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Soms is het wat moeilijker om alles op een rij te zetten, gedachten te ordenen, woorden
op papier te zetten. Maar het leven gaat onherroepelijk verder, met alle kleine ongemakken, frustraties, gelukjes, nieuw leven, dood, zon, regen, tegenslagen en weer wat
hoop. Het is vreemd om te merken hoe het leven voor jezelf stilstaat en toch voor ieder
ander gewoon verder gaat. Het is ook wonderlijk dat er zoveel mensen in gelijkaardige
omstandigheden zitten, of dergelijke zaken meegemaakt hebben. Mensen die met hun
verdriet niet altijd naar buiten komen, maar die dat bij lotgenoten wel durven doen.
De steun die onze kinderen en ikzelf gekregen hebben de laatste maanden, de warmte
en de geborgenheid van onze groep, heeft me bijzonder getroffen. Maar ook veel breder was de steun te voelen binnen de faculteit, collega’s, studenten, departement, de
universiteit,… Via deze weg wil ik iedereen bedanken die ons op deze momenten gedragen hebben.
En ondertussen draait de wereld dus door. Binnen onze faculteit krijgt het nieuwe
curriculum stilaan vorm. Er komt in het derde jaar van de nieuwe opleiding geneeskunde een nieuw vak: “kwaliteitsvol praktijkvoeren”. Dit vak zal gestuurd worden
door het ACHG in nauwe samenwerking met ons departement. Dit opleidingsonderdeel (OPO) dat zeven studiepunten telt, wordt gestoeld op het 4C/ID model, het levensecht leren. Dit model zorgt ervoor dat er een integratie onstaat van de theoretische
kaders met de praktijk. De opbouw van een eenvoudige omgeving met veel ondersteuning naar een complexe omgeving met een realistische ondersteuning zorgt er dan
voor dat men het geleerde snel kan integreren in zijn eigen klinisch handelen.
Dit vak wil aandacht hebben voor het consultvoeren, het klinisch redeneren,
het gebruik van het EMD, geeft een overzicht van de eerste lijn en laat de studenten kennis maken met de basisbegrippen van kwaliteit en patiëntveiligheid.
Ondertussen wordt er ook aandacht geschonken aan een vernieuwde opleiding
(driejarig) van onze huisartsen. Op een innovatieve manier wordt er omgegaan
met dit gegeven, maar de concrete invulling zal toch afhangen van de structuur,
zowel organisatorisch als financieel, die er uit de bus zal komen. Dromen mag,
maar de realiteit zal ons dwingen om creatief met de wensen, verwachtingen en
mogelijkheden om te gaan.
Tot slot nog even dit. U heeft kunnen genieten van de nieuwe frisse lay-out van
ons contactblad. Ook dit nummer zal u kunnen bekoren. Met een grote diversiteit aan onderwerpen en opnieuw een regiocoördinator in de hoofdrol, Niek
Vervaeck. Een kort verslag van onze eerste echte doctor honoris causa aan de
KU Leuven, sir Michael Marmot. Om fier op te zijn. Enkele manamathesissen
passeren de revue en onze samenwerking met de mensen van CEBAM resulteert in een leuk stukje over het effect van yoghurt op diabetes. En, voor wie het boek
nog niet gelezen heeft, een absulte aanrader, een modern sprookje. Een boekbespreking van “de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween.”
Geniet van het voorjaar.
Bert Aertgeerts

Onderzoek
Een aantal MaNaMa thesissen in de kijker
Het verpleegkundig preventieconsult.
Resultaten van een praktijkverbeterend project (M. Smeets, J.
Ronse, A. Van Linden, L. Seuntjens, B. Aertgeerts)

praktijkverbeterende interventie, die gepaard ging met een hoge
patiëntentevredenheid.

Samenvatting

M. Smeets is huisarts in Boechout en was ten tijde van het onderzoek huisarts in opleiding in groepspraktijk ‘De Bres’ in
Deurne. Ze is op dit moment verbonden aan het ACHG als doctoraatsstudent.
J. Ronse is verpleegkundige in groepspraktijk ‘De Bres’ in
Deurne;
A. Van Linden en L. Seuntjens zijn huisartsen in groepspraktijk
‘De Bres’ in Deurne;
B. Aertgeerts is huisarts in groepspraktijk ‘Bleyenbergh’ in Wilsele en is verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven.

In de forfaitaire groepspraktijk ‘De Bres’ werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen met als doel de preventieve zorg voor de
patiënten verbeteren en systematischer aanpakken.
Tijdens een voorbereidende fase werd een protocol opgesteld en
opleiding gegeven. Er vond een proefinterventie plaats en een
voor-en nameting.
55 patiënten kwamen op preventieconsult tijdens de 12 weken
durende interventie. Persoonlijke aanspreking door de arts
bleek de meest effectieve methode om patiënten uit te nodigen
voor het verpleegkundig preventieconsult. Het consult duurde
gemiddeld 30 minuten. De verwerking in het EMD nam gemiddeld 13 minuten in beslag. Alle vooropgestelde SMART-doelen
werden bereikt. De patiënttevredenheid was groot.
Het verpleegkundig preventieconsult bleek een succesvolle

Miek Smeets werd met deze MaNaMathesis genomineerd voor De Artsenkrantprijs. Hou De Artsenkrant in
de gaten! Binnenkort verschijnt er een interview met
haar en nadien kan je voor haar stemmen! Doen!

Hoe zien huisartsen hun
taak in de psychosociale
hulpverlening?
Enquête naar taakopvatting, knelpunten en ondersteuning (S.
Goigne, J. Goedhuys)

Samenvatting
Hoever willen huisartsen gaan in hun taak als psychosociale
hulpverlener? Uit deze kleinschalige enquête blijkt dat de meerderheid van de bevraagde huisartsen vooral een ondersteunende
en empathische rol voor zichzelf weggelegd ziet. Over het aanbieden van psychotherapie door de huisarts waren de meningen
verdeeld.
De belangrijkste ervaren knelpunten waren de ‘wachtlijstperiode’, ‘onvoldoende vergoeding’ en ‘te weinig tijd’. Wat de huisartsen vooral verkozen ter ondersteuning, waren regionale bijeenkomsten met psychiaters over specifieke GGZ-thema’s,
consultatie in de praktijk door een eerstelijnspsycholoog en een
sociale kaart van verwijs- en behandelingsmogelijkheden in de
regio.
S. Goigne is huisarts in Lichtervelde, J. Goedhuys is verbonden
aan het Academisch Centrum voor Huisarts-geneeskunde van
de KU Leuven.



