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Ken je dat gevoel: een periode waarin je niet weet wat je eerst moet doen, de dead-
lines rond je oren wapperen, de reminders je scherm teisteren en je sommige num-
mers op je gsm-scherm liever niet ziet oplichten omdat je weet, met rode wangetjes, 
dat je alweer een belofte niet bent nagekomen. Maar tegelijkertijd zijn dit ook vaak 
momenten waarop je geïmpressioneerd geraakt door de vele initiatieven die op gang 
komen en de vele projecten die gestaag worden ontwikkeld en afgewerkt.
Dat is zowat de impressie na twee maanden de taak van waarnemend diensthoofd 
te hebben opgenomen. Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde is een brui-
sende KMO. Verbaasd ben ik over alle contracten en personeelsdossiers die moeten 
behandeld worden. Maar de papierwinkel is uiteraard ondergeschikt aan het inhou-
delijke werk. Boeiend werk dat aanleiding geeft tot knappe publicaties in alle maten 
en gewichten.  Werk dat een zeer grote groep jonge mensen boeit en inspireert. Zeer 
divers werk: fundamenteel onderzoek, implementatie onderzoek, onderzoek over 
pathologieën maar ook over organisatie van zorg, onderzoek over onderwijs (doen 
we het wel zo goed als we denken?). Exploratie naar onbegrepen fenomenen en 
onderzoek naar betere zorg. 
Maar naast onderzoek is het ACHG ook straf bezig met onderwijs. Neem nu het 
nieuwe OPO in derde bach dat bakens verplaatst. De studenten zijn enthousiast, 
maar ook onze stagemeesters verwoorden het met ‘als ik dit zie, zou ik terug willen 
beginnen studeren’. 
Onderzoek, onderwijs, dienstverlening. Dit doen we zeer gedreven in een toch 
moeilijker wordende wereld: inkrimpende onderwijsbudgetten, alsmaar moeilijker 

te verwerven  onderzoeksfondsen. En toch blijft er een sterke dynamiek en 
vooral ‘goesting’ om verder plankgas te geven. Dit moeten we kunnen aan-
houden, is het devies. 
De grote energie opslorper is de hervorming van de opleiding van 7+2 naar 
6+3 jaren opleiding. Je kan je niet voorstellen wat daar allemaal bij komt 
kijken. Zeer intensieve gesprekken met alle geledingen, met telkens terug-
koppelingen naar diegenen die finaal beslissen en knopen doorhakken. Veel 
werk maar tegelijkertijd biedt het onverhoopte opportuniteiten om een op-
leiding in elkaar te zetten die nog betere dokters oplevert, die doordrongen 
zijn van de grote uitgangspunten waar onze opleiding aan opgehangen is. 
Jonge artsen opleiden die volwassen en kritisch kunnen omgaan met hun 
opleiding en het vakgebied. Die zorgdragende professionals worden. Die fij-
ne en goede dokters worden (voor als we zelf een dagje ouder zijn). 
In deze hectiek mag en moet er ruimte zijn voor de persoonlijke ontwikke-
ling en evolutie. Time-outs moeten kunnen om mensen de gelegenheid te 
geven tot rust te komen en energie te krijgen om de draad terug op te ne-
men. Laat ons genieten en stilstaan bij de eerste lentezon!

 Jan De Lepeleire
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Onderzoek 

Gezondheid en wetenschap
www.gezondheidenwetenschap.be

Met de steun van de Vlaamse Overheid startte het Centrum voor  
Evidence-Based Medicine, nauw verbonden met het Academisch  
Centrum voor Huisartsgeneeskunde, de onafhankelijke website  
www.gezondheidenwetenschap.be, voor een breder publiek. De site 
houdt vijf keer per week mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht 
en zet patiëntenversies van de artsenrichtlijnen van EBMPracticeNet 
online. De site telt dagelijks tussen 1000 en 5000 bezoekers, stuurt 
wekelijks een nieuwsbrief uit naar ongeveer 11.000 geïnteresseerden en 
is dagelijks aanwezig op twitter. Het Contactblad wil u bij elke editie 
een artikel aanbieden. 

Is een dagelijkse sauna goed voor het hart?

In het nieuws
Wie dagelijks naar de sauna gaat, halveert ruimschoots de kans 
om aan hartproblemen te overlijden. Dat beweren althans Finse 
onderzoekers.

Waar komt dit nieuws vandaan?
Op het einde van de jaren tachtig werden 2.315 Finse mannen 
tussen 42 en 60 jaar oud in een studie ingeschreven. Over het 
verloop van de volgende 20 jaar werd gekeken hoeveel van hen 
een hartziekte ontwikkelden of eraan overleden. Het doel van de 
studie was kijken of er een verband was tussen ziekte en de inten-
siteit van saunabezoek (1). Mannen die 2 tot 3 maal per week naar 
de sauna gingen hadden 23% minder kans om te sterven aan een 

hartziekte dan diegenen die dit slechts 1 keer deden, terwijl het 
risico tot de helft herleid werd voor mannen die het 4 tot 7 keer 
per week deden.
Bron

(1) Tanjaniina Laukkanen, Hassan Khan, Francesco Zaccardi, Jari A. Laukkanen. 

Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause 

Mortality Events. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
De studie vond een verband tussen het optreden van hartziekten 
en saunabezoek: hoe meer sauna, hoe minder hartziekten. Er za-
ten in de studie geen mannen die nooit naar de sauna gingen en 
dus konden de onderzoekers enkel vaststellen dat mannen die 
vaak gebruik maakten van de sauna minder hartziekten kregen 
dan zij die minder vaak gingen.
Wat deze studie ons niet leert is of het te danken is aan de sauna 
dat er minder hartziekten waren. Aanwijzingen hiervoor zouden 
we slechts krijgen indien de twee groepen mannen (veel of weinig 
sauna) volledig vergelijkbaar waren en in niets anders dan in hun 
saunagebruik verschilden. Dat weten we hier niet. Het is niet on-
denkbaar dat er wel degelijk verschillen bestaan die op zich een 
reden zouden kunnen zijn waarom de ene groep minder ziek 
werd dan de andere.
In Finland wordt sauna beschouwd als een bezigheid die goed is 
voor de gezondheid en er kan verwacht worden dat mensen die 
sterk met hun gezondheid begaan zijn meer naar de sauna gaan 
dan anderen. Het is dus mogelijk dat vooral mensen die niet ro-
ken, gezonder eten of meer aan lichaamsbeweging doen ook va-
ker de sauna bezoeken. Zodoende is het niet te verwonderen dat 
ze minder hartziekten hebben, niet omdat ze vaker naar de sauna 
gaan, maar omdat ze gezonder leven.
Het is een steeds weerkerend probleem met dit soort (observatio-
nele) studies waarin 2 elementen met elkaar in verband staan, en 
gesuggereerd wordt dat dit verband oorzakelijk is. Mensen die ten 
zuiden van de Sahara wonen, hebben een zwarte huidskleur en 
eten veel maniok. Er is een onmiskenbaar verband tussen zwart 
zijn en maniok eten. Hieruit besluiten dat je een zwarte huids-
kleur krijgt door het eten van maniok is echter kort door de bocht. 
Dit voorbeeld illustreert dat het onverantwoord is om een oor-
zaak-en-gevolg-conclusie te trekken uit dergelijke studies. Toch 
worden zulke boodschappen gretig door de media overgenomen. 
De krantencommentaar ‘Wie dagelijks naar de sauna gaat halveert 
zijn kans op hartproblemen’ is dan ook misleidend. Het is name-
lijk niet aangetoond dat ‘minder hartziekten’ volgen uit ‘meer sau-
nabezoek’.

Conclusie
Deze studie suggereert een verband tussen dagelijks saunabezoek 
en een kleinere kans op hart- en vaatziekten bij mannen, maar 
kan niet aantonen dat het hier om een oorzakelijk verband gaat. 
Misschien zijn het vooral gezonde mannen die de sauna dagelijks 
frequenteren.
   Marleen Finoulst





Congreshoekje
Wintermeeting geriatrie en gerontologie
Voor de 38ste keer had het tweedaagse congres voor geriatrie en 
gerontologie plaats. Samen met Zora, de zorgrobot, woonden op 
27 en 28 februari ruim 1400 hulpverleners in de ouderenzorg dit 
multidisciplinaire congres in het Casino te Oostende bij.
Een goed georganiseerd congres met een 80-tal interessante, prak-
tisch bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde lezingen en 
workshops. Een greep uit het aanbod: infectiebeheersing in de 
ouderenzorg, intimiteit bij ouderen, HRM in de ouderenzorg, 
kwetsbaarheid op hogere leeftijd, voeding bij ouderen, innovatie-
ve projecten in de zorg voor de oudere, ergotherapie bij ouderen 
en vallen. Netwerking werd mogelijk gemaakt via de beurs en de 
posterbeurs. 
Speciaal voor huisartsen en CRA’s gingen op zaterdag sessies door. 
Het centrale thema voor de plenaire sessie voor artsen was ‘nieu-
we Koninklijke Besluiten’, waarbij het Koninklijke Besluit Zorg-
programma geriatrie en Koninklijk Besluit Woon Zorg Centra be-
sproken werden. Aansluitend kon deelgenomen worden aan een 
workshop. Ook medewerkers van het ACHG droegen hun steen-
tje bij in zowel de organisatie als de presentaties en op de poster-
beurs.

Leen De Coninck

Pentalfameetings
Het ACHG is steeds erg actief in de Pentalfacyclus. Op 5 februari 
bracht Dr. Jo Lisaerde een zeer waardevolle bijdrage over de be-
oordeling van wilsgeschiktheid.
Op 5 maart was ACHG de initiatiefnemer van een sterk gevolgde 
sessie over Crisis in de Psychiatrie, samen met het Universitair 
Psychiatrisch Centrum KU Leuven. 
De uitzendingen kunnen herbekeken worden via de website van 
Pentalfa en de presentaties kunnen gratis gedownload worden.

