
1

ContaCtblad 
aCHG
Contactblad van het academisch Centrum  
voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.leuven

oKtobER 2011 • DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT • JaaRGanG 21 • nR. 1 • Afgiftekantoor: Leuven X

1

Hopelijk is uw vakantie dit jaar goed meegevallen en kan u met 

nieuwe ijver en frisse moed aan het najaar beginnen. Op het 

ACHG zijn we in elk geval opnieuw gestart met een grote groep 

jonge gemotiveerde studenten huisartsgeneeskunde. En dat het 

aantal zo groot blijft, is ook aan u, beste collega, te danken. Het 

kan niet genoeg benadrukt worden dat het opvangen en bege-

leiden in onze eigen praktijk een stimulans is voor deze jonge 

mensen om te kiezen voor dit beroep. 

Hier hebben we echter een grote verantwoordelijkheid als 

beroepsgroep om zo veel mogelijk jonge mensen de kans te 

geven deze stages te volgen. Daarom deze warme oproep aan 

alle huisartsenkringen om collega’s mee te motiveren om dit ook 

in hun praktijk te laten plaats vinden. Alleen zo zorgen we ervoor 

dat er voldoende studenten kiezen voor huisarts. 

Wij stappen het nieuwe academiejaar in vol goede bedoelingen 

en met heel wat nieuwe initiatieven. Een onderwijsproject om de 

link tussen de stage en het onderwijs te verstevigen, een nieuw 

stageboek dat u zeker moet inkijken om op de hoogte te blijven, 

het ACHG heeft een beleidplan en wil een sterk merk worden en 

we gaan trachten om een multimediaal offensief in te zetten. Het 

ACHG zal zichtbaar worden op facebook en youtube. En last but 

not least start ons boekenoffensief met een minisymposium over 

communicatie. Dit kadert in een reeks van bijdragen aan de huis-

artsenwereld over de meest uiteenlopende onderwerpen waarin 

ons centrum expertise heeft. Hiermee hopen we de brug te slaan 
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Editoriaal

tussen een academisch centrum en de werkende huisartsen, 

waartoe al onze stafleden ook behoren. 

Tenslotte nog dit, prof. Manu Keirse en prof. Chris Geens gaan 

op emeritaat. Via deze weg willen we hen alvast bedanken voor 

hun jarenlange inzet voor de studenten enerzijds en ons centrum 

anderzijds. Beide emeriti blijven echter nog steeds verbonden aan 

dit centrum. Zo zal prof. Keirse de boekenreeks rond communi-

catie verder op volgen en zal prof. Geens zijn talenten in Kortrijk 

verder ontplooien. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ik wens u namens de hele staf een boeiend, inspirerend en inno-

vatief academiejaar.

Bert Aertgeerts

In dIt nUMMER:
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P. Herijgers wordt opvolger van P. de leyn

Wat na EPa?

“dat je fouten maakt, dat kan gebeuren, maar dat je niet leert van je fouten, dat is onvergeeflijk.”

We stellen u graag de opvolger van prof. Paul 

De Leyn voor als stageverantwoordelijke vanuit 

de faculteit. Vanaf academiejaar 2011-2012 

zal collega prof. Paul Herijgers deze functie 

overnemen. Paul Herijgers is cardiaal chirurg 

in het UZ Gasthuisberg en zijn klinische 

aandachtspunten zijn vooral hartklepchirurgie 

met bijzondere interesse in endocarditis, minimale invasieve hart-

klepchirurgie en myocardprotectie. Sinds 1999 is hij facultair afge-

vaardigde voor de CREMEC Kempen en daarnaast is hij verant-

woordelijk voor het skillslab anatomie en voor Pentalfa.

We zijn prof. Paul De Leyn bijzonder erkentelijk voor de visie die 

hij als facultair stageverantwoordelijke heeft ontwikkeld en door-

gedrukt. Het stagesecretariaat huisartsgeneeskunde heeft al die 

jaren prettig samengewerkt met het facultair stage secretariaat, 

waarvoor de ganse HASTA-ploeg hem dankbaar is.

Gevraagd naar de grote lijnen waar collega Herijgers de volgende 

jaren aan wil werken bij de stage, weet hij ons het volgende te 

European Practice Assessment of kortweg EPA is een instrument 

om de kwaliteit te meten en wordt meer bepaald gebruikt om de 

kwaliteit van huisartsenpraktijken te meten en te verbeteren. Sinds 

december 2007 bieden we met het ACHG deze service gratis aan 

aan geïnteresseerde AOP’s en praktijken die veel en regelmatig 

studenten voor de KULeuven opleiden. Er zijn al heel wat oplei-

dingspraktijken van de KULeuven die van dit aanbod gebruik 

hebben gemaakt en die van het ACHG een EPA-coach hebben 

gekregen om aan de kwaliteit in hun praktijk te werken. EPA mondt 

normaal uit in een Praktijk Ondersteunend Programma of kortweg 

POP, een driejarig traject waarbij praktijken zelf kiezen aan welke 

verbeterpunten ze willen werken. Deze planning wordt ook onder-

steund en begeleid door de EPA-coach. Een aantal praktijken 

beëindigde al hun eerste jaar en startten ondertussen met andere 

projecten. Eén van die opleidingspraktijken is de duopraktijk van 

Sara Nuyts en Marleen Verboven in Oosterlo. Zij vertellen over 

hun ervaringen.

Redactie: “Wat was het onderwerp in het eerste jaar?”