Subash Thapa, een Nepalese
doctorandus in het ACHG
Last autumn, I travelled thousands miles from my motherland
Nepal, for a very new episode in my life entitled ‘being international’. I was feeling excited and also a little bit anxious about the
new world I was stepping in at that moment. A new place, new
people, a new culture, and my interactions with all these, are reshaping my perception of reality about my surrounding and myself.
I am that kind of person whose family values are on the top, as I
was raised in a joint family where my grandfather was my ‘superhero’ and my best friend. We are social beings and we have a
great love for our family. When months passed by in Belgium, I
noticed a difference. The people in Nepal tend to know everybody
in the society and are more interested in what is going on in the
neighborhood, which contrasts with people here: they do not
know very much about their neighbors.
Travelling is fun everywhere in the world, but it is more fun in
Nepal because you can hang outside the door of the public bus or
you can sit on the top. As the hillside roads are not that safe, you
can easily jump out of the bus any time you feel danger. After a
month in Leuven, I got the chance to travel around in Flanders,
and it was for the first time in my life I travelled by train. I enjoyed
everything, including all sceneries that were captured through my
eyes; green fields, grazing lands and old farmhouses that remembered me of Nepal. And I found a common thing with Belgium:
agriculture.
Leaving all my experiences behind, I must mention my aim and
purpose of coming to Belgium. I am here for my PhD and my research is aimed at identifying the risk factors for HIV infection
among wives of labor migrants in Nepal. The highest burden of
HIV in Nepal is segregated among labor migrants and their wives

specifically in the far western region. This region is both geographically and developmentally very poor and mostly men from
this region migrate to India for unskilled labor jobs. These labor
migrants return back home occasionally during festivals and during harvesting of crops. The wives mostly get infected with HIV
via their husbands and husband’s behavior mainly contributes to
the transmission. However, some women are also able to protect
themselves from their positive husbands. I am more interested to
explore and understand what factors put them at risk and what
factors protect them from the infection.
I often think about the challenges that I may face during the fieldwork of this research. First the lack of transportation means in
the far western region will be a problem, as I have to walk for
hours for an interview. The next challenge will be that women in
the far western region are mostly unaware of Nepali language and
are more introvert and do not talk to an unfamiliar face. My topic
of interest is related to sexual matters and it is taken culturally
very sensitive for a woman to talk about her sexual life. However,
I am aware and well prepared about these challenges and also
fully determined toward a successful completion of this research.
Subash Thapa



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 yoghurt het beste wapen in de strijd tegen
diabetes type 2?
Vier tot vijf potjes yoghurt eten per week, zou het risico op diabetes type 2 sterk verlagen, zo luidt de conclusie van een nieuw
onderzoek.

Waar komt dit nieuws vandaan?
Dit nieuws is gebaseerd op een onderzoek gevoerd aan de Universiteit van Cambridge,
waarin de eetgewoonten van zo’n 4.000 mensen tussen 40 en 79 jaar geanalyseerd werden
(1). De onderzoekers wilden weten of er een
verband bestaat tussen zuivelconsumptie en de
ontwikkeling van diabetes type 2, veruit de
meest voorkomende vorm van diabetes. Over
een periode van 11 jaar ontwikkelden 892 van de 4000 proefpersonen deze vorm van diabetes. Allemaal hielden ze een dagboek
bij over hun eetgedrag. De onderzoekers focusten op de consumptie van gefermenteerde zuivelproducten, namelijk yoghurt,
platte kaas of kwark en cottage cheese, met hoog en laag vetgehalte, over een periode van 7 dagen. Ze stelden vast dat, rekening
houdend met mogelijke beïnvloedende factoren zoals lengte, gewicht, fysieke activiteit en bloeddruk, mensen die de meeste magere gefermenteerde zuivelproducten eten 24% minder risico lopen om diabetes te ontwikkelen in vergelijking met mensen die
deze producten helemaal niet eten. Het effect was het meest uitgesproken voor magere yoghurt: wie 4 tot 5 porties van 125 gram
per week eet, loopt zelfs 28% minder risico in vergelijking met
wie dat nooit doet. Voor volle gefermenteerde zuivelproducten
vond men daarentegen geen enkel effect op het diabetesrisico.
Bron: (1) O’Connor LM, Lentjes MAH, Luben RN, et al. Dietary dairy
product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using
dietary data from a 7-day food diary (Zip, 173kb). Diabetologia. Published online February 6 2014

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
De aard van het onderzoek laat niet toe te besluiten dat het om
een oorzakelijk verband gaat. Het is best mogelijk dat mensen die
magere gefermenteerde zuivelproducten eten, dit doen in de
plaats van vette snacks of andere calorierijke deserts, zoals chocolade of cake, en daardoor minder risico lopen op diabetes. De
onderzoekers stelden immers ook vast dat het vervangen van één



calorierijke snack door een potje magere yoghurt al een gunstig
effect heeft op het diabetesrisico. Anderzijds kan het zijn dat bepaalde ingrediënten in gefermenteerde zuivelproducten, zoals
probiotica en antioxidanten, een rechtstreeks gunstig effect hebben op de bloedvaten of op de vetten in het bloed, waardoor het
diabetesrisico daalt. Uit eerdere studies zijn er namelijk aanwijzingen in die richting. Een pluspunt voor dit onderzoek is dat de
gegevens gebaseerd zijn op dieetdagboeken, wat nauwkeuriger is
dan gelijkaardige studies die gebaseerd zijn op wat mensen zich
herinneren over hun voorbije eetgedrag. Een minpunt is wel de
korte periode waarin de consumptie van gefermenteerde zuivel
onderzocht werd: 7 dagen. Men ging er dus van uit dat de eetgewoonten ongeveer gelijk bleven voor de opvolgperiode van 11
jaar, wat niet zeker is.

