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Editoriaal
Stilaan beginnen de dagen weer te lengen. En in een periode

een nieuwe ronde “beleidsplan” waarbij we het deze keer hebben

waar men spreekt over de opwarming van de aarde zijn de winter-

over normen en waarden, ingeleid door een gewezen decaan en

prikken best aardig te noemen. Verkleumde medewerkers die

filosoof, Prof. Em. Vandeputte.

elkaar verwarmen door allemaal in hetzelfde lokaal te kruipen,
mensen die met handschoenen en muts door de gang lopen,

Seneca de jongere sprak 2000 jaar geleden de volgende

blutsen en builen van stafleden die gevallen zijn. In deze periode

woorden:”errare humanum est, perseverare diabolicum”, om eens

staan we meestal even stil bij wat we in het afgelopen jaar hebben

een “Deweverken” te doen. Samen met onze hele ploeg wil ik me

gedaan. En dat is heel wat. Er is hard gewerkt, veel nieuwe jonge

dan ook inzetten om in 2011 beter te doen en te leren van onze

mensen hebben zich geëngageerd binnen ons centrum en zorgen

fouten van 2010.

voor heel wat nieuwe ideeën. Ondertussen werken de oude rotten
even hard. De combinatie van deze twee levert dan al eens wat

Ik wens iedereen een sprankelend 2011!

vuurwerk op, maar leidt steeds tot resultaten.
Bert Aertgeerts
Wat ook dit jaar weer opvalt, is het grote aantal huisartsen, dat
elke keer opnieuw, bereid is om jonge studenten op te leiden en
hun inkijk te geven in het leven van een huisarts. De reacties van
onze jonge studenten zijn zo positief dat dit de kijk op ons beroep
op een ongelooflijke manier ten goede komt.
Ondanks de vele donkere dagen, merk ik heel veel lichtpunten
op ons centrum. Een kersverse nieuwe doctor in de biomedische
wetenschappen, die met brio zijn proefschrift heeft verdedigd
ondanks de wat hogere leeftijd, stafleden die ijveren voor een grote
opruimactie om met een propere lei het nieuwe jaar te beginnen,
1

In Memoriam Dr. Maurice Seuntjens

Op 3 november namen veel mensen, familie, vrienden en collega’s afscheid van Maurice Seuntjens, een man die zeker in de
beginjaren veel heeft betekend voor het Academisch Centrum.
De jongere collega’s zullen hem waarschijnlijk niet (meer) kennen
maar de oudere stageleiders en stafleden zeker wel. Het heengaan van Maurice betekent niet alleen een gemis voor zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen maar betekent voor het ACHG het
definitieve afscheid van een bijzonder waardevol man die voor
de opleiding huisartsgeneeskunde van grote betekenis geweest
is. Naast huisarts in Beerse was hij immers diegene die aan de
K.U.Leuven de huisartsenstage uit de grond gestampt heeft. Veel

We mogen wel zeggen dat Maurice veel betekend heeft voor

stageleiders hebben van hem de stiel geleerd en de trainingen

het ACHG en dat we hem dit eresaluut meer dan verplicht zijn.

die hij in de jaren tachtig samen met Rik Jaspaert organiseerde,

Als persoon was hij joviaal, had voor iedereen een vriendelijk

waren legendarisch.

woord, kon goed met iedereen overweg en kon daarom niet altijd

Hij wist perfect hoe hij met stageleiders moest omgaan, bezocht

begrijpen waarom het tussen collegae verkeerd liep.

tientallen praktijken, richtte de AOP’s op en bedacht het concept

Hij had een visie over gezondheidszorg, huisartsgeneeskunde,

van de stagemappen. Alsof dat nog niet genoeg was had hij

praktijkvoering en opleiding in het bijzonder en keek ernaar met

bovendien een groot aandeel in de navorming die het ACHG

een kritische blik. Meermaals verdedigde hij de huisartsgenees-

aanbood en speelde hij een belangrijke rol bij de opstart van de

kunde in de faculteit waardoor hij vast en zeker het pad heeft geëf-

vervolgopleiding.

fend voor het positiever beeld dat er nu over huisartsgeneeskunde

De cirkel is rond want hij was de bedenker en eerste hoofdredac-

bestaat. Hij bleef ook na zijn pensioen een graag geziene gast

teur van dit Contactblad, dat u nu in handen houdt!

in het centrum. We zijn dankbaar dat we zo iemand jarenlang in

Maurice genoot zijn medische opleiding in Gent waar hij ook

onze groep hadden. De tijd van rust is nu gekomen. We zullen

actief was in de Balint groepen en werd later WVVH (nu Domus

hem op de gepaste manier proberen te herinneren.

Medica)-voorzitter in Antwerpen. Zijn kroostrijk gezin van acht
kinderen zet de traditie voort en verschillende huisartsen met de
naam Seuntjens kunnen fier zijn op hun vader.

De redactie

ACHG-debatavonden: leerrijk reflectiemoment voor studenten, huisartsen en docenten!
Op donderdag 16 december organiseerden we een debat rond het

Uw ervaring als huisarts, collega, gezondheidswerker, student,

onderwerp ‘Verslavingsproblematiek’. Geert Pint1 legde stellingen

medewerker, … kan ongetwijfeld een erg boeiende bijdrage

voor die ons allen tot nadenken dwongen. De aanwezigen, vooral

leveren aan deze avond ! Probeert u erbij te zijn?

studenten, maar tevens lokale huisartsen en ACHG docenten,
gaven hun (soms sterk uiteenlopende) mening. Deze reflecties

Om logistieke redenen is het makkelijkst indien u vooraf inschrijft.

werden door Geert prima gemodereerd en werden vervolgens

Om dit te doen of voor meer informatie: contacteer Martine.goos-

geduid door het expertenpanel (Cathy Mathey en Lieve Segers ).

sens@med.kuleuven.be

2

3

Het werd een erg fijne en leerrijke ervaring !
Ann Roex
We nodigen u graag uit op het volgende debat dat zal doorgaan

Onderwijscoördinator 4e fase, richting Huisartsgeneeskunde

op 17 februari van 20u30-22u (In Auditorium AZK (ref. UZRG
02.630), te bereiken via het St Pieter Ziekenhuis, Brusselsestraat

1

69). Het thema is ‘Arts en Vertegenwoordiger’, accreditering is

ders van de consultatietrainingen voor studenten in de 4e faste

aangevraagd (rubriek 6). Huisartsen-in-spe en jonge artsenvertegenwoordigers zullen uitdagende stellingen formuleren over de

master in de geneeskunde (vroeger: 4e jaar arts genaamd)
2

relatie tussen beide beroepsgroepen. Zij zetelen samen met Bert

Cathy Mathey is staflid aan het ACHG en tevens werkzaam in
MSOC, Free clinic (ambulant, laagdrempelig en multidisciplinair

Aertgeerts, diensthoofd ACHG, en Katrijn Houbraken, medisch
directeur bij Pfizer, in het panel. Het publiek reflecteert en reageert.