Jan De Lepeleire

Pentalfa
multidisciplinair interactief 
postgraduaat afstandsonderwijs

faculteit geneeskunde

ku leuven

2014 - 2015





Selectie ‘Master na Master Huisartsgeneeskunde 2016-2017’

Onderwijs  

Voor een groot deel van de beroepsgroepen worden selectiecriteria 
omschreven. De meeste van de selectiemethodes zijn gebaseerd 
op een multidimensionale en gefaseerde evaluatie van kennis en 
vaardigheden  in het persoonlijke, sociale en economische functi-
oneren. De selectieprocedure is er dan op gericht om te eindigen 
met een groep kandidaten met het meest passende ‘persoonlijke 
en professionele profiel’. 

Toelating tot postgraduate (MANAMA) opleidingen in de medi-
sche specialiteiten  is zowel nationaal als internationaal voorna-
melijk gereserveerd voor de ziekenhuisdisciplines. In 2006 werd 
in de UK een nationale selectieprocedure voor elk van de discipli-
nes in het postgraduate medische onderwijs voorgesteld  
(http://www.gprecruitment.org.uk/). In Nederland bestaat een 
procedure voor toetreding tot huisartsgeneeskunde (www.huis-
artsopleiding.nl/content.asp) al langer. Beide procedures zijn eer-
der het resultaat van consensus en expertise dan van doorgedre-
ven vooronderzoek. 
Vanaf het academiejaar 2016-2017 zullen we ook starten met een 
selectieprocedure voor opleiding Huisartsgeneeskunde.

Voorwaarden
Elke selectieprocedure moet voldoen aan de essentiële grondken-
merken van beoordeling en evaluatie. Het proces en de uitkom-
sten moeten gestandaardiseerd, betrouwbaar, geldig, reproduceer-
baar, aanvaardbaar en eerlijk zijn. Daarnaast moet de procedure 

voldoende discriminerend zijn en het aantal ‘onterecht afgeweze-
nen’ laag houden. Tot slot moet de kosten-baten verhouding in 
balans zijn.  
Een selectieprocedure verloopt bij voorkeur gefaseerd waarbij in 
elke fase afvallers zijn. In een eerste fase vallen kandidaten af op 
basis van de loutere en formele toelatingsvoorwaarde zoals het 
bezitten van het juiste diploma, getuigschrift, taalvaardigheden,…
Voor elke volgende fase is de invulling bepaald door de recruteer-
ders (3, 8). Een belangrijke bekommernis is om het aantal on-
terechte afvallers zo laag mogelijk te houden.  

Voorstel selectie
De selectieprocedure verloopt gefaseerd waarbij fase 2 als eigen-
lijk inclusiefase wordt beschouwd.  Dit betekent dat enkel  bij 
studenten die uitvallen in fase 2 een interview wordt afgenomen, 
de rest wordt geselecteerd. Deze strategie is gebaseerd op de we-
tenschap dat de beoordelingen in de inclusiefase voldoende be-
trouwbaar zijn om onterechte exclusies te vermijden. 
De Canmeds-rollen vormen het raamkader voor de evaluaties in  
de selectieprocedure. 

Fase 1: formele selectievoorwaarden met een 
beroepsprocedure (groen of rood licht)
De formele selectievoorwaarden zijn de voorwaarden die vervuld 
moeten zijn bij het indienen van de kandidatuur. De student moet 
het volgende kunnen voorleggen: 
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- Master in de Geneeskunde: onder voorbehoud (studenten zijn 
immers nog niet geslaagd op het moment van de selectieproce-
dure)

- Voldoende taalbeheersing voor anderstalige studenten
- Gestructureerde motivatiebrief waarin volgende componenten 

aan bod komen: 
o Motivatie
o Voortraject
o Stages
o Accenten tijdens opleiding 

Studenten die een rood licht krijgen, mogen niet naar de volgende 
fase. Studenten die groen licht krijgen mogen naar de volgende 
fase. 

Fase 2: inclusiefase 
Deze tweede fase is de eigenlijke inclusiefase. Studenten worden 
in deze fase beoordeeld op hun potentiële en basisvaardigheden 
om de verschillende rollen van huisarts op te nemen. 

Hier worden attitude, vaardigheden en kennis getoetst. Deze fase 
heeft niet enkel een loutere selectie als doel maar dient ook om 
studenten een beter inzicht te geven in hun eigen functioneren. 
Het competentieprofiel dat hieruit voortvloeit is dan een eerste 
aanzet voor het opmaken van de leeragenda. 