Conclusie
Het is niet bewezen dat je met magere yoghurt, plattekaas of cottage cheese, het risico op diabetes type 2 sterk kan terugdringen.
Dat neemt niet weg dat het een goed idee is om calorierijke snacks
en desserts door deze gezondere producten te vervangen. Een gezond dieet, waarin deze producten thuis horen, vermindert altijd
de kans op diabetes type 2.
Referenties:http://www.nhs.uk/news/2014/02February/Pages/
Low-fat-yoghurt-may-cut-diabetes-risk.aspx
Marleen Finoulst

Congreshoekje
37ste Winter Meeting
Oostende 21-22 februari 2014
‘Winter Meeting’, een ietwat vreemde naam voor een congres…
Nochtans is dit jaarlijks congres omtrent gerontologie en geriatrie
binnen ouderenzorg in Vlaanderen alom gekend. De zorg voor de
oudere persoon in zijn leefomgeving staat centraal op dit congres.
Initiatiefnemer voor de Winter Meeting is de Belgische Vereniging
voor Gerontologie en Geriatrie. Deze vereniging kan voor inhoudelijke input inmiddels rekenen op een ruime expertise vanuit
verschillende beroepsgroepen en instellingen. De Winter Meeting
is namelijk een multidisciplinair gebeuren.
Het congres was dit jaar aan haar 37e editie toe en overschreed voor
het eerst de kaap van 1500 deelnemers. De tien verschillende halve
dag en dagprogramma’s omtrent de zorg voor ouderen werden aangevuld met vrije mededelingen, een beurs en een posterbeurs. Een
greep uit het aanbod: conflicten tussen mensen, patiëntenparticipatie, ergotherapie, van neuropsychologische diagnostiek naar training en psycho-educatie, levensmoeheid. Ook vanuit de KULeuven
werd een bijdrage geleverd aan de hand van lezingen, workshops,
vrije mededelingen en/of posterpresentaties.
De 38ste Wintermeeting gaat door op 27 en 28 februari 2015 en
dit opnieuw in het Casino van Oostende. Het programma zal bekend gemaakt worden op www.geriatrie.be.
Leen De Coninck

Onderwijs

Wie is wie?
Onze regiocoördinatoren
De regiocooördinatoren huisartsgeneeskunde zijn mede verantwoordelijk voor de planning en het kwaliteitsvolle verloop
van de stages huisartsgeneeskunde binnen het Cremec (Complementair regionaal medisch centrum) en is de schakel tussen
de lokale stageplaatsen, het cremecbestuur en de faculteit.
Maar wie zijn deze mensen eigenlijk als persoon en wat drijft
hen in hun functie? In de volgende nummers zetten we telkens 1 regiocoördinator in de kijker.
Aan de buitenrand van het historisch mooie Brugge is de groepspraktijk ‘De Brug’ gelegen. Niek Vervaeck is een arts in hart en
nieren en kan hier dan ook heel gepassioneerd over vertellen. Alhoewel hij uit een onderwijsnest komt, koos hij op 18 jaar toch
voor de studie huisartsgeneeskunde. Pas afgestudeerd is hij begonnen als studentenarts in Leuven en na enkele jaren terug naar
de bakermat getrokken om daar een multidisciplinaire praktijk
uit te bouwen met nu 6 huisartsen, 3 psychologen, een diëtiste en
een pedicure.
Hij wist al van kindsbeen af dat hij iets voor de mensen wilde betekenen, maar dat je er verslaafd aan kan geraken heeft hij pas later
ontdekt. Het onvoorspelbare van elke dag doet hem ‘s morgens met
een glimlach ontwaken en hij ziet zijn taak als huisarts dan ook in
de ruimste zin van het woord; het begeleiden van bevallingen en
het op de wereld zetten van een nieuw wonder tot het ondersteunen van palliatieve patënten op het einde van hun leven.
Na zich jaren te hebben ingezet voor een Academische Opleidingspraktijk, was een volgende logische stap zich engageren als regiocoördinator.
Zijn voornaamste taak,vindt hij, is de verbinding tussen enerzijds
het ACHG in Leuven en de stageleiders in zijn regio. We moeten

de stagemeesters en –leiders zo opgeleid krijgen dat ze blij zijn dat
ze nieuwe huisartsen mogen zien ontwikkelen en trots zijn dat ze
hen iets kunnen bijbrengen. De stages zijn van primordiaal belang
en daarom is het ook heel belangrijk dat de stagebegeleiders ook goed opgeleid worden. We zien nog steeds dat
heel wat stageleiders het EMD
een doolhof vinden, wat een
beetje spijtig is aangezien we
dit reeds snel in het curriculum van de opleiding aanbieden en dit geoefend moet
worden in de praktijk. Een
goede opleidingspraktijk leidt
tot efficiënte en degelijke stages.
Naast zijn taak als regiocoördinator geeft Niek les aan de KULAK en werkt ook nog voor
Dr. Niek Vervaeck
het ICHO. Zijn lessen vormen
een introductie naar de stages 2de en 3de bachelor. En om de cirkel
helemaal rond te maken is hij ook nog coach voor ECHTT, een
organisatie van een achttal artsen die opstartende groepspraktijken begeleidt en helpt om met één visie naar buiten te treden. Bij
deze man kan je er niet omheen, zijn werk is zijn hobby! “ Ik
word niet geleefd, ik kies dit leven” dat is het motto van deze man.
Evie Van Severen



Project Levensecht geLeerd
Begin december 2011 begon ik, na 10 jaar coördinatie van klinisch onderzoek in de farmaceutische wereld en een korte familiale time-out, aan een nieuw avontuur: wetenschappelijk medewerker voor het Levensecht leren project van het ACHG.
De eerste kennismaking met het project was een onderwijs seminarie met Ann (Roex) en Jeroen van Merrienboer als sprekers. Ik
werd meteen ondergedompeld, niet alleen in het medisch onderwijs, maar ook in de wereld van het 4C/ID model met “whole
tasks”, “scaffolding”, “transfer” en “procedural information”. Dit
was een hele verandering na 10 jaar klinische studies rond HIV en
hepatitis! Ann Roex, als projectleider van Levensecht leren, bracht
me verder op de hoogte van opzet en doelstellingen van het project en wakkerde het “levensecht leren” vuur aan met haar bevlogenheid en enthousiasme. In januari 2012 kwam Mieke Vandewaetere het levensecht leren team als pedagoge versterken.
Na een aanloopperiode, waarin we ons in het 4C/ID model en het
bestaand curriculum verdiepten, startten we, ondersteund door een
enthousiaste stuurgroep (bestaande uit studenten, docenten, en stagebegeleiders), met de eerste pilootprojecten. Harrie Dewitte en
Geert Goderis zetten hun schouders onder het traject Diabetes en
Jan Verbakel en Bert Aertgeerts namen het acuut ziek kind voor
hun rekening. De eerste studenten doorliepen deze trajecten vanaf
september 2013. In totaal werden de pilootprojecten driemaal
doorlopen wat ons toeliet tussentijds bij te sturen. Na een grondige
evaluatie, werden dit academiejaar 3 bijkomende trajecten opgestart (ouderenzorg door Jan De Lepeleire; patiënt met gewrichtsklachten door Sabine van Baelen en Sven Aertgeerts en De vermoeide patiënt door Paul De Cort en Sylke Van Dierdonck).