Sara Nuyts: “In het eerste jaar hebben we na de doorlichting van 

onze praktijk een aantal veranderingen doorgevoerd die rede-

lijk snel te organiseren waren zoals een minimum-maximum 

thermometer in de frigo van de vaccinaties plaatsen, wegwerp 

vertellen: “Ik wil ten eerste de hoog kwalitatieve huisartsenstage 

proberen te stabiliseren en continueren. Wat betreft de buiten-

landse stages, denk ik dat we de kwaliteit beter moeten proberen 

te bewaken en de zeer grote variabiliteit te verminderen om de 

eindtermen voorspelbaarder te kunnen halen. Een andere uitda-

ging is de kwaliteit van de opleiding hoog houden ondanks het 

sterk toenemend aantal studenten in de volgende jaren. En 

misschien wat onrealistisch nu we naar zes jaar basisopleiding 

gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we meer keuzemogelijk-

heden moeten inbouwen in het ganse curriculum en dus ook in de 

stagejaren om de sterke punten en interesses van iedereen meer 

aan bod te laten komen.”

Daar wil de HASTA-ploeg uiteraard graag aan meewerken!

De redactie

papieren handdoekjes gebruiken om de handen te drogen, een 

papierversnipperaar voor vertrouwelijke documenten aanschaffen 

en dat soort aanpassingen. Een ander punt dat beter kon en dat 

we beter wilden doen was de aanpak van de urgentietrousse met 

o.a. aandacht voor de vervaldatum van de ampullen. Na uitpro-

beren en afspraken maken is dit nu helemaal geïntegreerd in onze 

dagelijkse praktijkvoering. Elke maand kijken mijn collega en ik op 

gestructureerde manier onze trousse na. Sinds de start van EPA 

hebben we in het algemeen (nog) meer aandacht voor kwaliteit in 

onze praktijk. Zo hebben we onlangs aan de hand van de richt-

lijn “labo aanvraag” die het RIZIV doorgestuurd heeft, onze labo-

aanvragen kritisch bekeken. Resultaat is dat als we die richtlijn 

willen volgen, we moeten verminderen met aanvragen, een goede 

zaak dus.”

Redactie: ”Jullie zijn nu het tweede jaar van de PoP-cyclus 

begonnen. In hoever is dat anders?”

Sara Nuyts: “Het eerste jaar was heel motiverend en leuk om te 

doen omdat je door een aantal eenvoudige veranderingen, direct 

ziet dat veel dingen beter gaan. We waren ook blij verrast door 

onze score. We dachten wel dat we goed bezig waren, maar het 

is langs de ene kant een opsteker dat je gemiddeld even goed 

of op sommige punten beter bezig bent dan andere vergelijkbare 
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praktijken en langs de andere kant is het een echte stimulans om 

verder te doen en te werken aan de punten die beter kunnen. Het 

tweede jaar is moeilijker omdat het zich op meerdere vlakken van 

de praktijkvoering richt en er dus meer facetten aan bod komen. 

In jaar twee zijn er twee onderwerpen die we aangepakt hebben. 

Omdat in onze streek een proefproject* loopt rond borstkankers-

creening hebben we o.a. daarvoor gekozen. Om dit goed te doen, 

proberen we de ‘PDCA- kwaliteitscirkel’ te doorlopen. De P staat 

voor ‘plan’: in mei 2010 hebben we gekeken of onze cijfers voor 

borstkankerscreening wel zo goed zijn als we dachten. Er is extra 

aandacht voor het halen van de  streefcijfers en borstkankers-

creening in het kader van het target payment proefproject LOGO 

Kempen. Target payment maakt haar eindevaluatie op 1/1/2011 

en dat is ook ons einddoel. Het streefcijfer is sowieso 75%, zoals 

geformuleerd in de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Het 

concreet plan voor verbetering houdt in: alle dossiers nakijken, 

opvallende nota’s maken in het dossier, de secretaresse patiënten 

laten opbellen en patiënten hierover aanspreken tijdens de consul-

tatie. Dan is er de D van ‘do’ wat betekent dat we van mei 2010 tot 

eind 2010 extra energie steken in het aansporen van patiënten 

om een screening te laten doen. Vervolgens is het de beurt aan C 

van ‘check’ : we gaan van 81,5% screeningsgraad naar 82,5%, dit 

is een minimale verbetering ondanks ernstige inspanningen.  Een 

vroeger praktijkproject over baarmoederhalskankerscreening had 

nochtans bewezen dat de patiënt tijdens een consult aanspreken, 

werkt. We haalden wel ruim de Vlaamse gezondheidsdoelstel-

lingen, dus dan is het niet evident om nog sterk omhoog te gaan 

in screeningsgraad. De kwaliteitscirkel wordt gesloten door de A 

van ‘act’ wat inhoudt dat we blijvende aandacht moeten hebben 

voor borstkankerscreening. Uiteraard moeten al deze resultaten 

gekaderd worden in het grotere geheel en in de actie van de over-

heid. Wordt vervolgd.”

Redactie: “Vertel ook eens iets over jullie tweede onderwerp 

want dat was spirometrie.” 

Sara Nuyts: “ In de praktijk is het onze secretaresse/praktijkas-

sistente die na een specifieke opleiding de spirometrie uitvoert. 

Het doelpubliek hebben we geselecteerd aan de hand van in het 

dossier opgenomen inhalatiemedicatie Deze lijsten worden nu 

verwerkt door de patiëntendossiers te labelen met de gepaste 

ICPC-code. Daarna belt de secretaresse de patiënten op, maakt 

met hen een afspraak, voert de spirometrie uit en maakt en legt 

een afspraak vast met de arts voor consultatie met evaluatie. Het 

doel is tegen eind 2011 van alle patiënten die chronisch inhala-

tiemedicatie gebruiken, minstens één spirometrie te hebben. 