Geert Pint is huisarts te Wilsele en is tevens één van de begelei-

revalidatiecentrum voor drugverslaafden)
3

Lieve Segers is huisarts en werkzaam in de Spiegel, vzw (een
organisatie van behandelingscentra voor drugsverslaafden)

2

Doctoraat Liesbeth Borgermans

In juni 2010 presenteerde het Academisch Centrum voor

doctoraat van collega Borgermans resulteerde in een voorstel

Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de K.U.Leuven twee weten-

van een nieuw raamwerk om de complexiteit van chronische zorg

schappelijke doctoraten over de opstart van een recente innovatie

aan te pakken. Er werden vier componenten gedefinieerd: ten

in de Belgische gezondheidszorg: de zorgtrajecten voor diabetes.

eerste patiënt gerelateerde complexiteit, ten tweede complexiteit
van de chronische zorg, vervolgens het feit dat kwaliteitsevaluatie

Het dubbeldoctoraat dat Geert Goderis en Liesbeth Borgermans

complex is en ten slotte de complexiteit van de implementatie van

met succes verdedigden, beschrijft oplossingen en tekent wegen

kwaliteitsverbeteringen.

uit om deze zorgtrajecten in de praktijk toe te passen. Ze lieten

De belangrijkste conclusie van het diabetesproject Leuven is

niet na ook het financieel plaatje ervan te berekenen.

de vaststelling dat interdisciplinaire diabetesteams (IDT) na

Zoals u in het vorig Contactblad van oktober 2010 (voor alle vorige

18 maanden interventie een verbetering geven van HbA1c en

nummers van het Contactblad: www.achg.be) kon lezen, ligt aan

LDL-cholesterol. Zoals in aanbevelingen voor diabeteszorg wordt

de basis van deze doctoraten een uniek, groot wetenschappelijk

aangeraden, is het gebruik van statines en anti-aggregantia

onderzoeksproject dat in opdracht van het RIZIV in de Leuvens

verhoogd. Een derde verbetering viel waar te nemen op het

regio liep. Tussen 2004 en 2008 werden 120 huisartsen bereid

vlak van behandelingsdoelstellingen (1, 2 of 3) dat per patiënt

gevonden om de zorg voor hun, in totaal 2500 type 2 diabetes-

verhoogde door het inschakelen van IDT.

patiënten, in kaart te brengen en te optimaliseren. Ze werkten

Op het niveau van de patiënt werd aangetoond dat positief gerap-

hiervoor samen met een speciaal hiervoor samen gestelde

porteerde ervaringen met ondersteuning bij het gebruik van orale

onderzoeksploeg van het ACHG, de afdeling diabetologie van

antidiabetica significant geassocieerd zijn met lagere waarden

het UZ Gasthuisberg en een permanent beschikbaar steunteam

HbA1c bij alle patiënten. Positieve ervaringen met informatie-

diabetes in het Medisch Centrum van Huisartsen te Leuven en

verstrekking over diabetes waren ook geassocieerd met signifi-

Wezembeek-Oppem. Gedurende anderhalfjaar lang werden de

cant lagere waarden van LDL-cholesterol en van de systolische

artsen, patiënten en de resultaten intensief opgevolgd.

bloeddruk.

In oktober kwam collega Geert Goderis aan het woord, nu is het

Kostenplaatje

de beurt aan Liesbeth Borgermans met als titel van haar proef-

Er werd tijdens deze studie een kosteneffectiviteitsstudie gedaan

schrift: “Mastering complexity and quality in chronic care: The

waarbij er een projectie werd gedaan over 25 jaar wat betreft de

case of type 2 diabetes mellitus”.

behandeleffecten, de QALY’s (wat staat voor aan kwaliteit aangepaste levensjaren) en de kosten van verwikkelingen als gevolg

Gezien de impact van chronische ziekten bestaat de consensus

van diabetes. De auteur van dit proefschrift stelt dat de gemid-

dat gezondheidszorgsystemen dringend moeten investeren in

delde verbetering in QALY’s 0,0621 was wat zich per gewonnen

gestructureerde, op evidentie gebaseerde en innovatieve zorgpro-

QALY vertaalt in 11.928 Euro voor een éénmalig geïmplemen-

gramma’s. Deze benaderingen ontbreken vandaag of zijn maar

teerde interventie en in 21.081 Euro voor twee of meer interven-

gedeeltelijk ontwikkeld. Daarom moeten we diepgaand inves-

ties. Het diabetesproject Leuven heeft een aanvaardbare kosten-

teren om een betere beheersing en begrip te bereiken van wat

effectiviteitsratio geëxtrapoleerd over 25 jaar, maar levert geen

complexiteit en kwaliteit betekent in de zorg voor chronisch zieken.

netto kostenbesparing op.
Uiteraard is dit nog maar een begin. Er kan nog veel verbeteren in

Samenvatting van het onderzoek en de resultaten

de chronische zorg en de diabeteszorg bij uitstek maar het is door

Het onderzoekswerk werd gebaseerd op het hoger vermelde

dit soort studies en proefschriften dat er beweging komt in deze

onderzoek. Het doel van dit project was het bekomen van een

materie. Als huisarts is de chronische patiënt immers ons zorgen-

verbetering van de opvolging van op evidentie gebaseerde diabe-

kindje en elk initiatief dat ons alert houdt, is welkom.

tesrichtlijnen en zeker ook het verminderen van de klinische

Wie het eindrapport van het diabetesproject in zijn totaliteit

inertie bij huisartsen, een situatie die gekend is bij de opvolging

wil

van chronische problemen. Bedoeling is een verbeterde opvolging

DIABETESPROJECT_LEUVEN.pdf

lezen:

http://www.diabetesproject.be/pdf/EINDRAPPORT_

van het cardiovasculair risico en glycemiecontrole.
Door literatuuronderzoek werden de elementen in diabetes-

Marleen Brems

zorgprogramma’s gedefinieerd die standaardisatie bemoeilijken
en hun verhouding tot het begrip “kwaliteitsvolle diabeteszorg”.