Wat zijn nu de belangrijkste conclusies na
2,5 jaar Levensecht Leren?
Levensecht leren werkt!
Zowel studenten als docenten hebben het project goed onthaald
en erkennen de meerwaarde van geïntegreerd onderwijs dat

steeds vanuit de praktijk vertrekt. De integratie van verschillende
huisartsgeneeskundige competenties in de trajecten, waardoor
studenten ook de kans krijgen deze competenties geïntegreerd te
oefenen, werd door studenten erg gewaardeerd, evenals het
blended aspect (combinatie van zelfstudie en contactonderwijs)
Het kan altijd beter
De evaluatie van de trajecten waren over het algemeen positief,
maar er is zeker ruimte voor verbetering. Naast een aantal technische aspecten (gebruiksvriendelijkheid van leerplatform voor studenten en docenten) kan ook inhoudelijk nog meer uitgediept
worden: nog meer focus op “praktijk”, nog meer multidisciplinaire samenwerking en afstemming van leerinhouden tussen docenten kan de leerwinst voor studenten verder verhogen. Een goede
planning is voor elk project belangrijk maar door de zeer drukke
agenda’s van docenten die een onderwijsopdracht meestal combineren met een onderzoeksopdracht, een drukke praktijk, kwam
dit hier nog meer naar voor. Naast een zeer tijdige inplanning van
de “contacturen” om een goede opbouw van de leertrajecten te
garanderen, is voldoende tijd inbouwen voor ontwikkeling van de
leerinhouden cruciaal. Een meer gerichte begeleiding van docenten voor aspecten van de leermethode die nieuw zijn (en dat kan
voor iedereen verschillend zijn) kan de ontwikkelingstijd van de
trajecten inkorten en de efficiëntie verhogen. Gebruiksvriendelijkheid van het leerplatform is ook voor de docent-ontwikkelaar
erg belangrijk zodat alle energie naar de inhoudelijke ontwikkeling kan gaan.
Verandering vraagt tijd
Waar in het begin docenten nog wat overtuigd moesten worden
om mee in het project te stappen, zien we nu een grote bereidheid
van docenten om met deze nieuwe werkvormen aan de slag te
gaan. Door klein te beginnen, regelmatig te communiceren en uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken, merkten we binnen
het project dat steeds meer docenten bereid waren mee in te stappen. De kracht van het voorbeeld en een geleidelijke introductie
waren hierbij zeker belangrijk.

Quote student:
“…..Zo heb je niet enkel de documenten van de bib,
maar leer je die ook toepassen a.d.h.v. de gegeven
casussen. Ik merkte dat je kennis zo veel langer bijblijft
t.o.v. enkel zelfstudie of enkel lessen.”


Dit smaakt naar meer
Naast de ontwikkelde trajecten in de 4de master prespecialisatie
Huisartsgeneeskunde, wordt levensecht leren vanaf volgend academiejaar geïntroduceerd in 3de bach geneeskunde in het vak
kwaliteitsvol praktijkvoeren en in de MaNaMa Jeugdgezondheidszorg. Het levensecht leren team is ondertussen ook uitgebreid met
een enthousiaste huisarts (Sylke Van Dierdonck) en een doctoraatsstudent (Sanne Peeters).

De laatste 2, 5 jaar heb ik enorm veel kunnen bijleren, niet enkel
over de integratie van het 4C/ID model in het medisch onderwijs,
maar ook over de voordelen en valkuilen van blended learning,
multidisciplinaire samenwerking, elektronische leerplatformen,
…. . Ik heb alvast levensecht geLeerd!

LEVENSECHT LEREN IN EEN NOTENDOP
WAAROM?
Voor de goede afloop van het huisartsgeneeskundig consult is
het cruciaal dat de arts kennis, vaardigheden en attitudes op de
juiste manier in functie stelt van zijn/haar rol als medisch deskundige, communicator, organisator, gezondheidsbevorderaar,
academicus en beroepsbeoefenaar.
Het volstaat niet alleen om correcte kennis te hebben over bijvoorbeeld lage rugpijn, het is ook belangrijk deze te kunnen
vertalen naar een beleid voor de patiënt, hierover op een professionele manier te communiceren en je praktijk op de juiste manier te organiseren om de beoogde doelen te kunnen bereiken.
De nieuwe eindtermen van de opleiding geneeskunde focussen
dan ook op het geïntegreerd verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes.
In de praktijk echter stellen we vast dat de opleiding nog teveel
gericht is op het afzonderlijk verwerven van deze kennis, vaardigheden en attitudes, met weinig aandacht voor de integratie in
het levensecht, dagdagelijks klinisch handelen. De kloof tussen
theorie en praktijk is daarom nog aanzienlijk.
WAT EN HOE?
Het 4C/ID model
Het ontwerp van de leeromgeving is gebaseerd op het 4C/ID-model ((4 component Instructional Design, van Merriënboer &
Kirschner, 2007). Dit model biedt een empirisch getoetste houvast bij het ontwerp van complexe leeromgevingen. Het model
bestaat uit vier componenten: (1) taken, (2) ondersteunende informatie; (3) procedurele informatie, en (4) deeltaakoefeningen.
o Leren vertrekt steeds vanuit het beoogde eindresultaat
o Doen, oplossen, zoeken, uitvoeren
o Aandacht voor alle betrokken aspecten huisartsgeneeskundig
handelen
o Communicatie, EMD, psychosociale begeleiding, Juridische
aspecten, voorschrift, multidisciplinaire samenwerking, ...
o Complexiteit neemt toe
o Ondersteuning neemt af

Blended Learning: Zelfstudie + groepswerk + ‘les’ via Toledo &
contactonderwijs
Ontwikkeling: samen met docenten, studenten, stageleiders,
projectmedewerkers, experten onderwijs volgens methodiek
van change management
REALISATIES
5 uitgewerkte trajecten:
De patiënt met diabetes; Het acuut zieke kind; Ouderenzorg;
Patiënt met gewrichtsklachten; De vermoeide patiënt.
 	