De uiteindelijke betrachting is verder te verfijnen en klaar te zijn 

als er een concrete richtlijn wordt opgelegd door het RIZIV over 

inhalatiemedicatie. Nog niet alle patiënten op inhalatoren werden 

geïdentificeerd of hebben een spirometrie gekregen want de tijds-

investering is moeilijk in te schatten. We hadden gedacht dat dit 

een twintigtal uren per jaar zou in beslag nemen maar soms zijn 

we er meer dan een uur per week mee bezig, ook al worden gege-

vens waar we mee aan de slag kunnen door de stagiairs uit de 

dossiers gehaald. Maar we vinden het hoe dan ook de moeite 

waard omdat je op deze manier echt het gevoel krijgt dat je je 

werk goed doet en dat geeft tevredenheid en energie. “

Redactie: “Vinden jullie EPa en PoP zinvol?”

Sara Nuyts: “Ik vind dat het iets is dat alle collega’s zouden 

moeten doen omdat je als arts aan jezelf en aan de gemeen-

schap verplicht bent om kwaliteit te leveren. Het doorbreekt de 

sleur en zorgt ervoor dat je als team aan een gemeenschappelijk 

doel werkt. Daar ligt ook de grootste valkuil want iedereen van 

het team, zowel de artsen als de andere medewerkers, moet 

gemotiveerd zijn om kwaliteit als zeer belangrijk te beschouwen. 

Voor EPA en POP is de ketting volgens mij inderdaad maar zo 

sterk als de zwakste schakel. We willen nu ook onze collega’s van 

onze LOK-groep informeren over EPA en hen proberen te over-

tuigen dat het zinvol is om aan kwaliteit te werken. Het houdt je 

wakker, alert en vurig. Alle medewerkers gaan mee in de posi-

tieve spiraal en dat werkt bij iedereen motiverend. Het gezamenlijk 

overleg overloopt doelen en realisaties en maakt dingen gemak-

kelijk bespreekbaar waardoor de prettige samenwerking wordt 

bevestigd.”

Redactie: “bedankt en nog veel succes, ook met jaar drie. 

Hopelijk inspireert dit verslag van jullie inspanningen veel 

collega’s om zich ook met kwaliteit bezig te houden.” 

*nvdr: 220 huisartsen en 12 gynaecologen uit 13 Kempense 

gemeenten stapten op 1/1/2009 in een tweejarig experiment. 

Slagen ze erin de participatiecijfers voor borstkankerscreening 

te verhogen dan krijgen ze een bonus. Dat is een primeur voor 

België. Er wordt in ons land gestreefd naar een participatie van 

75% bij vrouwen van 50 tot 69 jaar maar gemiddeld wordt er 

in Vlaanderen een cijfer behaald van 40 tot 45%. Dit ligt in de 

gemeenten van LOGO Zuiderkempen hoger m.n. gemiddeld 

meer dan 50%. De huisartsen klagen terecht dat van hen wel 

wordt verwacht dat ze deelnemen aan kankerpreventie maar dat 

de extra tijd die dat kost niet wordt vergoed. Als de deelnemende 

artsen hoger scoren dan de referentie, d.i. hun LOGO, krijgen ze 

een bonus –een target payment systeem dat in Groot-Brittannië 

heel goed werkt- die toeneemt naar gelang de participatiegraad. 

Bijvoorbeeld een toename van 5 tot 7,49% geeft de arts recht op 

een bonus van 4 Euro per vrouw. De evaluatie van dit proefproject 

zal heel interessante gegevens opleveren. 

Geïnteresseerd? Lees meer op onze website www.achg.

be>stageleider>EPA

denkt u in aanmerking te komen voor EPa en PoP?

Neem contact op met onze EPA-coach 

klaus.knops@med.kuleuven.be 

Marleen Brems
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Werkboek voor stageleiders

boekentip: “activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk: Het gaat steeds beter!” 

Guy Gielis van het ICHO signaleert ons een interessant boek voor 

wie inspiratie wenst op te doen om boeiende en interactieve oplei-

dingen te geven in groepen en de eigen werkvormen wil afwis-

selen. Doelpubliek zijn dus vooral groepstrainers en minder de 

individuele huisarts/ begeleider. Het boek is opgebouwd volgens 

de cyclus van ervaringsleren/leerstijlen. De hoofdmoot bestaat uit 

de beschrijving van 130 verschillende werkvormen die elk uitge-

breid en pragmatisch beschreven worden zoals daar zijn de fase 

van ervaringsleren, haalbare groepsgrootte, voorbereidings- en 

uitvoeringstijd, verschillende werkvormen, nodig materiaal en 

andere heel concrete adviezen.

Enkele concrete voorbeelden van bruikbare werkvormen voor 

intervisiesessies zijn aanvullende methoden om casussen te 

bepreken zoals een coachingvraag verhelderen waarbij de 

aanbrenger een coachingvraag formuleert, de andere deelne-

mers plakken hun antwoord op post-its op een bord en de groep 

bespreekt nadien de keuze van de beste interventies. Of men kan 

door een bespreking aan het bord een top tien samenstellen van 

de gouden regels, tips, adviezen, openblijvende vragen enz.

Het bespreekbaar maken van motivatie en de keuze voor een 

bepaalde studieloopbaan kan bijvoorbeeld gebeuren aan de 

hand van de “ABC-reflectie” waarbij op een bord de letters A tot 

Z worden geschreven. Achter elke letter moet vervolgens door de 

deelnemers een woord gevormd worden dat te maken heeft met 

het aangesneden thema. Deze methode bevordert sterk de open-

heid, creativiteit en spontaneïteit.  Een andere opdracht kan zijn 

dat een deelnemer gedurende vier minuten iets vertelt over een 

situatie die hem/haar inspireerde en motiveerde. De toehoorders 

moeten nadien feedback geven over wat ze hoorden, zagen en 

voelden.

