol afhankelijkheid. Bert 

Aertgeerts is promotor.

• leo Pas zal zich toeleggen op het gebruik van een geïnte-

greerd consultatie- en shared care model als ondersteu-

ningsmiddel in de huisartsenpraktijk voor begeleiding van 

problematisch alcoholgebruik, onder supervisie van Bert 

Aertgeerts en Cathy Matheï. Daarnaast zal hij bezig zijn met 

de ontwikkeling van een geïntegreerd consultatie- en shared 
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levensecht leren: een vrolijke begrafenis

Nee, het is geen cynische grap. Het project ‘levensecht leren’ heeft 

het ex-cathedra onderwijs begraven, althans wat mij en mijn leer-

stof (Type 2 Diabetes) betreft. En dat is een goede zaak. Ik was 

niet de enige die dat vond toen ik heel tevreden van de les terug-

kwam. Ook de studenten die ik achteraf naar feedback gevraagd 

heb, hadden het nieuwe concept best gesmaakt. 

Net voor de les was er nochtans enig scepticisme bij sommige 

studenten. Daar men alle leerstof op voorhand had moeten 

verwerken, stelde een studente in het begin openlijk de vraag wat 

het nut van een mondelinge les was. Wel, dat nut is gebleken. 

Dank zij de schriftelijke voorbereiding konden we in het eerste deel 

dieper ingaan op aspecten van de leerstof die nog niet duidelijk 

waren. Dat behelsde dan vooral het opstarten en aanpassen van 

de behandeling zoals glycemieregeling  en insulinetherapie in het 

bijzonder. In het tweede deel moesten de studenten zelf casussen 

presenteren. Vijf groepjes van studenten hadden elk 2 casussen 

voorbereid. In de eerste casus moesten ze de glycemiebehande-

ling op punt stellen. In de tweede casus werd hen gevraagd de 

cardiovasculaire behandeling in orde te brengen en aan te duiden 

welke onderzoeken prioritair gepland moesten worden. Al deze 

casussen werden uit het elektronisch medische dossier gefilterd. 

Levensechter kan dus niet. En wat bleek. Sommige patiënten 

werden correct behandeld, maar bij veel patiënten was een 

aanpassing van de behandeling wel degelijk nodig. De meeste 

patiënten vertoonden ook lacunes in de opvolging, vooral wat 

betreft het voetonderzoek, het nier- en het oogonderzoek. De les 

werd tenslotte beëindigd met een ‘practicum’. De studenten werd 

gevraagd ter plekke de voeten van hun buur te onderzoeken en dit 

in het dossier te noteren. 

De ondervraagde studenten waren nadien akkoord dat de les 

complementair was aan de elektronische module. De groep 

toonde een gezonde interesse, ze stelden gretig vragen en tijdens 

de uitleg over insuline behandeling was het muisstil in de zaal. 

Geen sprake dus van de vervelende “milleniumgeneratie”.  Kers 

op de hele taart was het forum waar de studenten een boeiende 

discussie over kwaliteit van diabeteszorg gehouden hebben. Dit 

project is wat mij betreft een schot in de roos en mag gerust verder 

uitgebreid worden naar andere capita selecta van het lessen-

pakket huisartsengeneeskunde in het zevende jaar. Een en ander 

moet natuurlijk nog wat meer onderzocht worden, vooral dan om 

de minder sterke kanten van dit pilootproject bloot te leggen, zodat 

we dit experiment jaar na jaar kunnen verbeteren.

Geert Goderis

De electronische leermodule ‘levensecht leren’ omvat vier 

taakklassen. In de eerste taakklas komt de basiskennis van 

diabetes - de diagnostestelling en suikerverlagende behande-

ling - aan bod. In de tweede taakklas komt het cardiovasculair 

risicomanagement en het vroegtijdig opsporen van verwikke-

lingen aan bod. In de derde taakklas leren de studenten hoe 

hun praktijk te organiseren om proactief kwaliteitsvolle zorg 

te leveren aan hun groep diabetespatiënten. In de laatste 

taakklas leren ze tenslotte hoe ze hun patiënten kunnen 

motiveren om de behandeling ook uit te voeren (compliantie 

of therapietrouw), op hun voeding te letten of te vermageren. 