Ondersteunend materiaal voor docenten
Onderzoek
- Implementatie
- Gebruiksvriendelijkheid
- Kenmerken van lerenden
- Gebruik van leerhulpmiddelen & leeruitkomsten
- Optimalisatie leergedrag
VALORISATIE
Uitbreiding levensecht leren naar 3e BACH OPO Eerste lijn (7
studiepunten) en MANAMA Jeugdgezondheidszorg ; start doctoraatsonderzoek

Dominique Manhaeve



Postgraduate navorming in een nieuw jasje



Levenslang leren, we leren het onze studenten actief aan. Voor
deze jonge generatie is navorming en het opmaken van een leeragenda een evidentie. In een nog niet zo ver verleden bestond
navorming evenwel uit een expertenvoordracht met (uitgebreid)
hapje en tapje en onder goedkeurend oog van de farmaceutische
industrie. Ondertussen, mede onder impuls van de ‘verloning’
door middel van accreditering, is navorming in een professioneler
kleedje gestoken. Als we ons dan toch moeten verplaatsen voor
een navorming met als doel ‘iets bij te leren’ dan kan het maar
beter van goede kwaliteit zijn. Daarnaast hebben multimediale
toepassingen ook een aantal verschuivingen in het navormginslandschap teweeg gebracht.

hiermee een verbetering van zijn kennis en vaardigheden in functie van een kwaliteitsvol handelen ten dienste van de patiënt.
Daarnaast wordt de efficiëntie van het leerproces bepaald door de
objectieven en het formaat waarin de navorming worden aangeboden. Voor een efficiënte en toegankelijke navorming moeten de
volgende voorwaarden voldaan zijn: de doelpopulatie en het onderwerp zijn nauwgezet gedefinieerd, het formaat is hierop afgestemd en de leerdoelen zijn geformuleerd. Alle huisartsen hebben
zeker al een navorming bijgewoond die tegenviel: omdat het gedoceerde materiaal niet voldoende onderbouwd is, omdat de
communicatiemiddelen ontoereikend of inefficiënt zijn, omdat de
‘cursist’ niet tot de doelgroep behoort,….

Het ACHG is door de meeste onder jullie gekend als centrum
voor huisartsenopleiding en is, afgaande op de deelnamecijfers,
een huis van vertrouwen voor het postgraduate onderwijs. Omdat
opleiding aan studenten anders is dan opleiding aan mensen uit
het werkveld, hebben we ons toegelegd op wetenschappelijk verantwoord navormingsaanbod. Het organiseren en aanbieden van
voortgezet medisch onderwijs vereisen immers een andere aanpak
dan gangbaar voor de basisopleiding. Leerstijlen en -objectieven
van professionelen verschillen immers van die van studenten.
Waar bij studenten de nadruk lig op het verwerven en verwerken
van kennis, ligt bij mensen uit het werkveld de nadruk op het
verbeteren van het professioneel performeren. De arts beoogt

Wij willen daarom inzetten op een volwaardig navormingsaanbod. Omdat Rome ook niet op één dag gebouwd werd, zal dit
proces in stappen worden uitgevoerd. U kon zich al inschrijven
op onze website waardoor u de navormingskalender ontving. Binnenkort kan u via onze website ook inschrijven op afstandsonderwijs. We bereiden een leerplatform voor met een aanbod modules
van uiteenlopende aard. Mits inschrijving kan u dan in uw eigen
tijd, volgens uw eigen noden en wensen ‘bijleren’. Dit afstandsonderwijs zal geenszins het contactonderwijs vervangen maar is eerder een aanvulling ervan.
Birgitte Schoenmakers en Martine Goosssens

Column
Mieke Vermandere is huisarts in Roeselare en doctoraatsstudent
aan het ACHG. Ze beschrijft de evidente dingen in het leven die
voor iedereen heel herkenbaar zijn.

Rituelen
Vierde element van spirituele zorg uit een lijst van veertien: ‘rituelen aanbieden indien ze door de patiënt als zinvol worden ervaren’. ’s Morgens een warme douche nemen. De krant uit de brievenbus nemen. De espressomachine opzetten en de kat aaien.
Mijn jongens knuffelen en zeggen dat ik van ze hou voor ze naar
school vertrekken. En zo gaat het de hele dag door. ‘Vivir la rutina
es morir un poco’, las ik ergens. Routine of rituelen? Vreemd hoe
de routine die ons rust en structuur geeft net datgene is waaraan
we soms willen ontsnappen.
Het moet toch in onze natuur zitten, die drang naar structuur en
een beetje voorspelbaarheid. Ik vond het deze winter bijvoorbeeld
een enorme geruststelling te weten dat het volgende seizoen de lente was. Als alle zekerheden in je leven dreigen weg te vallen, zijn er
tenminste nog de seizoenen. En ja hoor, de bomen kregen weer
knoppen, krokusjes zochten hun weg naar boven, en mijn tuin is
één grote bouwwerf met duiven die af- en aanvliegen met takjes.
En op een koude lentemorgen werd een andere zekerheid bevestigd: we moeten allemaal ooit gaan. Mijn lieve oma was er niet
meer, vertrokken op een moment waarop haar tuin weer tot leven
kwam, iets waar ze elk jaar zo van genoot. Dan was het opeens tijd
voor andere rituelen. Bloemen, kaarsen, een kist, wierook, tranen,
een rouwstoet. En ook dat gaf houvast. Te weten dat er niets anders van mij verwacht werd dan in stilte de wagen te volgen naar
haar rustplaats.
Zelfs de koffie na de uitvaart had iets verwarmend, een troostend
ritueel. Het deed me denken aan de vele gesprekken met ongeneeslijk zieke mensen die ik had het laatste jaar. Voor de studie
ging ik twee keer op bezoek om een aantal vragenlijsten af te nemen. De eerste keer was meestal verkennend, een beetje aftastend, zoekend naar de gepaste afstand tussen professioneel en
betrokken zijn. Maar de geur van verse koffie kwam me vaak tegemoet bij mijn tweede bezoek. Het ritueel van een kop koffie
stelde mij op mijn gemak, deed me welkom voelen, en nodigde
uit om te luisteren naar hun verhalen. Met mijn koude vingers
rond de warme tas liet ik me raken, keer op keer ontroerd en bewogen.
De ochtend na de begrafenis stond ik op en nam een warme douche. Ik haalde de krant uit de brievenbus, zette de espressomachine op en aaide de kat.
Mieke Vermandere