De beoordeling focust op twee domeinen waarbij de 7 Can-
meds-rollen gedekt worden: 

- Probleemoplossend klinisch redeneren (kennis) bij middel 
van een digitale toets
o Meerkeuze- kennistoets met zelfreflectie 

* Voordeel:
* Er wordt een nulmeting van de kennis uitgevoerd
* Studenten worden vertrouwd met zelfstandig leren en re-

flecteren
* Zelfinzicht is een belangrijk element in het leerproces 

o Gevalsbespreking gekoppeld aan kritische, EBM leesop-
dracht: studenten krijgen een patiëntencasus met opdracht 
voorgelegd en moeten met hulp van aangeboden bronnen de 
opdracht uitwerken

- Situationele beoordeling op niet klinisch domein aan de hand 
van een casusbespreking. De focus ligt op de beoordeling en 
inschatting van consultaties in uiteenlopende omstandigheden 
waarbij de nadruk ligt op ethiek, empathie, probleemoplossend 
denken en professionele integriteit. De antwoorden bestaan uit 
verschillende opties waarbij telkens één antwoord duidelijk te 
verkiezen is boven de andere. 

De studenten kunnen in deze fase een groen of een oranje licht 
krijgen. De studenten met een groen licht mogen aan de opleiding 
beginnen. De studenten met een oranje licht moeten nog een ju-
ryinterview afleggen. 

Fase 3: finale selectie
In de finale selectie wordt voor de twijfelgevallen uit de vorige 
ronde (de ‘oranjelichten’) en de studenten die niet geslaagd waren 
in hun stage huisartsgeneeskunde in jaar 6 een juryinterview ge-
organiseerd. Dit interview omvat de volgende elementen

- Gestructureerd interview door jury 
o Motivatiebrief met voortraject, stages, accenten tijdens de op-

leiding
o Terugkoppeling van evaluatierapport uit de vorige ronde
o Gevalsbespreking met jury

In deze fase krijgen studenten dus nog de kans om aan te tonen 
dat ze de vereiste vaardigheden bezitten om toegelaten te worden 
tot de huisartsensopleiding. 

Schematische voorstelling rode, groene, oranje lichten per selectiefase

Interuniversitair project
Jo Goedhuys en Marc Van Nuland hebben in het kader van een 
interuniversitair project (VLIR-project) meegewerkt aan een 
driedaagse workshop voor toekomstige ‘teachers in Family 
Practice’ in Hai Phong (Vietnam). De workshop had als onder-
werp: ‘train the trainers course in communication skills and 
electronic health record’. Beiden werden ze gevraagd om ieder 
een PhD-student als promotor te willen begeleiden.

	  

fase 1 fase 2  fase 3 

Start met 
opleiding 

Exclusie Exclusie 





40 jaar video-consultaties
Het verhaal over video-consultaties start exact 40 jaar geleden, begin 1975, nadat de UGP (Universitaire huisarten groepspraktijk) zijn intrek 
had genomen in de Blijde Inkomststraat te Leuven. Academische centra bestonden voorheen nog niet in België, sterker nog, we mogen met 
fierheid zeggen dat we de 3de in de wereld waren, na Engeland en Nederland. Het moest een praktijk zijn waar opleiding, dienstverlening en 
onderzoek samen kwamen. De opleiding van jonge huisartsen in spé door de praktijkopleiders werd dan ook heel ernstig genomen, waar-
door al snel nieuwe wegen in de opleiding bewandeld werden. De lessen en de trainingen, waar de videoconsultaties een onderdeel van zijn, 
maken van de UGP een expertisecentrum in communicatie en consultatievaardigheden, dat gebouwd is door straffe hands-on mensen maar 
nu gedragen wordt door een grote groep gedreven trainers en opleiders, waar we er een aantal van laten terugblikken.

Eén van de grootste trekkers van een aantal vernieuwingen in de opleiding huisartsgeneeskunde is dus Emeritus Prof. Dr. Jan Van Damme, 
die hier heel gepassioneerd over kan vertellen. 

“De Intensieve Trainings Weken evolueerden van elke week 3 nieuwe studenten naar 8 per 14 dagen om dan uit te komen met 36 
studenten per 2 maanden, wat de intensiteit alleen maar verhoogde. Het was in de eerste instantie bedoeld om de inhoud en de vorm 
van het gesprek te beoordelen en dit met de student, de communicatietrainer en de praktijkopleider. Voor de vorm van de gesprek-
ken werd de UGP een pionier in het opstellen van een communicatiemodel, dat tot op heden gebruikt wordt in individuele parallel-
consultaties en video-trainingen. Er zijn slechts een handvol video-consultaties bewaard gebleven omdat ze steeds opnieuw over-
schreven werden. De student stond centraal en niet de patiënt. De videoconsulaties waren na verloop van tijd zo ingebed in de 
Intensieve Trainingsweken waardoor de student de theorie direct kon toepassen in de praktijk. Na vele jaren van puzzelen is deze 
vorm van opleiding een zeer waardig onderdeel geworden van de opleiding huisartsgeneeskunde en is de meerwaarde ervan zeker 
aangetoond.” (Jan Van Damme)
       