Met toestemming van de auteur gebaseerd op het artikel

Daaruit bleek duidelijk de nood aan een nieuw raamwerk rond

“Beheersing van complexiteit en kwaliteit in de chronische zorg:

chronische zorg en dit moet dus de leidraad zijn bij het opzetten,

type 2 diabetes” in het Vlaams tijdschrift voor Diabetologie.

implementeren en evalueren van diabeteszorgprogramma’s. Het

Correspondentie adres: Liesbeth.borgermans@med.kuleuven.be
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Portfolio: gps voor het leren in klinische praktijksituaties?

Ann Deketelaere is staflid bij de Dienst Onderwijs van de Faculteit

herkennen. Ook in de agenda en de cultuur op een dienst is een

Geneeskunde waar ze als inhoudelijk domein vooral betrokken is

spanningsveld merkbaar tussen eerder werk- of eerder leer-/

bij het optimaliseren van het leren tijdens de stages. In juni 2010

opleidingsgericht. De manier waarop elk van deze actoren zich in

verdedigde ze een proefschrift over dit onderwerp. We laten haar

een bepaald spanningsveld positioneren, beïnvloedt de leermo-

zelf aan het woord.

gelijkheden (zie schema).

Binnen het medisch onderwijs is het portfolio vooral bekend als

Schema: Visualisering van de rol van een portfolio in het onder-

een verzamelmap waarin een student dient aan te tonen dat hij/

steunen van het leren tijdens de stage

zij de vooropgestelde competenties bereikt heeft (“showcaseportfolio”). Denk bijvoorbeeld aan het portfolio dat recent voor de
vervolgopleidingen-specialisten is ingevoerd.

Vraagstelling en context

Een opleiding kan een portfolio ook inzetten om de beoogde

De centrale vraagstelling van het proefschrift luidt: “hoe kan een

leerervaringen aan te sturen (“leerondersteunend portfolio”). Dit

opleidingsinstituut bijdragen aan hoogstaande leerervaringen

is vooral interessant tijdens stages omdat studenten zich dan in

tijdens de stage en aan een consistente opleidingskwaliteit over

geografisch verspreide stageplaatsen bevinden, onder supervisie

de verschillende regionale stageplaatsen heen?”

van regionale stageleiders. Het opleidingsinstituut heeft slechts

Deze vraagstelling werd uitgewerkt in het stagejaar (3de Master

indirect zicht op de feitelijke leerervaringen tijdens een stage,

jaar) van de opleiding tot basisarts aan de K.U. Leuven. Stagiairs

terwijl het toch eindverantwoordelijk blijft voor de opleiding van

roteren er gedurende 12 maanden tussen verschillende disci-

competente artsen.

plines in verschillende regionale, geaffilieerde ziekenhuizen en
worden er begeleid door ervaren clinici, stageleiders genaamd.
Sinds 2008 lopen ze ook 4 weken stage in een huisartsenprak-

Situering

tijk. In 2002 werd een onderwijsvernieuwingsproject (convenant)

Het proefschrift vertrekt van de vooronderstelling dat het leren

opgestart met als doel het leren tijdens de stage te ondersteunen.

tijdens de stage bepaald wordt door wat we omschrijven als

Centraal stond hierbij de ontwikkeling van een leerondersteunend

de “stage-driehoek”: de stagiair (coassistent; arts in opleiding,

portfolio die stagiairs en stageleiders de mogelijkheid bieden hun

enz..), de stageleider (de klinische supervisor, de huisarts-stage

leer- en begeleidingsproces zelf te sturen. In het proefschrift wordt

leider,…) en het opleidingsinstituut (de faculteit geneeskunde).

nagegaan of het portfolio hiervoor een geschikt instrument is.

De conceptuele verfijning van deze “stage-driehoek” leverde de
omschrijving van een aantal spanningsvelden op: zo bevindt
de stageleider zich in het spanningsveld tussen coach/opleider

Resultaten

en evaluator; en studenten zullen zeker voor zichzelf het span-

Uit een enquête bij de stagiairs blijkt dat deze vooral de medisch

ningsveld tussen een eerder afwachtende of proactieve houding

klinisch georiënteerde onderdelen van het portfolio (eindtermen,

Schema: Visualisering van de rol van een portfolio in het ondersteunen van het leren tijdens de stage
4

Bijblijven zonder moeite!

klinische casussen, …) als nuttig beschouwen. Er zijn ook sterke

Ik hoor collega’s dikwijls zuchten dat ze het wel belangrijk

aanwijzingen voor een samenhang tussen de houding en gebruik

vinden om recente literatuur te lezen maar dat dat zo een

van het portfolio en hun opvattingen over zowel relevante leertaken

geweldige rompslomp is. Te veel artikels, te weinig tijd, niet

als externe sturing van dit leren. De enquête bij de stageleiders

altijd huisartsgerelateerde, laat staan huisartsrelevante arti-

en –coördinatoren toont aan dat ook zij het portfolio gebruiken

kels…u herkent het zeker.

om de stagiairs te begeleiden. Zo geven de eindtermen duide-

Daarom kan ik u het volgende schitterende initiatief warm

lijkheid en structuur aan de leerervaringen die verwacht worden

aanbevelen. Abonneer u op de Journal Alerts van Global

tijdens een stage. Verder bewaken de structureel vastgelegde

family doctor, een gratis service van Wonca.

begeleidingsmomenten dat men ook tijdens een stageperiode

Wonca is een acroniem dat staat voor –hou u vast, het is een

voldoende aandacht heeft voor formele feedback aan de stagiair.

mond vol- World Organization of National Colleges, Academies

Tot slot draagt de portfoliobegeleiding ook bij tot het creëren van

and Academic Associations of General Practitioners/Family

een meer opleidingsgerichte cultuur op de dienst. Hieruit blijkt

Physicians. De korte naam is World Organization of Family

dat het portfolio niet alleen voor de stagiairs maar ook voor hun

Doctors.