In de diverse taakklassen wordt de theorie gelinkt aan casus 

gebonden opdrachten. Sommige van die casussen zijn échte 

patiënten waarvan de gegevens opgeslagen zijn in het elek-

tronische medische dossier (EMD). Op die manier combineert 

het project niet alleen theorie met praktijk, maar bovendien ook 

de consultatie met het leren gebruiken van het EMD.

levensecht diabetes leren

care model inzake geestelijke gezondheidszorg onder super-

visie van Jan De Lepeleire.

• bert Vaes zal de ManaMa studenten begeleiden bij hun thesis 

en werkt aan een ITOL over hartfalen.

• lena Van nieuwenborg zit in het onderzoeksproject van 

Frank Buntinx en Jan De Lepeleire naar psychosociale pro-

blemen in de eerstelijnszorg.

• Evie Van Severen vervoegt de ploeg van Mieke Vermandere, 

vooral voor het veldwerk: interviews afnemen bij mensen met 

palliatieve zorg.

• Franca Warmenhoven zal een dag per week op de afdeling 

werken bij het RITUALL project van Mieke Vermandere.
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Op 4 oktober 2012 vierden we het emeritaat van Dominique 

Dewilde, in het bijzijn van veel collega’s en zijn familie. Vieren is 

in het geval van een emeritaat altijd een beetje dubbel. Aan de 

ene kant is er dankbaarheid voor de tientallen jaren academisch 

werk maar aan de andere kant is er de vrees voor het gemis. Niet 

dat we twijfelen aan de capaciteit van zijn opvolger(s) maar het is 

ontegensprekelijk zo dat Dominique honderden studenten heeft 

klaargestoomd en enthousiast gemaakt voor onder meer gynae-

cologie in de huisartsgeneeskunde. Vaginale microscopie, dyspa-

reunie, begeleiden van bevallingen, sterilisatiegesprekken, … hij 

benadrukte telkens dat het allemaal behoort tot het basis taken-

pakket van een huisarts. En met recht. Dankzij zijn inspanningen 

hebben veel studenten zich dit domein (terug) eigen gemaakt. 

In alle levensfases van de vrouw en het koppel is de huisarts 

immers ideaal geplaatst om gepast, persoonlijk en wetenschap-

pelijk verantwoord advies te geven. Wie anders dan de huisarts 

kan in het geval van anticonceptievraag, (on)gewenste zwanger-

schap, seksuele problematiek, menopauzale klachten en andere 

vragen dé vertrouwenspersoon zijn in deze belangrijke levens-

fases? Uiteraard is daarvoor ook een goede samenwerking nodig 

met de tweede en derde lijn, iets waar Dominique ook hard voor 

gestreden heeft. 

Deze korte tekst heeft niet de pretentie volledig te willen zijn over 

de academische taken die collega Dewilde op zich heeft genomen 

(we denken aan zijn interesse voor psychiatrie, systeemdenken, 

pediatrie,…) maar één aspect willen we toch nog in de schijn-

werpers zetten. Velen onder u zullen hem kennen als verant-

woordelijke van de permanente navorming die hij jaren heeft 

georganiseerd voor het ACHG en het MCH, getuige de ontel-

bare Leuvense Dagen en MCH-activiteiten. Het was dan ook niet 

verwonderlijk dat collega’s Lily Devooght, Jan Heyrman en Willy 

Poppe bereid werden gevonden een dankwoord uit te spreken op 

deze emeritaatsviering.

In naam van alle collega’s die er in de voorbije jaren wijzer van zijn 

geworden, een welgemeende dank!

Marleen Brems

Emeritaatsviering dominique dewilde

 

De  European Academy of Teachers in General Practice (EURACT)  

is een vereniging waarvan de opdracht  wordt omschreven als 

“The main aim is to foster and maintain high standards of care 

in European general practice by promoting general practice as a 

discipline by learning and teaching.”