“Consultatietraining heeft een belangrijke bestaansreden naast het theoretische communicatie-leermodel. Het uitvoeren van consultaties 
onder supervisie en met terugkoppeling is, na het nemen van een aantal hindernissen, een erg gewaardeerde en zinvolle leeractiviteit. 
Argwaan en wantrouwen bij de student, de huisarts-opleider en de patiënt ruimen snel de baan ten voordele van een aangenaam en 
constructief klimaat. De meerwaarde van beeldmateriaal is evident in het bestendigen van het leerproces.” (Birgitte Schoenmakers)

“De opleiding communicatie/consultatie werd in de beginjaren geconcipieerd rond toenemende zelfstandigheid. Studenten oefenden 
via rollenspel, daarna deden ze in de praktijk “parallelconsultatie” met een echte patient naast de opleider en daarna “autonome 
consultatie” met de opleider niet lijfelijk aanwezig maar wel achter de camera. Aan de bespreking van de video’s van die autonome 
consultaties heb ik een vijftal jaren meegewerkt (1985-1990). Eerst met Rik Jaspaert (prof pedagogie aan het ACHG) en Jan Weytjens 
(wijlen prof huisartsgeneeskunde aan het ACHG) en later met Jan Van Damme. De bespreking gebeurde in groepjes van zes en was 
heel diepgaand, zowel medisch als communicatief. Ik kom soms huisartsen tegen die zeggen dat ze nu nog altijd weten welke advie-
zen ze tijdens die bespreking gekregen hebben! Zichzelf bezig zien is nu gemeengoed voor onze camerageneratie, maar toen was het 
vaak de eerste keer dat studenten zichzelf zagen en hoorden praten met de patient. Anno 2015 maken onze studenten zelf hun video 
op stage, posten die op een forum en geven er elkaar feedback over. Geen flauw idee hoe dit over 40 jaar zal verlopen.” (Jo Goedhuys)





Wie is wie?

Onze regiocoördinatoren

De regiocoördinatoren huisartsgeneeskunde zijn mede ver-
antwoordelijk voor de planning en het kwaliteitsvolle verloop 
van de stages huisartsgeneeskunde binnen het Cremec (Com-
plementair regionaal medisch centrum) en zijn de schakel 
tussen de lokale stageplaatsen, het cremecbestuur en de facul-
teit. 
Maar wie zijn deze mensen eigenlijk en wat drijft hen in hun 
functie? In dit nummer zetten we een  regiocoördinator uit 
Antwerpen in de kijker: dr. Eveline Boogaerts.

Deze drukbezette regiocoördinator is deeltijds huisarts in een 
groepspraktijk in Booischot. De rest van haar tijd krijgt ze gemak-
kelijk ingevuld met andere professionele activiteiten. Zo werkt ze 
voor het stagesecretariaat van de faculteit geneeskunde als stage-
facilitator waar ze de contactpersoon is voor alle Academische 
Opleidingspraktijken en zit in de werkgroep eindtermen. Om het 
tekort aan stageleiders de kop in te drukken werkt Eveline mee 
aan een interuniversitair project om een promofilmpje te maken 
met als doel een nieuwe generatie huisartsen warm te maken voor 
deze functie. Ze probeert via het CREMEC Mechelen een brug te 
leggen tussen ziekenhuis-stageleiders en huisarts-stageleiders 
maar dit gebeurt nog zeer moeizaam, zegt ze zelf. Naast de facul-
taire taken zit Eveline nog in een aantal besturen. Zo is ze lid van 

het bestuur LOGO Mechelen waar men, door aan eerstelijnsnet-
werking (gemeente, huisartsen, mutaliteiten,...) te doen, een aan-
tal acties op poten zet rond bv. rookstop, borstkankerpreventie,-
valpreventie,.... En als Eveline niet naar het bestuur van de 
huisartsenkring moet, neemt ze voor de erkenningscommissie en 
Mdeon nog een aantal dossiers onder de loep. Een bezige bij die, 
als ze tijd heeft, haar koksmuts gebruikt om een heerlijke maaltijd 
op tafel te zetten. Dit culinaire kunnen zal zeker nog van pas ko-
men wanneer haar B&B feestelijk geopend wordt. Een huisarts 
die zich niet snel verveelt volgens ons!
 