stageleiders een hulpmiddel kan zijn om het leren tijdens de stage

Wat moet u doen? Kopieer volgende link en bekijk het belang-

te optimaliseren. In die zin wordt het portfolio een instrument “to

rijkste stuk van deze webstek.

teach the teacher”.

http://www.globalfamilydoctor.com/journalwatch/journalwatch.
asp?refurl=ed

Het elektronisch portfolio in het eerste jaar van de huisartsenopleiding

U kunt best op “Journal Alerts” klikken, dan ziet u meteen hoe

Een onderdeel (Deel drie) betreft een onderzoek naar een elek-

de gegevens zich presenteren.

tronisch portfolioproject dat tussen 2002-2006 in het eerste jaar

Als u zich registreert, krijgt u elke week een mail met de

van de huisartsenopleiding (jaar 7 van de basisopleiding) geïm-

nieuwe titels. Door op de titel te klikken, leest u meteen de

plementeerd werd. De focus van dit onderzoek was de geschikt-

korte samenvatting met onderaan de conclusie van de

heid nagaan van elektronische feedback als vorm van portfoliobe-

auteurs en een kritische bedenking van de samenstellers van

geleiding. Uit een enquête bij de studenten blijkt dat regelmatige

de Journal Alerts.

e-feedback een positief effect heeft op hun perceptie van portfo-

Een voorbeeld van 2/11/2010 “Tricyclics for prophylaxis of

lioleren. Moeilijker is het voor tutoren om de e-portfoliobegeleiding

tension headaches and migraines” met de conclusie dat TCA

vol te houden. Een combinatie van verschillende factoren is hier-

effectief zijn in de preventie van migraine en spanningshoofd-

voor verantwoordelijk: o.a. de startmotivatie om tutor te worden,

pijn en meer effectief zijn dan SSRI ‘s, maar met meer neven-

hun persoonlijke opvattingen over portfolioleren en e-begeleiding,

effecten. Het effect blijkt toe te nemen met de tijd. Onderaan is

… Tot slot blijken ook praktische, logistieke condities (zoals de

er de mogelijkheid om de abstract en soms de volledige tekst

gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch format en beschik-

te lezen en te downloaden.

bare tijd voor begeleiding) van doorslaggevend belang.

Een wekelijkse investering van tien minuten en u kiest er de
onderwerpen uit die u aanspreken.
U kunt twaalf maanden teruggaan om informatie op te zoeken

Besluit

en naast een zoekfunctie is er o.a. ook een rubriek “disease

Dit doctoraat toont aan dat een portfolio geschikt kan zijn om

alerts”, “travel alerts”, “cutting edge” met recente medische

vanuit het opleidingsinstituut het leren tijdens stagesituaties te

hypothesen en “Clinical nutrition”, heel veel interessante

ondersteunen en zelfs aan te sturen. Het portfolio is daarbij niet

informatie.

alleen nuttig voor de student, maar ook stageleiders ervaren het
als een meerwaarde in de begeleiding van hun stagiairs. Het port-

Zin om het te proberen?

folio kan op die manier een “gps-functie” in het stagelandschap

Ga naar “about Wonca”, vervolgens helemaal onderaan naar

vervullen en zo bijdragen aan een consistente opleidingskwaliteit

“Global Family Doctor” en klik op “why register with family

over verschillende perifere stageplaatsen heen.

doctor” en registreer gratis op lijn vijf.
http://www.globalfamilydoctor.com/information/gfdinformation/

Ann Deketelaere (2010) Learning with a portfolio in clinical work-

gfdinformation.asp

places. Antwerpen: Garant.
(ISBN: 978-90-441-2658-7)
Meer info: Ann.deketelaere@med.kuleuven.be
Promotoren: Prof. Dr. P. De Leyn; Prof. Dr. A. De Munter

Marleen Brems
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(W)etenstijd: editie twee – het KCE

De tweede editie van de (W)etenstijd is een feit. Omdat ik zelf
Hoofdgerecht – Thaise groene of rode curry

geen huisarts ben, vond ik het niet eenvoudig om een onderwerp
te vinden dat mijn collegae doctorandi niet de stuipen op het lijf
zou jagen. Bias bij matching met een variabel aantal controles

Winkellijstje voor 4 personen:

berg ik dus nog maar even op.

Thaise winkel:
• Rode of groene currypasta (groene curry is pikanter)

Dankzij mijn toekomstige schoonvader (of zo hoop ik althans)

• Palmsuiker

leerde ik de epidemiologie kennen. Mijn keuze was snel gemaakt:

• Vissaus

een masteropleiding ‘Public Health – Epidemiology’ aan de

• Zoete Thaise basilicum

Universiteit van Maastricht. Ik heb er nog geen seconde spijt

• Limoenblaadjes

van gehad. En hoe kon ik de causale factor voor mijn interesse

• Gewone supermarkt:

in epidemiologie beter eren dan door hem uit te nodigen als

• 1 aubergine

gaspreker voor onze (W)etenstijd. Hij is namelijk niet alleen mijn

• 1 courgette

toekomstige schoonvader, Raf Mertens is ook de huidige directeur

• Potje kleine maïskolven

van het Federaal Kenniscentrum (KCE). Mooi meegenomen dus.

• 600 gram kipfilet
• 600 ml kokosmelk

De avond werd opgedeeld in drie delen: om te beginnen een

• Thaise rijst

aperitief met een kleine quiz om elkaar, het ACHG en het KCE,
wat beter te leren kennen. Vervolgens een hoofdgerecht. Zwijgen
en eten dus, de schoonvader waakt. Daarna het moment van de

Voorbereiding:

waarheid: Raf Mertens aan het woord. Meteen voer voor enkele

Hak ongeveer twee eetlepels van de palmsuiker fijn. Snij

geanimeerde discussies. De diverse achtergronden en brede inte-

de groentjes en kip in blokjes.

resses van de aanwezigen brachten ons soms ver van het onderwerp, wat een volledige samenvatting van de avond moeilijk, zo

Bereiding:
Verwarm de olie in een grote wokpan (gebruik arachide-

Dessert: Trifle met bosvruchten

of zonnebloemolie, geen olijfolie). Bak de currypasta heel
kort (± 4 eetlepels), voeg de helft van de kokosmelk toe

Ingrediënten (4 personen):

(de bovenste harde rand). Voeg de kip toe. Roerbak de kip

• 200 gram diepgevroren bosvruchten

tot ze klaar is.