Leuk nieuws
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
Bram Keunen. Hij werd door maar liefst twee diensten voorgedragen (ziekenhuis Maaseik en Hasselt). Zijn stageleiders beschrijven
hem als professioneel en integer, bescheiden en respectvol, met de
nodige kennis en kunde.
En zo ervaarde onze redactie dit ook. We konden Bram vinden in
Gasthuisberg waar hij op dit moment werkt als co-assistent chi-

rurgie. Hij vindt deze prijs een mooie appreciatie en een bevestiging dat hij zijn stages goed volbracht heeft en de geldprijs kan
een arme student altijd wel gebruiken. Maar hij voegt er ook
uitdrukkelijk aan toe dat er zo veel andere studenten zijn die even
goed of zelfs beter zijn maar waar niemand de tijd heeft genomen
om hen te nomineren. En dat typeert deze empathische kerel. Eén
van de redenen waarom Bram deze prijs gekregen heeft is zijn
manier van omgaan met de patiënten. Het is belangrijk voor hem
dat de patiënten hem begrijpen en dat ze het gevoel krijgen dat ze
een luisterend oor krijgen. Eerlijkheid en openheid draagt Bram
hoog in het vaandel. Hij heeft enorm veel geleerd tijdens zijn stages. De theorie die doorheen de jaren onderricht krijgt is de basis
maar het meeste leer je toch in de praktijk. Hoe je met patiënten
en verpleegkundigen moet omgaan , hoe een ziekenhuisorganisatie werkt, hoe je situaties klinisch moet inschatten, zijn allemaal
dingen van onschatbare waarden. Bram zou het jammer vinden
dat, als de opleiding geneeskunde van 7 naar 6 jaar gebracht
wordt, er zou geschrapt worden in de duur van de stages.
In plaats van brandweerman of voetbalster droomde Bram al van
kindsbeen af om dokter te worden en waarom hij nu voor de specialisatie chirurgie kiest, is om wille van het contact met patiënten
en hij werkt graag in een ziekenhuis omdat hij dan in de toekomst
zijn professioneel leven beter kan afscheiden van zijn privé-leven.
Waar hij zich binnen een paar jaar als volwaardig chirurg ziet,
hangt af van de aanbiedingen en de sfeer die hangt binnen een
bepaalde afdeling. We wensen Bram nog veel succes in zijn opleiding en we twijfelen niet aan de capaciteiten van deze aimabele
jonge chirurg-in-spé!
Evie Van Severen

Stageleider in de bloemetjes
Stageleiders met een lange staat van dienst die aan het einde van
de rit gekomen zijn worden in de bloemen gezet. Dit jaar was het
de beurt aan Mathieu Kelchtermans, sinds mensenheugnis stageleider en ook coördinator van Limburg, om naast een aantal collega’s uit de andere disciplines, een aandenken van de faculteit te
ontvangen.
Mathieu is bij onze studenten, huisartsen en stageleiders bekend
als de immer toegewijde opleider die meerdere tientallen studenten in eigen praktijk heeft opgeleid. Hij gaf ook de opleidingsmicrobe door aan de collega’s in deze praktijk en waakte erover dat
de provincie Limburg doorlopend bijzonder aantrekkelijke opleidingsplaatsen kon aanbieden.
Het ACHG heeft zich steeds vereerd gevoeld om Mathieu onder
haar opleiders en coördinatoren te kunnen tellen. Wij wensen
deze immer bedrijvige collega dan ook hartelijk te danken voor de
jarenlange inzet en wensen hem nog een bijzonder aangename
uitlooptijd toe.
Chris Geens



dr. Kelchtermans in het midden

Doctor honoris Causa
Sir Michael Marmot University College Londen, doctor honoris causa aan de KULeuven 2014: thema: durven dromen: we
hebben de inzichten verworven hoe armoede op gezondheid
inwerkt, we hebben in onze welvaartstaat eigenlijk de financiële middelen om iedereen uit de armoede te houden, we mankeren dikwijls nog het hart om te doen wat we moeten doen.
Het werk van Sir Michael Marmot werd toegelicht door professor
Bert Aertgeerts. Ongelijkheid (in-equity) op het vlak van de consequenties voor gezondheid en gezondheidszorg is de rode draad in
zijn onderzoek en beleidsadviezen. In België is er bijvoorbeeld een
spanning in levensverwachting van 18 jaar tussen de armste en de
rijkste groep in de samenleving. In Glasgow, Scotland is dit zelfs 28
jaar: de armste groep heeft een levensverwachting van 45 jaar! De
ongelijkheid, en het impact op gezondheid is een gradiënt, het is
niet dichotoom: hoe meer minder rijkdom en meer armoede, hoe
meer impact op gezondheid. De oorzaak is niet langer slechte
voeding of gebrek aan behuizing, zoals het waarschijnlijk in
India nog wel is (zie andere docthores). De cruciale factor is het
psychologisch gevoel van impact om zijn levensverwachtingen
en persoonlijke doelen te
realiseren. (uit onderzoek
op 18.000 Britse ambtenaren, gevolgd over 10 jaar. Hij
kon hier met succes verbanden leggen tussen sociale,
psychobiologische en biologische verklaringsmodellen)
(als sociologisch denkend
epidemioloog benoemd Marmot hier volgens mij via een
sociale cluster, iets gelijkaardig als Antonowsky, psycho-

Rector Torfs, Pedel Paul Meersmans en Sir M. Marmot

loog van Beersheva die het benoemde als ‘sence of coherence’, namelijk de overtuiging dat een persoon gezond kan blijven afhankelijk
van zijn overtuiging dat wat het leven brengt begrijpbaar, manipuleerbaar en zinvol is. Zouden die beiden elkaar kennen?)
In zijn inspirerende dankwoord gaf professor Marmot aan dat het
probleem vaak niet zozeer ligt bij een gebrek aan kennis of middelen: die zijn er, vaak toch. Waar het wel aan ontbreekt, is de wil
in ons hart: zijn we er wel voldoende van overtuigd dat we verandering willen? Dat we voldoende moed hebben om de ongelijkheid op gezondheidsvlak de wereld uit te helpen? Sir Michael
maakte een allusie op I have a dream van Martin Luther King.“Ik
krijg nog kippenvel als ik dit hoor ‘I have a dream that one day
black and white, poor and rich will sit at the same table…’ Wat zou
de overtuigingskracht geweest zijn moest hij gezegd hebben ‘ik heb
een 18 punten programma klaargemaakt…’” De tragedie, zo stelde
hij, is niet zozeer dat we falen bij het uitvoeren van onze droom.
De echte ramp is failing to dream. Hij nodigde de universiteit uit
om samen te durven dromen van een betere wereld, en de stappen
uit te denken om die te bereiken. “We not only need reflective
practitioners, we need a reflective society.”
Jan Heyrman