Evie Van Severen

Eveline Boogaerts





Verdediging doctoraatstitel Sabine Van Houdt

Benoeming  tot Prof. Dr. Karin Hannes
Sinds September 2013 is Karin Hannes, voormalig medewerk-
ster van het ACHG aangesteld als assistant professor bij de facul-
teit Psychologie en Pegagogische Wetenschappen aan de KU 
Leuven. Zij bouwt verder op de onderzoekslijn rond systemati-
sche reviews die binnen het ACHG werd uitgezet en ontwikkelt 
methoden voor het synthetiseren van inzichten uit kwalitatieve 
onderzoeksliteratuur.  Meer specifiek richt ze haar aandacht mo-
menteel op het zoeken naar methodologische pistes die ons toe-
laten om inzichten uit artistiek geïnspireerde onderzoeks- en 

disseminatievormen (arts based research methods) te integreren 
in systematische reviews. Deze nieuwe aanstelling werd op 28 
januari 2015 gevierd met een inaugurele lecture getiteld ‘Me-
thod Meets Art’, waarin ze een kritische reflectie geeft op het 
evidence-based practice discours.
Karin begon haar loopbaan bij de KU Leuven in 2001 bij het 
Center for Evidence-Based Medicine. Zij verkreeg in 2009 haar 
doctoraat bij het ACHG over de obstakels die diverse groepen 
gezondheidwerkers ervaren bij het implementeren van Eviden-
ce-Based Medicine. Dit doctoraat stond onder begeleiding van 
Bert Aertgeerts, Jo Goedhuys en Rita Schepers.

“I have always been told that the sky was the limit 
and I often still find myself living on the edge. What 
once was my upper self, my physical heaven, fell…
and searched for comfort in my mind. It was there 
that I discovered science, or maybe science discovered 
me and gave me a new purpose. I have put both my 
feet on the ground, but my hands have never stopped 
reaching. That is why I became an advocate for ‘arts 
based research methods’.”

Op vrijdag 19 december 2014 verdedigde Sabine Van Houdt haar 
doctoraat “Zorgcoördinatie over grenzen van organisaties heen”. 
Zorgcoördinatie is belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te 
kunnen garanderen, vooral bij patiënten met een complexe zorg. 
Strategieën om zorgcoördinatie te verbeteren hebben echter niet 
altijd het gewenste effect. Eén van de mogelijke reden is een ge-
brek aan inzicht in zorgcoördinatie.
Dit doctoraat biedt meer inzicht in zorgcoördinatie, belangrijke 
elementen van zorgcoördinatie en hoe deze zich tot elkaar ver-
houden. De tweede doelstelling van dit doctoraat was na te gaan 
of zorgpaden een mogelijke strategie zijn om zorgcoördinatie in 
de eerstelijn te verbeteren en de brug te maken tussen eerstelijn 
en het ziekenhuis. 
Een diepte-analyse van bestaande theoretische kaders en het ex-
ploreren van ervaringen van patiënten en zorgverleners leidden 
tot het identificeren en exploreren van 15 sleutelelementen van 
zorgcoördinatie. De belangrijkste sleutelelementen hebben be-
trekking op de relationele coördinatie. Relationele coördinatie 
verwijst naar duidelijk gedefinieerde rollen, het kennen en respec-
teren van elkaars rol, samenwerking, de band met en het vertrou-
wen van de patiënt, communicatie en het delen van doelen.  
Verder bleek dat ook patiënten een invloed hebben op zorgcoör-
dinatie. Geïdentificeerde patiëntgerelateerde factoren waren on-
der andere coping, strategieën, het sociaal netwerk, karakter-ei-
genschappen, gezondheidsvaardigheden, ...

Tot slot bleek dat zorgpaden, die ontwikkeld werden om zorg af te 
stemmen tussen eerstelijn en het ziekenhuis, de geïdentificeerde 
sleutelelementen van zorgcoördinatie versterken, mits bepaalde 
randvoorwaarden aanwezig zijn. 
Het theoretisch kader dat in dit doctoraat ontwikkeld werd, geeft 
meer inzicht in belangrijke elementen bij het ontwikkelen, imple-
menteren en evalueren van effectieve coördinatiestrategieën. 

Leuk nieuws

Sabine Van Houdt met haar promotor prof. Dr. J. De Lepeleire

Prof. Dr. K. Hannes





Verdediging doctoraatstitel Laura Deckx:  
The older cancer survivor: consequences of cancer and ageing 

Laura Deckx en haar promotoren Prof dr. F. Buntinx en  

Prof.dr. Marjan van den Akker

Op woensdag 4 maart verdedigde Laura Deckx haar doctoraat 
“The older cancer survivor: consequences of cancer and ageing”. 
Het groeiende aantal oudere patiënten met kanker creëert enor-
me uitdagingen voor de organisatie van de gezondheidszorg. 
Het is intussen algemeen aanvaard dat zeker voor oudere kan-
kerpatiënten het behoud van kwaliteit van leven of algemeen 
welzijn één van de belangrijkste behandeldoeleinden is. Deson-
danks blijven vragen over het behoud van kwaliteit van leven en 
algemeen welzijn na het beëindigen van de behandeling groten-
deels onbeantwoord. 
Het doel van deze thesis was inzicht te verwerven in de impact 