• 16 rachelkoekjes

De kip uit de pan halen en opzij zetten

• ½ L crème anglaise

De rest van de kokosmelk, de aubergine en de maïs-

• 1 dl room

blokjes toevoegen. Aan de kook brengen en na een vijftal

• 2 eetlepels geraspte chocolade

minuten ook de courgette toevoegen. Als de groentjes

• 2 eetlepels suiker

bijna gaar zijn de kip, 2 eetlepels palmsuiker, ± 3 eetlepels vissaus (naar smaak, is erg zout), 6 limoenblaadjes

Bereiding:

en enkele takjes Thaise basilicum toevoegen. Enkele

Doe de diepgevroren bosvruchten in een pan, breng aan

minuten laten doorkoken.

de kook met ±2 eetlepels suiker. Laat het mengsel door-

Serveren met rijst

koken tot het wat indikt.
Laat de bosvruchten afkoelen
Neem vier glazen. Verkruimel 4 rachelkoekjes in elk glas.

Afwerking:

Verdeel de bosvruchten over de vier glazen

Vul per persoon een kleine kommetje met curry. Maak met

Klop de slagroom stijf en schep er voorzichtig de crème

een kommetje een bolletje rijst op elk bord.

anglaise onder.
Verdeel de room over de vier glazen en zet koel weg
Afwerking:
Versier met wat geraspte chocolade
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niet onmogelijk maakt. Daarom koos ik voor een ditmaal licht

De groep patiëntgebonden onderzoek / klinische epidemiologie

verteerbare formule: wist je dat…

De groep gezondheidszorgonderzoek
De groep onderzoek van onderwijs

… de afkorting ‘KCE’ voorkomt uit de samentrekking van
‘Kenniscentrum’ en ‘Centre d’Expertise’

… het ACHG en het KCE bijna evenveel medewerkers tellen. Het
ACHG heeft 56 medewerkers (zelf nagegaan met behulp van ‘wie

… het KCE als opdracht heeft studies uit te voeren en hierover

is wie’), het KCE heeft er 55

te rapporteren om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen over gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het KCE is

… bij minstens 18 studies van het KCE ook medewerkers van het

dus niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de

ACHG betrokken waren.

uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om de weg te
wijzen naar de best mogelijke oplossingen.

Dat laatste wist-je-datje, kort als het mag zijn, heeft me onnoemelijk veel tijd gekost: het samenstellen van deze lijst was haast tijds-

… de drie grote onderzoek domeinen van het KCE de volgende

verkwisting, zij het niet dat de lijst op zich mij motiveert. De lijst van

zijn:

studies die voortkwamen uit een samenwerking tussen het ACHG

Analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische praktijkricht-

en het KCE toonde me dat het ACHG niet alleen generaties van

lijnen (Good Clinical Practice)

degelijke huisartsen voortbrengt, maar dat het ACHG ook via

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen (Health

onderzoek een impact heeft op het streven naar kwalitatieve zorg.

Technology Assessment)
Organisatie en financiering van de gezondheidszorg (Health

Laura Deckx

Services Research)
… ook het onderzoek aan het ACHG onderverdeeld kan worden

Referenties:

in drie onderzoeksgroepen:

www.kce.fgov.be — www.achg.be

Reflecties na de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg van 11 december

Op 11 december was het verzamelen geblazen in Antwerpen

brede waaier van vertegenwoordigers van betrokken beroeps-

voor de Vlaamse Eerstelijnsgezondheidszorgconferentie. Dit was

groepen goed werk geleverd. Hoewel dit voor velen onder ons een

de eerste conferentie over de eerste lijn in ons land sinds bijna

bijkomende belasting was op onze (soms) al erg drukke agenda

30 jaar. Het doel van deze conferentie was tweeledig. Enerzijds

was het een verrijkende ervaring. Er waren diepgaande discus-

de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren voor de

sies over waar we naartoe willen, over hoe we onze onderlinge

patiënten, door een betere en meer professionele samenwerking

samenwerking zien en hoe we ons kunnen positioneren tegen-

tussen de verschillende zorgverstrekkers. Anderzijds de kwaliteit

over andere spelers in de gezondheidszorg.

van leven en werken van de zorgverleners beter garanderen, door

Hoe gaan we jonge mensen warm maken voor de Vlaamse eerste

hun samenwerking te ondersteunen en te faciliteren, en ze zo

lijn in de toekomst? Hoe gaan we proberen om samen de sociale

te organiseren dat de administratieve last voor alle betrokkenen

gezondheidskloof te verkleinen? Het zijn maar enkele vragen die

wordt verlaagd. Dat het een relevant onderwerp was, bleek door

de revue passeerden.

de massale opkomst van 700 aanwezigen (en de velen die zich
niet meer konden inschrijven wegens geen plaats…).

De besluiten en beleidsaanbevelingen van deze conferentie zijn
gebundeld in één syntheserapport dat samen met de verschil-

Het voorbije jaar werd er achter de schermen hard gewerkt en

lende deeltijdse rapporten terug te vinden is op www.conferentie-

een stuurgroep en zes verschillende werkgroepen hebben dit

eerstelijnsgezondheidszorg.be.

congres intensief voorbereid. Huisartsen van de verschillende

Hieronder zijn de voornaamste aandachtspunten van deze confe-

academische centra hebben, samen met Domus Medica en een

rentie weergegeven.
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AANDACHTSPUNTEN VAN HET SYNTHESE RAPPORT

getoetst te worden aan hun mogelijke bijdrage tot zelfredzaamheid van de patiënt (=empowerment).
• Om onderzoek en ontwikkeling (R&D) een meer ondersteu-

• Gegeven de sterke samenhang tussen gezondheid en welzijn

nende rol te doen spelen, zowel in de beleidsvoering als in het

en vertrekkend vanuit een visie op integrale zorg, dringt zich

praktijk handelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, dient

een betere afstemming op tussen gezondheidszorg en

het opzetten van een meerjarig en grootschalig onderzoeks-

welzijnszorg op de eerste lijn.

programma met multipele financieringsbronnen in overwe-

• Integrale zorg via zorgplannen en zorgtrajecten vereist een

ging te worden genomen.