Bert Aertgeerts

Viering Jos Knapen
Een alomgekende Alumnus van de “faculteit rechten“ bracht heel
zijn professionele carrière door binnen de Faculteit Geneeskunde.
Alhoewel Jos het haat om in de belangstelling te staan, heeft men
hem toch kunnen strikken voor een kleine viering die is uitgegroeid tot een heel bijzondere en merkwaardige samenkomst.
Overjaarse decanen, oud-rectoren, pedels en andere facultaire en
universitaire gezelschappen namen Jos er nog eens goed tussen.
Het werd een reuze feest met toespraken, lofbetuigingen, leuke
herinneringen, bloemen, drank en geschenken, en vooral een bijzondere losgelaten sfeer.
Kortom, het moet niet altijd wetenschap zijn dat Gasthuisberg
in vervoering brengt.
Maar wij zullen allen ons “smidje, dat de ganse dag in zijn
smidse zong, bij iedere stap en trap “ hartsgrondig missen.
Chris Geens



Nieuws van uw tegenvoeter
Laura Deckx, een van onze doctorandi, vertrok
samen met haar partner eind december naar Australië voor de afwerking van zijn doctoraaatsthesis. Laura werkt ginder verder aan haar doctoraat: zowel haar wetenschappelijke als culturele
bagage groeit!
Ik ben nu drie maanden in Australië en eindelijk ben ik ertoe gekomen om het boek “Tegenvoeters, een reis door Australië” van Bill
Bryson te lezen. Een echte aanrader als je op
een vrolijke manier wat meer te weten wil
komen over dit land/continent. Zo begrijp
ik nu bijvoorbeeld waarom alles hier Macquarie heet; Lachan Macquarie was ooit
gouverneur van destijds “de kolonie” en
net zoals zijn opvolgers hield hij ervan om
alles naar zichzelf te vernoemen. Ook
weet ik nu dat de tien giftigste slangen ter
wereld in Australië voorkomen en dat er
naast dodelijk slangen, zoals de eastern
brown snake (hier beter bekend als the
common brown snake), ook hopen dodelijke spinnen, kwallen, krokodillen
en inktvissen land en zee onveilig maken.
Klinkt allemaal heel erg spannend,
maar in realiteit woon ik hier op tien
minuutjes van Brisbane centrum, een
stad met twee miljoen inwoners. Afgezien van de
possums die ik uit de keuken moet weren en een occasionele
schermutseling tussen mezelf gewapend met de “cockroach killer
spray” en een reuze kakkerlak, kom ik in mijn dagelijkse leven
niet veel enge dieren tegen. Met de fiets naar het centrum is een
veel groter avontuur; automobilisten zijn hier niet gewoon aan
fietsers. Ze verkopen hier zelfs filmapparatuur om achteraan je
fiets te monteren zodat je bewijsmateriaal hebt bij een eventuele
aanrijding. Gelukkig heb ik de meest veilige en prachtige weg
naar de universiteit: een kwartiertje rustig fietsen op een aangelegd fietspad door vijf verschillende parken langs Enoggera Creek.
Ook op de universiteit ben ik met mijn gat in de boter gevallen: een
vernieuwd gebouw, omringd door veel groen, niet ver van het centrum, een openlucht zwembad om de hoek, lekkere koffiebars op
een steenworp… Om nog maar te zwijgen over mijn bureau; een
bureau op het 8e verdiep, met een uitzicht om “U” tegen te zeggen.
In deze prachtige omgeving doe ik mijn uiterste best om mijn doctoraat “the older cancer survivor: consequences of cancer and
ageing” tot een goed einde te brengen. Danzij de onmisbare skypesessies met “mijn” professoren aan het thuisfront, Frank Buntinx en
Marjan van den Akker, heb ik er wel vertrouwen in. Hier ter plaatse
word ik bovendien ook enorm goed ondersteund door Prof. Mieke



van Driel, hoofd van de afdeling Discipline of General Practice
(DGP) aan de University of Queensland. De research meetings hier
en het contact met andere onderzoekers zijn ook bijzonder inspirerend. Met mijn achtergrond in epidemiologie en enkel ervaring in
kwantitatief onderzoek moest ik bijvoorbeeld even bijbenen wat
betreft kwalitatief onderzoek. Aan de afdeling DGP hier is men
enorm vertrouwd met kwalitatief onderzoek. De meeste doctoraatsstudies zijn een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ik ben dan ook nog meer de waarde gaan inzien van kwalitatief onderzoek; je kan echt in de diepte gaan en uitpluizen waarom
iemand iets doet of niet doet. Stof tot nadenken dus!
Het is hier fantastisch, maar er zijn ook dingen die ik mis: de gezellige lunchpauzes in de keuken, ’s morgens even binnenspringen bij Marina, koffiepauze met Tine om dan ook Mieke en Evie
in de keuken te vinden, Wim uithoren over zijn avonturen, …
Vele warme groeten,
Laura Deckx