van een diagnose en behandeling van kanker en veroudering op 
het welzijn van oudere patiënten met kanker. Daarnaast onder-
zochten we hoe we oudere patiënten met een hoog risico op 
negatieve uitkomsten gemakkelijker kunnen identificeren. Het 
merendeel van onze onderzoeksvragen werden beantwoord aan 
de hand van de KLIMOP-studie, een observationele cohort stu-
die. 
We toonden aan dat het beter gaat met oudere kankerpatiënten 
dan we aanvankelijk verwachtten. Comorbiditeit, eenzaamheid 
en andere psychosociale problemen zoals depressie kwamen 
veel voor, maar de mate waarin oudere kankerpatiënten proble-
men ervaren was niet erg verschillend ten opzichte van de pro-
blemen die jongere kankerpatiënten ervaren of ten opzichte van 
ouderen zonder kanker. Desalniettemin staat vast dat een diag-
nose en behandeling van kanker een aanzienlijke impact op ie-
mands leven kan hebben en op een individueel niveau zijn er 
wel degelijk mensen die voor enorme uitdagingen komen te 
staan. Het is met deze mensen in gedachten dat we geloven dat 
er ruimte is voor verbetering; bijvoorbeeld, de aandacht die be-
steed wordt aan de sociale en geestelijke aspecten van functione-
ren na een diagnose en behandeling van kanker. 
Deze Klimopstudie werd ondersteund door de Vlaamse Liga te-
gen Kanker, de Europese unie/Interreg IV Grensregio Vlaande-
ren-Nederland en de werkgroep Primary care for cancer patients 
during follow-up. Zonder de medewerking van Likas vzw, Uni-
versiteit Hasselt, Limburgs Oncologisch Centrum, Maastricht 
University en het Maastricht University Medical Centre was deze 
studie niet mogelijk geweest.

Prijs Prof. Dr. J. De Groote
In januari werd naar goede jaarlijkse gewoonte de Prijs Prof. dr. J. De Groote uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend 
aan een student die zich tijdens de stage in derde master geneeskunde onderscheiden heeft door zijn/haar sociale 
vaardigheden, betrokkenheid en bijzondere inzet.

De Jury heeft beslist dat de Prijs dit jaar toegekend wordt aan Louis De Clerck. Een gynaecoloog en pedia-
ter van het Jan Palfijnziekenhuis en een huisarts (dr. Coenen in Bellegem) hadden de capaciteiten van deze 
jonge kerel al vlug ontdekt en vonden het dan ook meer dan de moeite waard om hem te nomineren. Deze 
prijs betekent heel veel voor Louis, en is misschien wel belangrijker dan zijn toegang tot neurochirurgie. 
Het is een bevestiging dat zijn belang voor communicatie met de patiënt geapprecieerd wordt. Even op de 
rand van het bed gaan zitten en 2 minuten luisteren naar de patiënt is soms essentieel voor het welbehagen 
van de patiënt. Het is een jonge man met een echte missie in het leven. Op dit moment werkt hij als co-as-
sistent op de dienst neurochirurgie waar hij gefascineerd wordt door de psyche, het diepere ik van de mens. 
Maar daar stopt het voor Louis niet. Op 18 jaar twijfelde hij tussen de studies burgerlijk ingenieur en ge-
neeskunde en dit gegeven laat hem niet los. Hij zou graag deze studies ook voltooien om dan, met al deze 
opgedane kennis, als onderzoeker innovatieve dingen te ontwikkelen voor ons brein. Louis noemt het zelf 
zijn kinderlijk enthousiasme maar ons lijkt hij meer een man die weet wat hij wil en er dan ook alles aan 
zal doen om dit te verwezenlijken, zonder pretentieus te willen overkomen. Dan pas zal zijn eigen brein 
rusten. Veel succes Louis, waar een wil is, is een weg!
     Evie Van Severen

Louis De Clerck
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Intussen in Mali...
Tijdens de maand december waren we opnieuw op bezoek in 
Mali. Onze feitelijke vereniging Sogoma! was net opgericht en 
door Leraars zonder Grenzen goedgekeurd.

Tijdens ons verblijf hebben we de gezinnen en student, die we 
steunen, opgezocht en de banden aangehaald. Tussendoor waren 
we er ook actief in het dispensarium en de lagere school en met de 
zelfhulpgroep voor hiv positieven die maandelijks samenkomen. 
Sogoma! wil de armsten der armen steunen door middel van stu-
diegeld te voorzien. We doen dit op 2 fronten:
1.  Alleenstaande moeders hebben het vaak heel moeilijk om het 

schoolgeld van hun kinderen te betalen. Mannen vertrekken 
‘en exode’ naar de goudmijnen met de bedoeling geld te gaan 
verdienen en komen na enkele jaren terug, meestal zonder 
geld en hiv positief. Intussen moeten de moeders het alleen 
zien te rooien... Deze ouders zijn niet geschoold en doen wat 
hun ouders deden. Door het schoolgeld van hun kinderen te 
betalen proberen we de cirkel te doorbreken op zowel educa-
tief als gezondheidsvlak.

2.  Studenten die na hun hogere studies in Mali nuttig werk wen-
sen te verrichten kunnen ook bij ons aan een studiebeurs (of 
een deel daarvan) krijgen. Zo steunen we momenteel Marcel, 
die afgestudeerd is als basisarts in Mali en nu de specialisatie 
gynecologie in Benin heeft aangevat. Deze studie duurt vier 
jaar en we kunnen ongeveer de helft van het nodige bedrag 
bijspringen. 