eerstelijnsgezondheidszorg die effectieve dwarsverbindingen

• Een patiëntgestuurde eerstelijnsgezondheidszorg vereist een

weet te realiseren met andere zorglijnen en zorgniveaus, die

sterkere participatie van alle actoren, in het bijzonder van de

de eerstelijnsgezondheidszorg meer moeten ondersteunen

patiënten, in gezondheid en gezondheidsbeleid waarbij de

• Continue, integrale en patiëntgestuurde zorg vraagt om meer

Vlaamse overheid de nodige randvoorwaarden zou kunnen

coördinatie en integratie tussen de verschillende zorgverle-

ontwikkelen om patiëntenparticipatie op de verschillende

ners en voorzieningen binnen de eerste lijn, waartoe flexibele
samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld en ondersteund dienen te worden.
• Naast een verdere functionele integratie van preventie en

niveaus mogelijk te maken.
• Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering voor zorgvrager en zorgverlener dienen de kritische toets te vormen
zowel voor een herpositionering als voor het verder uitbouwen

zorg, zowel binnen gezondheid als welzijn, dient het preven-

van

tief beleid zich via een sterk facettenbeleid te richten op de

eerstelijnsgezondheidszorg.

sociale determinanten van ziekte en onwelzijn, met een bijzondere aandacht voor kansarme groepen.

ondersteuningsinstrumenten

voor

de

toekomstige

• Structuren en processen moeten uitgebouwd of herzien te
worden, om een adequate ondersteuning vanuit het meso-

• Het aanbod inzake geestelijke gezondheidszorg binnen de

niveau en een performante beleidssturing vanuit het macro-

eerstelijnsgezondheidszorg dient versterkt en met nieuwe initi-

niveau voor de verdere ontwikkeling van de eerstelijnsgezond-

atieven uitgebreid te worden teneinde tegemoet te kunnen

heidszorg te garanderen. Deze uitbouw dient bij voorkeur te

komen aan een snel toenemende hulpvraag.

gebeuren in overleg met de betrokken beroepsgroepen, die

• Demografische ontwikkelingen die momenteel de zorgaan-

via hun actieve deelname aan de voorbereiding van de confe-

bieders karakteriseren (o.m. vergrijzing en migratie) vragen

rentie trouwens een duidelijk signaal hebben gegeven hiervoor

dringend om een performant HR-beleid (human resource
beleid), waarin naast instroom, doorstroom en uitstroom ook

beschikbaar en geïnteresseerd te zijn.
• Een bijzondere aandacht dient ten slotte bepleit te worden voor

functiedifferentiatie en taakherschikking voor de verschillende

de situatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel.

beroepsgroepen aan de orde worden gesteld. Vorming, trai-

Zowel de vraag (o.m. armoede, mensen zonder papieren,

ning en opleiding (VTO) dienen een prioritair aandachtspunt te

vergrijzing, multiculturaliteit) als het aanbod (o.m. geringe

vormen binnen dit beleid.

beschikbaarheid van huisartsen, overaanbod aan zieken-

• Het toenemend belang van integrale zorg en de daarmee

huizen en spoedgevallendiensten, ingewikkelde bureaucrati-

gepaard gaande multidisciplinaire samenwerking binnen

sche procedures en regelgeving) maken van de eerstelijnsge-

de eerstelijnsgezondheidszorg versterken de vraag naar de

zondheidszorg in Brussel een bijzonder complexe situatie die

verdere ontwikkeling van ICT-toepassingen en -netwerken

een aangepaste beleidsaanpak vereist.

om op een efficiënte manier patiënten/cliënten-gegevens

8

onderling te delen en kwaliteit en beschikbaarheid van deze

Uiteraard is deze conferentie slechts een eerste stap naar veran-

gegevens te verhogen.

dering en is het nu belangrijk om deze conclusies te realiseren.

• Om een verdere stijging van gezondheidsuitgaven, met inbe-

Ondanks de beperkte beleidsruimte en de aanhoudende politieke

grip van de ongelijke sociale verdeling hiervan, onder controle

impasse op het federale niveau zijn er toch heel wat positieve

te brengen, dienen maatregelen genomen te worden om

signalen die maken dat er de komende maanden en jaren een

meer kosteneffectief handelen te stimuleren, waarbij meer

aantal dingen zouden kunnen veranderen. Ten eerste is het erg

gediversifieerde financieringssystemen een belangrijke rol

belangrijk dat er een brede consensus binnen de verschillende

kunnen spelen. Zowel betalingsmechanismen van zorgaanbie-

partijen bestaat over de beleidsaanbevelingen. Er is boven-

ders als financiële ondersteuning van patiënten, dienen daarbij

dien een forum gecreëerd door deze conferentie, wat maakt de

er heel wat contacten gelegd zijn voor verdere samenwerking.

projecten en vernieuwende vormen van samenwerking. Dit wijst

Daarnaast hebben de massale opkomst op zowel de conferentie

op een grote wil tot verbetering en een echt engagement van de

als de voorbereidende provinciale hoorzittingen getoond dat er

zorgverleners, wat hoop geeft voor de toekomst van de Vlaamse

een gevoel van dringendheid is bij de zorgverleners. Minister

eerstelijnsgezondheidszorg.

Vandeurzen heeft zich geëngageerd voor het opstarten van een
brede waaier aan projecten en initiatieven, in eerste instantie
op vlak van ICT-ondersteuning. Ten slotte is er nu reeds op veel

Dr. Gijs Van Pottelbergh

plaatsen een grote dynamiek ontstaan van lokaal innoverende

co-voorzitter werkgroep positionering 13/12/10

De sterkhouders van het ACHG
Aflevering 1: Martine Goossens
Toen Bert Aertgeerts me vroeg om over mezelf een klein A4’tje vol

dat wel. Ik krijg gelukkig ontzettend veel hulp van mijn lieve colle-

te schrijven, vroeg ik me meteen af of ik u wel iets te melden heb

ga’s, en niet in het minst van Monique Smets, die me wegwijs

dat de moeite waard is. Typische trek van mijn bescheiden natuur,

maakt in het kluwen van de huisartsenopleiding. Eén ding is me

maar misschien moet ik mijn schroom voor een keer eens opzij

ondertussen heel duidelijk geworden: de opleiding organiseren,

zetten, en mezelf in het voetlicht plaatsen. Welaan dan…

met alles er op en er aan en met als ‘primaire uitkomst’ goede

Martine Goossens, 45 jaar, romaniste, gehuwd, moeder van

huisartsen loslaten op patiënten, is niet simpel. Zeker niet binnen

2 volwassen kinderen,… én vertrouwd met huisartsen, jawel.