Op dit ogenblik zijn 900 leden  uit 41 landen aangesloten, waarbij 

in elk land  een nationale vertegenwoordiger wordt aangeduid 

om te zetelen in de EURACT council.  Via een beurtrolsysteem 

wordt  tweemaal per jaar een nieuwe councilmeeting georgani-

seerd in een ander gastland. In de council wordt, in verschillende 

taakgroepen en commissies, gewerkt aan consensusverklaringen 

en denkteksten. Bovendien wordt er nagedacht  hoe transfer van 

kennis en competenties kan gebeuren naar de nieuwe  Europese 

landen waar de discipline huisartsgeneeskunde nog in de kinder-

schoenen staat.

Belangrijke documenten die in de voorbije jaren werden gepro-

duceerd zijn “ The European definition of General Practice /Family 
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Toen ik 22 jaar geleden voor het eerst het ACHG binnen liep, was 

ik de jongste van de bende en bestond mijn taak er voornamelijk 

in, om literatuur op te zoeken voor de huisarts-onderzoekers van 

het centrum en de huisartsen die werkzaam waren in de AOP’s. 

Met een zekere regelmaat werden inhoudstafels (de toenma-

lige Current Contents) rondgestuurd en de huisartsen konden 

aanvinken wat ze nodig hadden. Intussen is alles zodanig geauto-

matiseerd dat iedereen van op zijn PC wetenschappelijke artikels 

kan downloaden.

22 jaar geleden, wie had ooit gedacht dat ik zo lang op dezelfde 

plaats zou werken? Ik in de laatste plaats maar ’t moet zijn dat 

het hier aangenaam vertoeven is! Intussen ben ik de oudste van 

de bende…

Met de jaren werd ook de taakinhoud enigszins aangepast. Naast 

het agendabeheer en het secretariaat van Prof. Frank Buntinx, de 

onderzoekscoördinator, ondersteun ik ook de onderzoekers van 

de afdeling. Dat maakt dat ik altijd zeer gevarieerd bezig ben en 

gelukkig komen ze niet allemaal tegelijk want na al die jaren is de 

onderzoeksgroep flink gegroeid.

Tijdens de laatste fase van een doctoraatsonderzoek, vanaf het 

moment dat er toestemming is voor de druk van het boek, moet er 

even een tandje bij gestoken worden. Het prikken van een datum 

om te verdedigen en dan nog in het bijzijn van zeer druk bezette 

juryleden - het vraagt soms wat tijd en moeite - maar tot nu toe is 

het steeds gelukt! Lay-out tips voor het boek, een geschikt audi-

torium vinden en alle andere praktische zaken die daarbij komen 

kijken, het is de kers op de taart voor de doctorandus en dus ook 

een beetje voor mij.

Voor het Contactblad, dat u nu in uw handen heeft, heb ik tot vorig 

academiejaar de eindredactie gedaan. Nu maak ik nog steeds 

deel uit van de redactieraad. 

Al vier jaar verzorg ik ook het secretariaat van de doctoral school 

‘Patient related and public health research’ o.l.v. de professoren 

Dierickx, Moons en Matheï. 

Sinds vorig jaar organiseer ik ook de departementele seminaries, 

intussen omgedoopt tot Research seminars, waarop doctorandi 

hun onderzoeksseminarie brengen voor het hele departement. 

Allemaal aparte dingen die elk op zich toch wat tijd vragen en 

vooral vereisen dat je van het ene naar het andere kan switchen 

zonder te veel steken te laten vallen.

Het leven is natuurlijk niet alleen maar werken, maar dan spreek 

ik uiteraard alleen voor mezelf .

Tijdens mijn vrije uren  ben ik actief in verschillende vereni-

gingen die zich inzetten voor levensnoodzakelijkheden in Mali. 

De vakantie breng ik de laatste jaren ook door in Mali want we 

hebben er op verschillende plaatsen projecten.  In Mali geniet ik, 

naast het samenwerken met de mensen daar, ook heel erg van 

de vriendelijkheid en het zeer speciale gevoel voor humor van de 

Malinezen!

Marina Devis

 

 Sterkhouders van het aCHG

Medicine” (2004) en “The Euract Educational Agenda” ( 2005). 

Beide teksten worden vaak geciteerd en hebben ondertussen de 

status van “landmark” papers gekregen.