Uiteraard kan men als groepsleider zelf een thema aanbrengen 

door de eigen belevingen rond een bepaald thema naar boven 

te halen aan de hand van een citaat, een cartoon, een gedicht 

of filmfragment. Maar het kan ook een checklist zijn over een 

bepaald thema zoals de praktijktest waarbij iedereen een rode of 

groene kaart opsteekt naar gelang de eigen praktijk voldoet aan 

dat onderdeel. 

Ook voor het onderdeel kritisch lezen en teksten verwerken zijn 

concrete tips opgenomen om dit op een actieve manier in groep te 

doen. Gedragsstijlen bespreekbaar maken is een gevoelig onder-

deel en wordt ook uitvoerig onder de loep genomen. Elke opleider 

zal wel een methode of werkwijze vinden die bij hem/haar past. 

De mogelijke werkwijzen gaan van het vertellen van blunders 

in de groep tot het geven van een denkbeeldig geschenk. Maar 

ook leren een metafoor te gebruiken, is een voor huisartsen zeer 

bruikbare stijlfiguur in het omgaan met patiënten. Men staat ook 

stil bij het onderdeel feedback geven, zowel positief als negatief 

en wat dat betekent om het te krijgen maar ook om het te geven.

Een portfolio tonen en een metaplan maken voor een leeragenda 

wordt even goed besproken, naast aandacht voor de evaluatie 

van het groepsgebeuren, het krijgt allemaal een plaats in dit 

inspirerende boek. Het is als gaan eten in een restaurant: je kan 

zowel kiezen voor de dagschotel, eten à la carte of een uitgebreid 

vijfgangenmenu kiezen. Iedereen vindt wel iets om te eten, er is 

keuze genoeg! (MB)

Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de oplei-

dingspraktijk; Bijkerk Lia en van der Heide Wilma; Houten: Bohn 

Stafleu Van Loghum, 2008 ISBN 978 90 60609064

aCHG multimediaal gespot!

Geen plekje in het multimediale landschap is nog veilig…

Student, docent, wees op je hoede want je prestaties 

kunnen vanaf nu wereldwijd gespot worden…

Een beetje exhibitionistisch aangelegd? Of gewoon 

nieuwsgierig?

Vrijdag 2 september werd er door “ACHG productions” een 

filmpje gemaakt van de startdag van de studenten huis-

artsgeneeskunde 4de master. Een sfeerbeeld dat smaakt 

naar meer. www.youtube.com/watch?v=M2uhZdj9Rkc. 

Laat weten of je het leuk vindt!

Bovendien heeft het ACHG vanaf nu ook een 

facebook pagina  www.facebook.com/#!/pages/

ACHG-KULeuven/265153366842706. 

Niets houdt u nu nog tegen om vriend van ons te worden!

De redactie

-15%
voor stageleiders



55

Waarom Intego belangrijk is 

Carla Truyers is als onderzoekster verbonden aan het ACHG en 

verdedigde in juni haar doctoraat ‘The use of general practice 

continuous morbidity registration systems for public health surveil-

lance’. Haar proefschrift vat verschillende onderzoeksprojecten 

samen, die ze voor het Intego-project uitvoerde. 

Intego startte in 1990 aan het Academisch Centrum voor 

Huisartsgeneeskunde van de KULeuven en gebruikt semi-

geautomatiseerde data verzameling afkomstig van data uit elek-

tronisch medische dossiers van huisartsen in Vlaanderen. (nvdr: 

op www.intego.be kunt u overzichtelijke tabellen raadplegen die 

gegevens over aandoeningen verzamelen, gerangschikt per inci-

dentie volgens geslacht en leeftijd. Ook voorgeschreven medicatie 

en laboratoriumtesten komen aan bod.) Twintig jaar na de start, 

blijkt Intego in België een gevestigde waarde voor epidemiologi-

sche gegevens. De laatste tien jaren is het Intego-netwerk sterk 

gegroeid, zowel in omvang als ervaring. 

Vermits bescherming van de privacy een onmisbare voorwaarde 

is voor onderzoek met medische gegevens is een belangrijk 

deel van de thesis gewijd aan de juridische en ethische privacy-

aspecten van het verzamelen van gegevens en analyses met 

behulp van dergelijke databanken.

Voor haar proefschrift vergeleek Carla Truyers de gegevens van 

het Intego-netwerk met die van andere registratienetwerken: het 

European Influenza Surveillance Network (EISN), het Limburgs 

kankerregister Likar en enkele Nederlandse netwerken, onder 

andere de Tweede Nationale Studie van Nivel (nvdr: terug te 

vinden op www.nivel.nl). De resultaten blijken vaak gelijklopend 

en is een belangrijke manier om de databank te valideren. 

Vanuit een dergelijke vergelijking (met EISN) werd ook aange-

toond dat het mogelijk is voor Intego om infectieziekten op te 

volgen in de tijd op een valide en betrouwbare manier. Technische 

wijzigingen aan het systeem zijn echter nodig (dagelijks verza-

melen van gegevens, signaleringsalgoritmen, enz.) om volledig 

te kunnen functioneren als een systeem voor vroegtijdige 

waarschuwing.

Intego kan ook worden gebruikt als een instrument om bepaalde 

preventiecampagnes, zoals de Euromelanoma Dag, te evalueren. 

Omdat het informatie bevat over de incidentie van melanomen 

voor en na de start van de Euromelanoma Dag is het mogelijk om 

een vergelijking van de incidentie te voeren (niet van de ernst). In 

de periode na de campagne zien we echter geen verhoogde inci-

dentie van melanomen bij de huisarts en kan dus ook getwijfeld 

worden aan het effect van dergelijke campagnes. 