Casus

Uw naam ?
“Alexander Narrator, zoals u op mijn identiteitskaart kunt lezen...”
De jonge vrouw in politieuniform die voor me zat aan het tafeltje
in de combi, keek me recht in de ogen, de hare waren donkerbruin en maakten me duidelijk dat mijn opmerking misplaatst
was. “Het spijt me dokter, maar ik doe ook maar mijn werk, ik
moet dit gewoon vragen. Bent u niet te moe, kan ik u een kop
koffie brengen ?”.
Nee, moe was ik niet, wel uitgeput en nog vol adrenaline. Het
ongeval waar ik getuige van was vanavond, was vreselijk. Twee
mensen van middelbare leeftijd staken in extremis nog het zebrapad over terwijl het al lang rood voor hen was. De bestelwagen
voor me remde uit volle kracht, en ik dus ook, raakte zijn bumper
maar kwam er met de schrik vanaf. Maar de man uit het duo op
het pad vloog de lucht in en belandde bewusteloos op de stoep.
De vrouw had een open been breuk, maar verder niets.
Een fractie van een seconde twijfelde ik, maar daarna deed ik wat
van mij verwacht werd en waar ik voor opgeleid ben. Snel mijn
urgentiekoffer bovengehaald, een omstaander gevraagd om 112 te
bellen en vervolgens eerst voor de man gezorgd en daarna de
vrouw. De man ademde nog, was in shock en kwam langzaam bij.
In veiligheidshouding gelegd en zuurstof toegediend, een waakinfuus aangelegd, zijn bloeddruk bleef goed, maar hij was tachycard
(wellicht een inwendige bloeding), terwijl een omstaander (ik
schat haar niet ouder dan 17) haar hulp aanbood en me hielp om
de zak met fysiologisch serum in de hoogte te houden. De vrouw
was angstig en leed veel pijn. Een knelband om het onderbeen
gelegd, morfine toegediend en steriele doeken op de open wonde
gelegd en haar verzekerd dat het met haar partner goed zou komen.... en vooral de vele omstaanders gevraagd om nuttige dingen te doen...
Twintig minuten later (het was spitsuur in Brussel) kwam het
hulpteam -de reddende cavalerie- aan. Deskundig de noodarts gebrieft en vervolgens de brandweermannen geholpen met het veilig op de brancards overbrengen van de “slachtoffers” (eigenaardig
jargon toch).
En nu zit ik in de politiecombi om een “getuigenverklaring” af te
leggen. De koffie die ze me bracht, smaakte heerlijk.
“Wat voor soort van arts bent u eigenlijk” ? vroeg ze me in een
poging om de zakelijke toon van ons gesprek te doorbreken. Ik
weet nog steeds niet waarom, maar spontaan antwoordde ik “ eigenlijk ben ik vuurtorenwachter”. Ze werd helemaal niet aggressief zoals ik gevreesd had, maar legde haar pen neer... “Hoe bedoelt u ?”.
Overmoedig en beroesd door mijn pseudo-heldendaad durfde ik
het aan: “Bent u zelf altijd al politieinspecteur geweest ?”. Bleek
dat ze van opleiding filosofe en criminologe was, maar na twee
jaar werken in een nepstatuut gekozen had voor een carrière bij
de politie.

Zij: “vuurtorenwachter” ? “Gardien de phare” ? Ze gaf me de toelating en de ruimte om even mezelf te zijn, en om het na al deze
emoties uit te leggen.
Vuurtorenwachters: ben altijd al gefascineerd geweest door wie ze
zijn. Dag na dag zorgen ze voor een lichtpunt voor al die zeelui,
NIET om hen de weg te wijzen, maar wèl om hen een baken te
bieden tegenover hetwelke ze hun eigen koers kunnen uitzetten.
Ze lachte en héél even zag ik haar ogen glazig worden.
“Kunt u mij de feiten nog even beschrijven”.
Alexander Narrator



Boekennieuws
“De ket van Jette”
(Prof. em. Dr. Dirk Lahay)
Toen professor geneeskunde Dirk Lahaye (°1937) in 2002
met emeritaat ging,
sprong hij op zijn fiets
en reed van Heverlee
naar de Sint-Norbertusstraat in Jette op
zoek naar zijn kinderjaren, maar deze zoektocht werd een ontgoocheling. Omdat hij
geen spelende ketjes
meer vond, alleen
maar auto’s besloot hij met veel humor, zijn Jetse jaren (19371954) in een boek neer te pennen, bang om zijn mooie herinneringen te vergeten. Het werd een tijdsdocument van een man die
graag en goed vertelt. Het boek is geschreven in een mengeling
van Jets en Nederlands met hier en daar een Franse zin. Hieronder
een mooie impressie:

“In de jaren 1950 sloten de leerlingen van de colleges hun zesde jaar
af met een retraite waar ze hun
toekomstplannen moesten toelichten. Lahaye, die voor geneeskunde kiest, krijgt de vraag of hij
geen schrik heeft. Hij antwoordt:
“ik steurf van de schrik mo goan
toch probeire: riskeiren is kans en
schaaiten es Ollands”
Hoe dan ook, voor wie een niet
meer gekende wereld wil verkennen, of zijn kinderjaren opnieuw
wil beleven, is dit een aanrader!

“De 100jarige man die uit het raam klom en verdween”
(Jonas Jonasson)

Allan wordt honderd in het bejaardentehuis, hij wil ontsnappen aan het feest en klimt uit het
raam. Op weg naar de vrijheid steelt hij de koffer van een reiziger en die blijkt achteraf vol
misdaadgeld te zitten. Vanaf dan volgt het ene fantastische verhaal het andere op afgewisseld
met passages uit Allan’s verleden. De achtervolging door politie en pers zorgen voor een klein
detectivegehalte met alweer een fantasierijke afloop.
Tijdens de flashbacks naar het verleden van Allan worden de geschiedenisfeiten van de 20e
eeuw correct en explosief (aan explosies geen gebrek in dit boek) weergegeven en de rol die
Allan hierin telkens speelt is heel bijzonder. Zowel bij de ontwikkeling van de atoombom als
bij de redding van Mao’s vrouw is hij betrokken. Hij ontmoet Trumann, Stalin, Mao, Einstein
en nog vele anderen. De auteur Jonas Jonasson verweeft dit alles op een vlotte, ingenieuze
manier.
Een fantasierijk en “explosief” boek vol zwarte humor, dat begint met een citaat dat je al meteen in de juiste stemming brengt:
“Niemand kon zijn publiek beter boeien dan mijn opa, als hij licht voorovergebogen over zijn
stok met zijn mond vol pruimtabak sterke verhalen vertelde.
‘Echt? Is dat waar opa?’ vroegen wij kleinkinderen verbaasd.
‘Wie alleen de waarheid vertelt, is het niet waard om naar te luisteren,’ antwoordde mijn opa.”
Marina Devis



Agenda
Voor meer informatie: kijk op de kalender op www.achg.be!
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21u-23u:

Zorgtraject: uitbreiding totaalzorg diabetes

24

14u-19u15:

Opleiding Kwaliteit van zorg in de eerste lijn (module 4)

26

9u-13u		

Kwaliteit van medisch handelen centraal, ook in transmurale zorg

7

19u30-21u30:

Avondsymposium Husiartsen klaar voor ‘Pay for quality”?

10

9u-13u:		

Meten is weten, datamanagement en zorgregistratie, over de transmurale grenzen

15

21u-23u:

Urgentiegeneeskunde: update voor de huisarts

22+23

9u-17u:		

Leuvense dagen: Menselijke erfelijkheid

14

9u-13u:		

Patiënt en klantgericht individualiseren, de nieuwe opdracht voor de zorg

19

21u-23u:

Forensische geneeskunde ind e huisartspraktijk

Mei

Juni



Colofon
Colofon

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:
Marina Devis en Evie van Severen
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V.U.: Bert Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 – bus 7001 te 3000 Leuven
achg@med.kuleuven.be
CB is ook elektronisch te lezen:
www.achg.be (>stages>voordelen voor stageleiders)