Op de voorbije EURACT council meeting in Adana (Turkije) 

werd een nieuw boeiend document voorgesteld: “Framework 

for Continuing Educational Development of Trainers in General 

Practice/ Family Medicine in EUROPE”. Deze tekst is er gekomen 

na twee jaar denkwerk en probeert een ruim kader te schetsen 

waarin de expertise van praktijkopleiders en stageleiders in de 

huisartsgeneeskunde kan worden gedefinieerd en waarbij het 

accent gelegd wordt op de continue ontwikkeling van compe-

tenties.  Het is vooral een inspirerend document geworden dat 

ongetwijfeld aanzet tot reflectie en stof ter discussie aanreikt.

In maart 2013 wordt de “Performance Agenda for GP/Family 

Medicine” officieel voorgesteld  maar daar leest u meer over in 

een volgend nummer van het Contactblad. 

Jan Degryse

www.euract.eu 
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taKE HoME MESSaGES uit de leuvense dagen Medische beeldvorming en nucleaire Geneeskunde 

Onze ACHG verslaggever ter plaatse zorgde ervoor dat de afwe-

zigen (of zij die niets genoteerd hebben…) de belangrijkste bood-

schappen van deze bijscholing niet moeten missen. Met dank aan 

collega Birgitte Schoenmakers.

Om te beginnen zijn de richtlijnen medische beeldvorming terug 

te vinden op de website FOD: 

http://www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming. 

(De website is heel gebruiksvriendelijk opgevat en de moeite van 

het bezoeken waard. Zo kom je bijvoorbeeld op nog geen halve 

minuut te weten dat bij de diagnose van impignement van de 

schouder er in eerste instantie geen RX van de schouder geïn-

diceerd is. Nvdr)

Deze navorming was opnieuw bijzonder succesvol. De sprekers 

namen de deelnemers mee naar een hoogtechnologische wereld 

waarin magische beelden en de trouwe RX-en elkaar afwisselden. 

Opvallend is dat de RX en echo het nog bijzonder goed doen als 

detectie-instrument. De SPECT maakt zijn intrede als alternatief 

voor de statische CT-beelden met hoge stralingsdosis. MRI blijft 

tot de verbeelding spreken met kleurrijke visualisaties van fysio-

logische processen in organen en systemen. En zoals meerdere 

sprekers het samenvatten: de focus blijft de patiënt en de kliniek, 

niet het beeld. 

Een korte bloemlezing: 

• Een radioloog is ook een dokter… in tegenstelling tot wat 

patiënten vaak verkeerdelijk aannemen.

• We zijn in België onbedoeld en onbewust kwistig met 

stralingsbelasting.

• De omvang van medische stralingsblootstelling per persoon is 

hoger dan natuurlijke en andere achtergrondbestraling (einde 

GSM-discussie…).

• Bij pulmonale pathologie blijven RX thorax en een CT eerste 

keus. 

 - Een routine thorax is bovendien niet nodig: niet bij 

opname, niet bij indiensttreding,

 - Opvolging van pneumonie met RX is niet nuttig,

 - RX thorax is niet geschikt voor vroegtijdige detectie van 

chronisch longlijden en tumor.

• Voor gastro-intestinale pathologie is er behalve echo ook CT de 

low dose CT (virtuele coloscopie). MRI is nuttig voor opvolging 

van chronische pathologie omdat er geen stralingsbelasting is.

• De focus moet liggen op ‘right dose CT’ i.p.v. ‘low dose CT’, 

afhankelijk van het gewicht van de patiënt. Radioprotectie 

betekent dan handelen met een stralingsdosis volgens het 

ALARA- principe ( as low as reasonably achievable!).

• SPECT met FDG-marker (radioactieve glucosevector) om  

fysiologie van organen en systemen 3D in beeld te brengen, 

heeft een ruim toepassingsgebiede: diagnostiek, stadiëring en 

planning van behandeling. 

• Bij diffusie-MRI worden op basis van diffusie van watermo-

leculen tussen weefsels bewegende beelden gemaakt. Voor 

de hersenen geeft dit unieke beelden waarbij ‘the sky the limit 

is’: de hersenactiviteit bij denken, praten en handelen wordt op 

die manier gevisualiseerd. Toepassingen zijn pre- en perioper-

atieve beeldvorming bij hersenoperaties, zoals bij resectie van 

tumoren, maar ook als leugendetector wordt deze apparatuur 

aangewend!