Een belangrijk deel van de thesis werd gewijd aan de epidemio-

logie en comorbiditeit van psychose. Veel studies over geeste-

lijke ziekten worden gevoerd in gespecialiseerde instellingen. 

Gegevens uit de huisartspraktijk kunnen bijkomende inzichten 

bieden met betrekking tot deze aandoeningen, gezien de niet-

geselecteerde aard van de populatie. Met betrekking tot de basis 

epidemiologische gegevens blijkt dat de meeste resultaten verge-

lijkbaar zijn met die gevonden in de literatuur. De hoge incidentie 

van psychose bij ouderen is verrassend, maar wordt bevestigd 

door meer recente literatuur. Een hogere incidentie van diabetes 

bij psychotische patiënten, maar alleen bij diegenen die de 

nieuwere atypische antipsychotica gebruiken, werd eveneens 

gevonden. Deze laatste bevinding is een mooie illustratie van hoe 

netwerken zoals Intego kunnen worden gebruikt voor geneesmid-

delenbewaking, een nieuw onderzoeksproject dat momenteel 

wordt uitgebouwd. 

Carla Truyers

carla.truyers@med.kuleuven.be

Wie gebruik wil maken van Intego-gegevens kan dit steeds vragen 

via een mail aan stefaan.bartholomeeusen@med.kuleuven.be. 

Meer informatie is te vinden op de website www.intego.be.
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doctoraat Stijn Van de Velde

De samenwerking tussen het ACHG, CEBAM en Rode Kruis 

Vlaanderen resulteerde in concrete veranderingen en dat is de 

verdienste van het doctoraat “Evidence-based practice in first aid” 

van Stijn Van de Velde (op google invoeren en u krijgt de volledige 

thesistekst). 

Uit een interview met de doctorandus: “Ik ben zeer tevreden over 

de nauwe en vlotte samenwerking tussen Rode Kruis, ACHG en 

CEBAM. Rode Kruis-Vlaanderen had subsidies ontvangen om 

een Europees eerste hulp handboek te maken en na advies van 

CEBAM is dan beslist om dit evidence-based aan te pakken. Het 

feit dat in Europa verschillende organisaties verschillende eerste 

hulp technieken aanleerden zonder echte onderbouwing vormde 

het startpunt.

Evidence-based medicine (EBM) is ondertussen al een ingebur-

gerd begrip, Evidence-based practice is dat minder maar even 

nuttig: het tracht de kwaliteit van zorg te verhogen door de kloof 

tussen wetenschappelijk onderzoek en het gebruik ervan in de 

praktijk te overbruggen.

Het doctoraat van collega Van de Velde, anesthesist en gespeciali-

seerd in intensieve zorgen, introduceerde evidence-based practice 

in het eerste hulp onderwijs van Rode Kruis Vlaanderen en verza-

melde nieuwe empirische gegevens.

Om dit te realiseren werd door de onderzoeker(s) eerst een 

evidence-based richtlijn ontwikkeld die de meest effectieve, veilige 

en in de praktijk toepasbare eerste hulp technieken bepaalde en 

vervolgens aanbevelingen formuleerde voor training. De effectiviteit 

van eerste hulp onderwijs werd nagegaan en er werd een onder-

zoeksplan gemaakt voor een RCT. Deze RCT onderzocht of trai-

ning van mensen die hulp moeten verlenen in noodsituaties, kan 

verbeterd worden. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, 

helpen niet-getrainde personen even vaak als opgeleide personen. 

Het zijn vooral de drempels die iemand ondervindt om hulp te 

bieden, die men moet kennen om er iets aan te kunnen doen. 

Om dit te onderzoeken, werd een misleidingstest gebruikt om het 

helpend gedrag te evalueren. De deelnemers wisten niet dat er een 

noodsituatie werd gecreëerd en dat ze werden geobserveerd als 

ze hulp verleenden. Een acteur deed alsof hij een acute hartaanval 

kreeg en de cursisten die net een EHBO-opleiding hadden gevolgd, 

werden geobserveerd. Positief was het feit dat heel veel mensen 

hulp bieden, alleen de kwaliteit van de hulp kan beter: de cursisten 

waren soms niet snel genoeg of ze gingen in ongeveer 40% van de 

gevallen zelf hulp zoeken i.p.v. iemand voor hulp op te sturen, iets 

wat ze in de cursus net geleerd hadden. Door deze studie paste 

Rode Kruis hun cursus aan met een specifieke lesmodule hierover. 

Zo vormde het doctoraat van collega Van de Velde dus de aanzet 

om evidence-based practice te introduceren in het praktijkgerichte 

eerste hulp onderwijs. En er is meer: voor het strategisch plan van 

het Rode Kruis worden vier medewerkers ingezet om er voor te 

zorgen dat alle programma’s onderbouwd zijn met evidence-based 

practice. 

Een ander voorbeeld dat werd onderzocht in deze doctoraatsthesis 

was het gebruik van ijs voor acute enkelverstuikingen. De kwaliteit 

van evidence-based richtlijnen werd beoordeeld door de methodolo-

gische kwaliteit van richtlijnen te vergelijken. De 21 geïdentificeerde 

richtlijnen waren beduidend verschillend in hun aanbevelingen. Ook 

al beweerden de richtlijnen op evidentie gebaseerd te zijn, liep het 

verschil in applicatieduur zodanig uiteen dat je zowel 45 minuten 

als meerdere uren kon tegenkomen, samen met een variatie aan 

frequentie en duur in dagen. Deze variatie was niet gerelateerd aan 

de kwaliteit van de richtlijn. Alle richtlijnen werden beoordeeld door 

het zogenaamde AGREE-instrument, een internationaal gevali-

deerd beoordelingsinstrument voor onderzoek en evaluatie van 

richtlijnen (meer informatie: google gewoon AGREE-instrument).