de huidige bama-structuur, met de individuele studieprogramma’s

Misschien zegt mijn naam u iets? Dat zou kunnen, want vóór ik in

van studenten. Ik sta vaak nog met open mond (en dat hoeft u

augustus 2010 aan het ACHG begon, werkte ik meer dan 8 jaar

niet letterlijk te nemen!) te kijken naar wat er allemaal achter de

voor Domus Medica. Daar heb ik uitgebreid kunnen kennismaken

coulissen van de opleiding gebeurt. Ik heb als romaniste zelf

met de kleurrijke facetten van de huisartsgeneeskunde. Ik heb er

enkele jaren les gegeven, maar toen besefte ik niet helemaal wat

(graag) leren werken met en voor huisartsen van allerlei pluimage

er op organisatorisch vlak bij komt kijken: uurroosters opstellen (én

en allerhande kaliber. Sommigen van hen zie ik hier in Leuven

soms aanpassen aan de grillige agenda van docenten, zonder de

terug. Dat is leuk.

studenten in de kou te laten staan!), leslokalen reserveren binnen

Maar wat doet zij daar nu precies op het ACHG, hoor ik u vragen.

de K.U.Leuven-structuren, stageplaatsen voor studenten zoeken,

In één zin samengevat komt het erop neer dat ik − samen met

noem maar op… en dat nog eens binnen een continu streven

het onderwijsteam (aangestuurd door Birgitte Schoenmakers, Ann

naar een geïntegreerd onderwijsbeleid waar iedereen – facul-

Roex, Bert Aertgeerts, Jan Degryse en Jan De Lepeleire) én in

teit, onderwijsteam, docenten, stageleiders, onderzoekers − zich

overleg met docenten en studenten én de verantwoordelijken voor

betrokken voelt en ook betrokken is. Chapeau! Het is een voor-

de stages − mijn steentje bijdraag tot een gestroomlijnde organi-

recht om hieraan te mogen deelnemen!

satie van de opleiding huisartsgeneeskunde.
Een andere, zeker niet minder belangrijke uitdaging is het mee
uitbouwen van en vorm geven aan de postgraduaatopleidingen,
uiteraard ook weer samen met het onderwijsteam. Binnenkort
starten we met de voorbereidingen. Over het hoe en wat, kan ik
nog niet veel kwijt, maar dat we grondig en doordacht te werk
zullen gaan spreekt voor zich. We zullen daarbij zo veel mogelijk
trachten in te spelen op de werkelijke behoeften aan permanente
vorming van jonge (en iets minder jonge) huisartsen in het veld,
én dat binnen onze academische context. Ik ben wildenthousiast
om hier mijn schouders mee onder te zetten.
Op kruissnelheid ben ik vanzelfsprekend nog niet, wat zou u
willen? Elke werkdag heb ik minstens één moment van kinderlijke verwondering. Geweldig inspirerend en enthousiasmerend,
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Leuvense dagen december 2010: HIV ook voor de huisarts

De cijfers achter de chronische ziekte (Prof E. Van Wijngaerden)

ook met voedingsbestanddelen en drugs, met het risico van

Er leven wereldwijd meer dan 33 miljoen mensen met hiv waarvan

lagere spiegels van de antiretrovirale therapie. Mogelijke interac-

2.6 miljoen nieuwe infecties in 2009. Ongeveer 97% van deze

ties kunnen gecontroleerd worden via

mensen leeft in low en middle income landen. In België zien we

www.hiv-druginteractions.org

een toename van nieuwe infecties in 2009, vooral bij de blanke

De patiënt met hiv: een zorg voor de huisarts?

MSM (men who have sex with men) populatie en dit vooral in

(Dr. A. Van Raemdonck)

Vlaanderen. Gelijktijdig is er een toename van syfilis en andere

Een hiv-infectie is dus een chronische aandoening geworden. De

Soa’s.

patiënten zullen langer leven, ouder worden en dit meestal onder

Hiv-behandeling in de steigers (Dr. I. Derdelinckx)

HAART. Dit heeft gevolgen voor de opvolging en hierin kan de

De behandeling van hiv is het laatste decennium sterk verbeterd.

huisarts belangrijk worden. De langetermijnopvolging bestaat uit

De huidige behandeling is gemakkelijker in te nemen m.n. minder

algemene preventie: het in orde brengen van de vaccinatiestatus

pillen met minder nevenwerkingen. Er moet steeds een combi-

(griep en pneumokokkenvaccinatie), volledige SOA-screening,

natie van 3 actieve producten gegeven worden, van minstens 2

lifestyle advies en screening van maligniteiten (cervix, borst,

verschillende soorten. Deze behandeling wordt HAART: Highly

anaal, colon en prostaat). Metabole afwijkingen, zoals gestoorde

Active Antiretroviral Therapy, genoemd. Welke behandeling aan

glucosetolerantie en dyslipidemie, kunnen een gevolg zijn van

welke patiënt gegeven wordt, hangt af van vele factoren (respons,

de langdurige inname van HAART, maar ook de hiv-infectie

resistentie, tolerantie, gemak, interacties andere geneesmiddelen,

zelf draagt vermoedelijk bij aan de ontwikkeling van (versnelde)

zwangerschapswens). Er wordt steeds getracht de beste behan-

atherosclerose, op basis van een pathogenetisch mechanisme

deling te zoeken voor elke individuele patiënt. Het starten van een

van chronische inflammatie. De opvolging van het cardiovascu-

behandeling hangt vooral af van de immuun status, naast de virale

lair risico is dus belangrijker geworden. Er is ook een verhoogd

lading en de fysieke toestand. De huidige richtlijnen raden aan om

risico van verminderde botmassa met een verhoogd risico voor

vroeg te starten vanaf T4-lymfocyten<500/mm³. Een goede thera-

fracturen door de hiv-infectie zelf, maar ook door de inname van

pietrouw blijft de hoeksteen van een goede respons.