• Whole body MRI of ‘dokter, maak eens een scan om te kijken of 

ALLES wel in orde is…’ is geen geschikte indicatie maar deze 

techniek bewijst de oncologische heelkunde wel een grote 

dienst als voorbereiding op behandeling of als voorspeller van 

de uitkomst ervan. 

• De toekomst: bewegende beelden, in snelle 3D opnames om 

straling te verminderen met behoud van beeldkwaliteit.

• En tot slot… er bestaat niet zoiets als een jodium-contrastal-

lergie! Een allergie aan de hulpstoffen is wel mogelijk en om 

daaraan tegemoet te komen, bestaan er verschillende groepen 

contraststoffen. Onze jodium-allergische patiënten mogen met 

redelijk grote zekerheid een andere contraststof krijgen.
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aGEnda & nIEUWS
Ongeveer twee jaar geleden stonden we in het contactblad 
met de voorstelling van het project “Ouderen en Kanker”. Laat 
uw geheugen u in de steek? Wel, met het project “Ouderen 
en Kanker”, ook wel bekend onder de naam “Klimop-studie” 
volgen we een cohort van oudere kankerpatiënten (≥ 70 
jaar), twee controlegroepen (jongere kankerpatiënten (50 – 
69 jaar) en oudere patiënten zonder een eerdere diagnose 
van kanker) en hun mantelzorgers. Momenteel beschikken 
we over de gegevens van 193 oudere kankerpatiënten, 291 
jongere kankerpatiënten en 306 ouderen zonder kanker. Een 
schat aan informatie dus. Beetje bij beetje komen de eerste 
analyses binnen en worden de verschillende problemen 
bij ouderen met kanker in kaart gebracht, gaande van het 
identificeren van kwetsbaarheid tot bijvoorbeeld de enorme 
eenzaamheidsproblematiek. Zo blijkt dat het voorkomen 
van eenzaamheid bij oudere patiënten met kanker enorm 
toeneemt van 27% bij de diagnose van kanker tot 41% één 
jaar later! U bent van harte welkom!
Het Integraal Kankercentrum Zuid in Eindhoven (IKZ) 
en partners van de Klimop-studie nodigen u uit op het 
symposium

“Oudere patiënten met kanker: op weg naar behandeling 
op maat”
Op donderdag 14 maart 2013 van16u tot 20u30 
In het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven (bij 
Eindhoven) 

Programma:

• Opening  en inleiding op het thema door de voorzitter 
• Co-morbiditeit bij oudere kankerpatiënten 
• Geriatrische screening binnen de zorg voor oudere 

kankerpatiënten: stand van zaken 
• De Geriatric navigator: screenen van kwetsbaarheid
• Pauze met broodjes
• De rol van de huisarts in de nazorg van de oudere 

kankerpatiënt 
• Communicatie op maat voor ouderen met kanker: het nut 

van oude en nieuwe media 
• Oncologieverpleegkundige en geriatrieverpleegkundige: 

de spin in het web 
• Hoe zwaar weegt eenzaamheid bij oudere 

kankerpatiënten?
• Ervaringsdeskundige: patiënt aan het woord 
• Afsluiting door de voorzitter met aansluitend receptie

Doelgroep: Medisch specialisten, huisartsen, onderzoekers 
uit de gezondheidszorg, verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten. Accreditatie is aangevraagd. 

Toegang is kosteloos

Aanmelden vóór 5 maart 2013 via www.ikz.nl/inschrijven

Uitnodiging symposium: “Zi(j)n in de thuiszorg”

Zaterdag 16 maart 2013

Ruimte voor zin- en betekenisgeving van ziekte en gezond-
heid binnen zorgrelaties wordt als een funderende dimensie 
van zorg ervaren. Artsen en verpleegkundigen vinden deze 
dimensie vaak erg belangrijk, maar weten soms niet goed 
hoe ze hierover met hun patiënten kunnen praten, of hoe ze 
met dergelijke zorgnoden kunnen omgaan.
Op het symposium laat men de thuiszorg kennismaken met 
een brede en toegankelijke visie op spiritualiteit en spirituele 
zorg. Aan de hand van inzichten vanuit wetenschappelijk 
onderzoek, verrijkende ervaringen en verhalen van deskun-
digen, wordt stil gestaan bij de rol van de zorgverlener in spiri-
tuele zorg.