Collega Van de Velde benadrukt dat het niet blijft bij de ontwikkeling 

van deze richtlijn en dat de trend van evidence-based werken zeker 

gezet is in het Rode Kruis. Hij geeft enkele voorbeelden: “Naast de 

Europese richtlijnen hebben we buiten het doctoraat ook Afrikaanse 

richtlijnen voor eerste hulp gemaakt. Een recent gepubliceerd 

artikel was het resultaat. Het is niet dat er geen richtlijnen bestaan 

voor eerste hulp maar het probleem is dat de handboeken gemaakt 

zijn buiten het Afrikaans continent en niet aangepast zijn aan de 

specifieke situatie in deze landen. Eén van de aandachtspunten is 

bijvoorbeeld dat deze eerste hulp interventies geen of nauwelijks 

materiaal vergen, wat een voorwaarde is om toepasbaar te zijn in 

de Afrikaanse context. Beoordeelaars die de specifieke culturele 

geplogenheden en eisen kennen, hebben de richtlijnen ook nage-

keken. Dit resulteerde tenslotte in een didactische kit die gebruikt 

kan worden door de verantwoordelijken die deze kennis moeten 

aanleren en doorgeven aan de lokale bevolking. 

Binnen Rode Kruis-Vlaanderen is er ook een expertisecentrum 

opgericht met vier voltijdse medewerkers die de opdracht hebben 

om de verschillende activiteiten van het Rode Kruis evidence-based 

te onderbouwen. Daarnaast heeft ook de Internationale Federatie 

van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (de Islamitische versie 

van het Rode Kruis nvdr) het initiatief genomen om internationale 

richtlijnen te maken voor eerste hulp”. 

Nochtans is het niet altijd eenvoudig geweest om tot deze resultaten 

te komen zegt Stijn Van de Velde: “De voornaamste moeilijkheid 

was dat de wetenschappelijke onderbouw voor eerste hulp vaak 

heel erg beperkt was. Het gevolg hiervan is dat we ondanks de 

wetenschappelijke insteek toch regelmatig moesten terugvallen 

op expert opinie. Hierdoor hebben we geleerd hoe expert opinie 

op een formele manier kan worden verzameld. Eén van de posi-

tieve gevolgen is, dat aan het ACHG o.a. door Annemie Heselmans 

onderzoek gedaan wordt naar nieuwe methodes om expert opinie 

te verzamelen bij richtlijnontwikkeling.”

Marleen Brems

http://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/cm/3M06/ 

3M060675.htm 



7

Verbroedering met onze tegenvoeters: het aCHG in australië

In het volgende relaas kunt u lezen dat Maree Brinkman uit 

Australië zich snel thuis voelde in België, graag Nederlands leerde 

(!) en een fijne tijd had hier in het Centrum. Lees het leuke verslag 

en de interessante conclusies!

Kennismaking met België

Having left temperatures of 36 degrees in the middle of the 

summer and the bushfire season back in Australia I was unsure 

of what was ahead of me when we took our first taxi ride from 

the airport at Zaventem to our new home in Tervuren at 6.30 in 

the morning late December 2002. Although, after noticing the 

differences in temperatures, seasons and road rules between 

Belgium and Australia (we drive on the left hand side of the road in 

Australia) the next main thing that occurred to me was the need to 

learn Dutch fairly quickly judging from the traffic/street signs and 

shop windows.

Expert voeding en dieet

During the first few weeks my children settled into school life very 

easily at the International School of Brussels and as my husband 

had been to his company’s head office in Zaventem many times 

over the previous three years he also found the relocation process 

to be an easy transition. I however, had only just completed my 

Masters in Nutrition and Dietetics back in Melbourne, Australia 

and had developed a strong interest in cancer research and 

was wondering how I could pursue this dream. The answer to 

this question came after an email and subsequent meeting with 

Professor Frank Buntinx. I was given the opportunity to work at 

the Academic Centre of General Practice (ACHG) as a volunteer 

research assistant in August 2003. I really enjoyed working at the 

ACHG from the very beginning. It was wonderful to be able to sit 

in on very interesting research meetings, work on various projects 

and to meet many new and I believe will be lifelong friends and 

colleagues. I also enjoyed learning Dutch and being part of the 

KUL community. In fact you could say that I really started to feel at 

home in Belgium from the time I began work at the ACHG.

Heen en weer pendelen tussen Leuven en Melbourne

In May 2005 I successfully completed a Predoctorate Certificate 

in Medical Sciences and later that year enrolled for my PhD with 

Professor Frank Buntinx as my promoter and Professors Erik Muls 

and Maurice Zeegers as my co-promoters. My family and I moved 

back to Australia mid 2006 and over the past five years I have had 

several trips back to Leuven meeting with my promoters and trying 

to complete the necessary requirements of my PhD. 

Doctoreren over de relatie tussen voeding en blaaskanker

During my most recent trip I defended my doctoral thesis enti-

tled “dietary risk factors associated with bladder cancer” 

and obtained a Doctorate Certificate in Biomedical Sciences. My 

thesis was based on a comprehensive investigation into dietary 

factors potentially associated with the risk of bladder cancer. This 

research added to the body of work undertaken by Dr Eliane 

Kellen who set-up the Belgian case-control study on bladder 

cancer risk and whose own thesis, “Determinants of bladder 

cancer: an epidemiological study” was successfully defended 

in October 2007.  Similarly, it also built on the work of Professor 

Margaret Karagas and colleagues who are Principal Investigators 

of the New Hampshire case-control study in the United States.