Speelplaats vegen

Ook u kan ons steunen d.m.v. stortingen op de rekening van 
Leraars zonder Grenzen met vermelding van ons project. Elke 
euro gaat integraal naar de mensen in Mali! Vanaf € 40 krijgt u 
een fiscaal attest. Met € 40 kan Marcel 3 dagen studeren (all in) 
en kan een mama haar gezin gedurende 25 dagen voeden.

BE48 5230 8027 2427
Leraars zonder Grenzen, Jan de Graafstraat 7, 2600 Berchem 
Vermelding: Gift aan LzG: Sogoma!

Nog snel water halen voor de school begint

U kan ons volgen op facebook: 
https://www.facebook.com/Sogoma.in.Mali  
(U hoeft geen eigen facebookpagina te hebben om een kijkje te 
nemen!)
  Marina Devis
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Boekennieuws

Netwerkzorg 
Een nieuw organisatieconcept voor personen met een complexe, 
langdurige zorg- en ondersteuningsvraag
(B. Van Den Heuvel)

We kunnen er niet meer aan onderuit: de vergrijzende samenle-
ving met meer mensen die nood hebben aan langdurige zorg en 
ondersteuning, maar met een schaarste aan zorgpersoneel, zorgt 
er voor dat we moeten afstappen van de huidige zorgorganisatie 
en meer moeten gaan denken aan samen te werken in een net-
werk van zorg-en welzijnsactoren. Dit boek beschrijft op een hel-
dere manier een nieuw zorgorganisatiemodel, dat aan deze nieu-
we trend in de samenleving kan voldoen. Men pleit voor een meer 
persoonsgerichte en geïntegreerde benadering i.p.v. een aanbod-
gerichte en gefragmenteerde zorg, waarbij autonome, niet-hiërar-
chisch met elkaar verbonden voorzieningen, organisaties of zorg-
verstrekkers met elkaar samenwerkingsafspraken maken. Je krijgt 
met dit boek een klare kijk op de huidige situatie, met een nieuw 
inzicht voor de toekomst, dit gedragen door Zorgnet Vlaanderen. 

Evie Van Severen

Voor meer info: www.achg.be/kalender

Agenda

Donderdag 7/5: 
Symposium Dermatologie

Zaterdag  09/05: 
Opleiding voor CRA’s: Het WZC als specifieke werkomgeving

Donderdag – zaterdag: 21-23/5: 
Leuvense Dagen: Orthopedie
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Lon Holtzer

DE 7 PRIVILEGES VAN DE ZORG
ISBN 978 90 334 9821 3 // Acco // 2015 // 160 blz. // 
22,50 euro -15% → 19,13 euro

Palliatief Support Team

PALLIATIEVE ZORG IN DE 
PRAKTIJK
ZAKBOEKJE VOOR HULPVERLENERS
ISBN 978 90 334 9823 7 // Acco // 2014 // Editie 3 // 
22,50 euro -15% → 19,13 euro

Birgitte Schoenmakers , Jan De Lepeleire en Bert Aertgeerts 

PRAKTIJKMANAGEMENT VOOR 
DE HUISARTS
ISBN 978 90 334 9351 5 // Acco // 2014 // 200 blz. // 
35,00 euro -15% → 29,75 euro

Stéphane Ostyn

MEDISCH FRANS VOOR 
ARTSEN
ISBN 978 90 334 9353 9 // Acco // 2013 // 144 blz. // 
28,00 euro -15% → 23, 80 euro

Tjerk Wiersma (ed.)

NHG-STANDAARDEN VOOR DE 
HUISARTS 2015
ISBN 978 90 368 0632 9 // Bohn Stafl eu // december 
2014 // 2.050 blz. // 79,00 euro -15% → 67,15 euro

Z. Damen, E. de Jongh en M.M. Verduijn (eds.)

FARMACOTHERAPIE VOOR DE 
HUISARTS 2015
ISBN 978 90 368 0829 3 // Bohn Stafl eu // december 
2014 // 550 blz. // 39,99 euro -15% → 33,99 euro

Ann Peuteman

VOELT Ú ZICH WEL GOED, 
DOKTER?
Openhartige gesprekken met artsen over 
hun grote en kleine beslissingen, successen en 
zorgen van de dag (en nacht)
ISBN 978 94 613 1327 0 // Van Halewyck // november 
2014 // 214 blz. // 19,95 euro -15% → 16,96 euro

Michel Deruyttere

MARKANTE VROUWEN IN DE 
GENEESKUNST
ISBN 978 90 892 4316 4 // Houtekiet // november 2014 
384 blz. // 24,99 euro -15% → 21,24 euro

STAGELEIDERS VAN HET ACHG GENIETEN 15% KORTING 
OP ONDERSTAANDE TITELS