Programma:

08u45: onthaal
09u15: Welkom - Luc Van Gorp
09u30: Opening - Bernadette Dierckx de Casterlé
09u30 - 10u40: Wat is spirituele zorg? - Carlo Leget
10u40 - 11u10: Koffiepauze
11u10 - 12u30: Wetenschap aan het woord – 

Joke Lemiengre en Mieke Vermandere
12u30-13u30: Lunch
13u30-14u00: Spirituele zorg, hoe doe je het? – 

Bert Aertgeerts en een thuisverpleegkundige
14u00-14u45: Spirituele zorg: handvatten voor zorgverle-

ners – Katrien Cornette
14u45: Slotbeschouwing – Chris Gastmans
15u00: Einde

accreditatie voor artsen (ethiek en economie) is 
aangevraagd.

Locatie: Nonnenstraat in Herentals (gebouwen van 
het Wit-Gele Kruis)
Prijs: 30 euro (incl. lunch)
Inschrijven via volgende link: http://www.khlim.be/
opleiding-quadri/symposium-zijn-de-thuiszorg

Cebam kursussen

• Systematic Review deel II (begin februari 2013 maar de 
juiste datum ligt bij het ter perse gaan nog niet vast: kijk 
op www.cebam.be  op het tabblad kursussen). 

• Driedaagse Evidence-based Medicine op 22-23-24 mei 
2013: meer info bij Elizabeth.Bosselaers@cebam.be.
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Tel. + 32 16 33 26 91 - Fax + 32 16 33 74 80 - Monique.Smets@med.kuleuven.be

URGENTIESCHEMA’S VOOR HUISARTSEN

FRANK BUNTINX, BRUNO BEMELMANS EN 
BERT AERTGEERTS (RED.)

ISBN 978 90 334 8483 4 // Acco // 2012
22,50 EUR -15% ➔ 19,15 EUR

GENEESMIDDELEN
WAT DE BIJSLUITER NIET VERTELT

GERT LAEKEMAN

ISBN 978 90 334 8643 2 // Acco // 2012 
19,50 EUR -15% ➔ 16,60 EUR

HET ORGASME: Q&A

BARRY R. KOMISARUK, BEVERLY WHIPPLE, 
SARA NASSERZADEH EN CARLOS BEYER-FLORES

ISBN 978 90 334 8951 8 // Acco // 2012 
19,50 EUR -15% ➔ 16,60 EUR

NHG STANDAARDEN VOOR DE HUISARTS 
2013

ISBN 978 90 313 9413 5 
Bohn Sta� eu Van Loghum // 2012
78,99 EUR -15% ➔ 67,15 EUR

CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS AND 
TREATMENT 2013
(LANGE CURRENT SERIES) - 52ND EDITION

ISBN 978 00 717 8182 4 // McGraw-Hill // 2012 
76,15 EUR -15% ➔ 64,75 EUR

HANDBOEK DIABETES MELLITUS 4/e

ISBN 978 90 589 8162 2 // De Tijdstroom uitgeverij 
2012 // 49,00 EUR -15% ➔ 41,65 EUR

HANDBOEK DIAGNOSTISCHE VERRICHTINGEN 
IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

ISBN 978 90 856 2117 1 // Prelum Uitgevers
2012 // 125,00 EUR -15% ➔  106,25 EUR

ADVANCED LIFE SUPPORT 
(NEDERLANDSTALIG - ERC RICHTLIJNEN 2010)

ISBN 978 90 791 5764 8
ERC (European Resuscitation Council) – vertaald door 
BRC (Belgian Resuscitation Council) and 
NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) // 2012
50,00 EUR -15% ➔ 42,50 EUR

Dit contactblad is een uitgave van het

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

Algemene leiding:  prof. dr. B. Aertgeerts 

Onderwijs: prof. dr. A. Roex

Stageverantwoordelijke:  prof. dr. J. De Lepeleire

Onderzoek:  prof. dr. F. Buntinx

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

Druk:  ACCO

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
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