 As most foods or their nutrient components come into direct 

contact with the urinary bladder it was considered biologically 

plausible that there may be both potentially protective and harmful 

dietary factors influencing the risk of developing of bladder cancer. 

Working on this premise my research focussed on identifying 

micronutrients that may be responsible for the protective effect 

observed from high fruit and vegetable consumption, the role of 

different dietary fats and fatty acids in bladder carcinogenesis and 

the suitability of selenium as a potential chemoprevention agent.

Maree op 100 meter van de praktijk waar ze werkt 

op een zachte winterdag aan de pier in Melbourne
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De rol van Vitamine E, carotenoïden, vitamine B, Vitamine D en 

vetten

From my analyses it appears that high intakes of vitamin E, caro-

tenoids and certain B group vitamins (thiamin and niacin) which 

are found in foods from plant sources may help to reduce the odds 

of bladder cancer. Dietary fats or more specifically unsaturated 

fatty acids, such as olive oil and alpha-linolenic acid which are 

derived from plant and vegetable sources also appeared to offer 

protection against bladder cancer. Vitamin D which is obtained from 

both sunlight and a few dietary sources (e.g. fatty fish, eggs and 

fortified dairy products) may also be protective, particularly among 

certain groups such as the elderly and smokers. Interestingly, both 

Belgium and New Hampshire in the United States are located at 

latitudes with limited levels of sunlight throughout the year, making 

diet a very important source of vitamin D in these populations.

A review of the existing literature, including results from an earlier 

study from the Belgian case-control study by Kellen and colle-

agues, indicated that selenium was a biologically plausible, safe 

and effective means of reducing the risk of bladder cancer. A 

clinical trial, SELEBLAT, which uses selenium supplementation as 

a potential chemoprevention agent against early bladder cancer 

is currently underway in Belgium, under the direction of Dr Mieke 

Goossens. Results from this phase III chemoprevention trial invol-

ving an anticipated 350 bladder cancer cases are expected in 

2014.

In contrast with the protective effect observed from higher intakes 

of several micronutrients (vitamin E, carotenoids, thiamin, niacin 

and vitamin D), olive oil and selenium, increased odds of bladder 

cancer were detected for participants with the highest intake of 

cheese, milk, calcium and phosphorus compared with those who 

had the lowest intake for these dietary factors. Although, among 

these possible risk factors the potentially carcinogenic effect was 

only statistically significant for calcium intake. The effects of high 

intakes of calcium and phosphorus on bladder cancer risk were 

also modified by levels of other biologically related nutrients e.g. 

magnesium and vitamin D. 

Conclusies

Overall, findings from my thesis suggest that a diet high in plant 

foods may contain the right components to help protect against 

developing bladder cancer. Furthermore, although the actual 

mechanism behind this process needs further investigation, 

high consumption of certain animal products and some of their 

key nutrients may be potentially harmful. It also appears that the 

type and source of certain dietary factors may be as important 

as the actual quantity consumed. Understanding the relationship 

between the various dietary components is another key area for 

future research.

Since my public defence I have returned to Australia where I am 

combining research work with clinical dietetics. I am in regular 

contact with some of my colleagues from the ACHG including: 

dr. Carla Truyers, Laura Deckx, Marina Devis and dr. Mieke 

Goossens regarding several potential research projects. I hope to 

have an ongoing personal and academic association with friends 

and colleagues from the ACHG and KUL well into the future.

Maree Brinkman



9

boekentip: de schaduw van de wind

We hadden beloofd als redactie u af en toe een boekentip 

te geven voor boeken die niets met ons vak te maken hebben 

maar wel de moeite waard zijn om er uw tijd aan te besteden. We 

kunnen onze belofte zonder schaamte inlossen met “De schaduw 

van de wind” van Carlos Ruiz Zafon, een Spaanse romanschrijver 

die begonnen is met jeugdliteratuur en nu al enkele jaren romans 

voor volwassenen schrijft. 

Uiteraard is het voor iedereen anders waarom iets goed is of 

waarom niet. Zelf ben ik altijd wat terughoudend als er op de 

omslag dingen staan als “meer dan 60.000 exemplaren verkocht” 

of andere wervende uitdrukkingen. Maar ik moet toegeven dat 

de inhoud van “De schaduw van de wind” ruim de verwachtingen 

inlost. Het is inderdaad een duizelingwekkend verhaal tegen de 

schitterende achtergrond van een mysterieus Barcelona, dat de 

rol speelt van een wispelturig personage. Het is wel degelijk een 

geweldige, romantische, spannende leeservaring omdat het boek 

zelf en de boeken die de hoofdrol spelen, de fantasie van de lezer 

prikkelen en meeslepen in een labyrintisch verhaal dat je echt niet 

meer loslaat. De jonge Daniel Sempere, zoon van een boekhan-

delaar wordt door zijn vader meegenomen naar een geheimzin-

nige plek vol boeken en verhalen om een boek naar keuze onder 

zijn hoede te nemen. Daniël kiest at random –maar niet geheel 

toevallig of juist wel?- geraakt in de ban van het verhaal en vooral 

van de schrijver ervan en vanaf dat moment neemt het leven van 

de jongeman een drastische wending. Er blijken parallellen te 

bestaan tussen zijn eigen leven en de verhaallijnen in het boek, 

die hem zeker zijn onschuld doen verliezen maar vooral de lezer 

nagelbijtend achterlaten. Dit boek in één ruk uitlezen is onmo-

gelijk... Er gebeurt zoveel en de betrokkenheid met de perso-

nages neemt zodanig toe, dat je als lezer toch af en toe moet 

bekomen. Hou rekening met een zekere ontwenningsperiode na 

het beëindigen van het boek want het verhaal beklijft en blijft echt 

in je hoofd hangen.