HAART. Ook veranderingen ter hoogte van het zenuwstelsel (hiv-

Hiv-behandeling op maat (Dr. P. De Munter)

associated neurocognitive dysfunction of HAND) kunnen veroor-

De inname van HAART kan nevenwerking geven op korte en

zaakt zijn door de hiv-infectie of door de inname van HAART.

lange termijn. Deze nevenwerkingen zijn meestal kortdurend en

De opvolging van een patiënt met hiv is dus complex. De huis-

van voorbijgaande aard, maar ze kunnen uitzonderlijk ook gevaar-

arts kan een primordiale rol vervullen in de begeleiding van zijn/

lijk zijn zoals Stevens-Johnson. Het probleem is dat ze vooral

haar patiënt. De samenwerking en een goede communicatie met

de therapietrouw beïnvloeden. Het is belangrijk om de patiënt

de collega’s van een aids-referentiecentrum is belangrijk in deze

hierover voldoende uitleg te geven. De nevenwerkingen moeten

opvolging.

steeds gedifferentieerd worden van symptomen van opportunistische infecties en van nevenwerkingen van andere medicatie.
Interacties met andere geneesmiddelen komen vaak voor, maar
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Dr. Annelies Van Raemdonck

Boekentip
Tekstboek Interne Geneeskunde “Clinical Medicine”

7de editie 2009 KUMAR & CLARK’S
Edited by Parveen Kumar and Michaël Clark
SAUNDERS

Elsevier

1343 bladzijden

Edingbourgh

22/27.5 cm

ISBN 978070202029936
Prijs +/- € 58.00

Wij zijn allemaal groot geworden met “Harrison’s Principles of Internal Medicine” en tot vandaag is dit het aanbevolen tekstboek
voor de Master jaren van de opleiding Geneeskunde en ook voor de artsen specialisten opleiding Interne Geneeskunde.
De meeste professoren interne geneeskunde en neurologie raden de “Harrison” aan als naslagwerk en dit blijft waarschijnlijk nog
enkele jaren zo. Ook op het net wordt de 17e uitgave aangeprezen als “the most exciting and extensively revised edition ever!”
Iedereen kent dit tekstboek (1264 blz.) van uitgever McGraw-Hill (€ 59.35) en de gebruikers kennen er de voor- en nadelen van en
hebben ervaring met het regelmatig gebruik als studie- en naslagwerk. Dit referentiewerk is nu ook volledig in kleur uitgegeven,
voor een prijs van ongeveer€ 60.00, maar is voor studenten misschien nogal overweldigend.

Goed dat de diensthoofden even op zoek gingen naar alternatieve medische encyclopedische studieboeken die toegankelijker
zijn voor artsen in opleiding.
En inderdaad, “Clinical Medicine” is een evenwaardig naslagwerk en biedt het voordeel dat het meer opleidingsgericht is. Zowel
voor specialisten in opleiding als voor Masterstudenten ziet dit werk er aantrekkelijk en uitnodigend uit.
Maar ook bachelorstudenten van fase II en fase III hebben er zeker een goed leerinstrument aan.
De aanzet over “Ethics, Communication, Molecular cell biology and Genetic disorders,…” bevestigt de indruk van een degelijk
studieboek.
Studenten hebben er niet enkel een nuttig tekstboek aan, zij mogen ook gerust zijn dat zij de komende 10 jaar geen kosten
hebben. Een pluspunt is de beschikbaarheid op www.studentenconsult.com. Qua lay-out is het compacter, lichter en vrolijker dan
de “Harrison” en goed om weten dat dit naslagwerk aan de Angelsaksische medische faculteitenveel gebruikt wordt.
Binnen de eigen faculteit zijn meerdere diensthoofden voorstander van de introductie van dit werk als referentie instrument.

Als ACHG willen we jullie op de hoogte brengen van deze
evolutie en we laten jullie zeker weten welk standpunt de
faculteit hierin neemt. Wij overleggen ondertussen met Acco
om een interessante prijs te krijgen voor onze Alumni maar
daar hoort u zeker nog van.

Chris Geens

foto Prof Em L. Missotten
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AGENDA
wonca Europe gaat door van do 8 tem 11 sept 2011 in Warsaw.

Dit Contactblad is ook elektronisch te bekijken: www.achg.be>stageleider>contactblad
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V.U.: B. Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 – Blok j – bus 7001 te 3000 Leuven

Eindredactie:

Dr. M. Brems

achg@med.kuleuven.be

www.achg.be

STAGELEIDERS VAN HET ACHG GENIETEN 15% KORTING OP VOLGENDE TITELS:

NIEUW BIJ UITGEVERIJ ACCO:

CURRENT MEdICAl dIAGNOSIS ANd
TREATMENT 2011 (lANGE)
50Th ANNIVERSARy EdITION

GPS 2021
NIEUWE NAVIGATIE VOOR OUDERENZORG
WERKBOEK
Uitgeverij Acco - november 2010

McGraw-Hill - November 2010

ISBN 978 90 334 8230 4

ISBN 978 00 717 0055 9

18,50 EUR - 15 % = 15,70 EUR

76,35 EUR - 15 % = 64,90 EUR

WOlFSTIJd: EEN TWEESTEMMIG VERhAAl
OVER hET CVS-SyNdROOM

FRENCh’S INdEx OF dIFFERENTIAl
dIAGNOSIS 15/E

Uitgeverij Acco - oktober 2010

Hodder Education - February 2011

ISBN 978 90 334 8081 2

ISBN 978 03 409 9071 1

22,00 EUR - 15 % = 18,70 EUR

87,10 EUR - 15 % = 74,05 EUR

WAAROM dIK WORdEN GEMAKKElIJK EN
VERMAGEREN MOEIlIJK IS

NhG STANdAARdEN VOOR
dE hUISARTS 2011

RECENTE INZICHTEN IN OBESITAS

Bohn Stafleu - November 2010

Uitgeverij Acco - februari 2011

ISBN 978 90 313 8278 1

ISBN 978 90 334 8235 9

79,00 EUR - 15 % = 67,15 EUR

25,00 EUR - 15 % = 21,25 EUR

FARMACOThERAPIE VOOR
dE hUISARTS 2011

MINdFUlNESS AlS UITWEG
PRAKTISCHE OEFENINGEN VOOR
ALLEDAAGSE PROBLEMEN

Bohn Stafleu - November 2010

Uitgeverij Acco - oktober 2010

ISBN 978 90 313 8275 0

ISBN 978 90 334 8107 9

39,50 EUR - 15 % = 33,60 EUR

29,50 EUR - 15 % = 25,00 EUR

Medical
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 +32 016/33 26 91 - Fax +32 016/33 74 80 - Monique.Smets@med.kuleuven.be
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