Maar het gaat niet alleen over het verhaal op zich. We zouden de 

auteur onrecht aandoen als we alleen het verhaal in de belang-

stelling zouden brengen want die extra toets is wat dit boek een 

meerwaarde geeft. De zinnen en het woordgebruik vormen een 

ware streling voor de geest en smaken naar goede wijn, als men 

dat kan zeggen van taal. Er zijn zinnen die je meerdere keren kan 

lezen, puur om te genieten van de taal. En dat geeft het boek een 

bijzonder gevoel.

U bent gewaarschuwd, dit boek lezen is niet zonder gevaar want 

het duurt even voor je aan een ander kan beginnen…

Marleen Brems

ISBN 978 90 5672 310 1

Uitgeverij Signatuur 2008

-15%
voor stageleiders
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Het nummer dat u nu in handen heeft, is het zevende sinds 

de drastische vernieuwing van het Contactblad begin 2010, en 

dit zowel qua vormgeving, als qua inhoud. Het is ondertussen 

de twintigste jaargang geweest en dat is toch een hele pres-

tatie van al onze voorgangers. Als redactie willen we speciaal 

enkele collega’s bedanken die in het verleden enorm hebben 

bijgedragen aan het bestaan en voortbestaan van dit blad. Ten 

eerste heffen we postuum het glas voor Maurice Seuntjens, 

de oprichter van het Contactblad. In de beginjaren van het 

ACHG hebben we Maurice meegemaakt als een geweldig 

joviale, aangename man die veel betekend heeft voor het 

huisartsenbestaan want hij was de Edison van het ACHG: hij 

verlichtte de huisartsenwereld met de huisartsenstage en was 

de eerste hoofdredacteur van het Contactblad. Zijn opvolger 

was Chris Geens die jaren aan een stuk het Contactblad heeft 

volgeschreven en ook hij verdient een toast met de beste 

champagne omdat hij ervoor gezorgd heeft dat het soms ziel-

togende Contactblad er nu nog altijd is. Voor deze twee colle-

ga’s en al diegenen die in het verleden inspanningen hebben 

geleverd om het voor u, beste lezer aangenaam te maken, 

doen we gedreven verder en toasten op de huisarts en de 

toekomst! Tot slot klinken we nog op de prettige samenwer-

king met Acco, met name Deborah Bické die het Contactblad 

steeds weer in een mooi kleedje steekt.

De voltallige redactie van het Contactblad wenst u dit acade-

miejaar veel leesplezier!

dE REdaCtIE

Van links naar rechts: Marina Devis, Bert Aertgeerts, Marleen Brems, Deborah Bické en Jan De Lepeleire
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Donderdag 27 oktober 2011 - 12u30 – 16u30 O&N II, auditorium BMW4, UZ GHB
 Symposium “Toetsing in de Huisartsgeneeskunde: professioneel geslaagd?” 
 Organisatie: overleggroep toetsing van het ISHO 
 Inschrijven: icho@icho.be

1 tot 3 december 2011 Leuvense dagen - Pellenberg urgentiegeneeskunde
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

Woensdag 21 december 2011 - 20 u AZK - Debat “relatie artsen-vertegenwoordigers” 
 (accreditering wordt aangevraagd)
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

Woensdag 21 maart  2012 - 10 tot 13 u Justius Lipsius-zaal, Erasmushuis
 Voorstelling thema’s eindwerken studenten huisartsgeneeskunde 4de master
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

Zaterdag 16 juni 2012 Stageleidersdag
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

Maandag 14 mei t/m vr 18 mei 2012 - hele dag GHB - Atelierdagen huisartsgeneeskunde 4de master
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

Maaandag 18 jun t/m vrij 22 jun 2012 - hele dag Presentaties eindwerken studenten huisartsgeneeskunde 4de master
 Inschrijven: martine.goossens@med.kuleuven.be

aGEnda

Wie is wie?

Met het opzet al het ondersteunend personeel eens aan het 

woord te laten komen, werd deze maand aan mij gevraagd om 

een stukje over mezelf te schrijven en over mijn functie binnen 

het ACHG.

Mijn naam is Yasmin Libens en sinds enkele maanden ben 

ik werkzaam op het Centrum voor Huisartsgeneeskunde. Als 

moeder van drie schoolgaande kinderen, heb ik er voor gekozen 

om halve dagen te werken, wat een perfectie combinatie werk-

gezin mogelijk maakt.

Binnen het ACHG ben ik aangeworven als administratief mede-

werkster voor het CEBAM. Zoals u wellicht weet, organiseert het 

CEBAM meerdere Nederlandstalige en Franstalige cursussen 

voor zorgverleners per jaar, en samen met Ester Vanachter sta 

ik in voor de organisatie van deze opleidingen. Dit wil zeggen 

voor alles wat daar praktisch bij komt kijken: vanaf het verzenden 

van de uitnodigingen, het opvolgen van de inschrijvingen en de 

betalingen, het bundelen van de presentaties in verzorgde syllabi, 

de hele logistieke ondersteuning…, tot aanwezigheid op de 

studiedag zelf.

Vaststellen dat op de studiedag alles in goede banen loopt en dat 

de cursisten tevreden zijn aan het einde van de dag, zorgen voor 

grote voldoening van het werk.

Op het ogenblik dat ik dit stukje schrijf, zijn we volop bezig met 

de voorbereiding van onze driedaagse cursus “Evidence Based 

Practice in de klinische praktijk”, die dit jaar doorgaat van 25 tot en 

met 27 mei in het provinciehuis in Leuven. In deze cursus worden 

plenaire sessies afgewisseld met zeer praktisch gerichte work-

shops waar in kleine groepjes gewerkt kan worden. Het is een 

formule die aanslaat, want elk jaar komen er heel wat geïnteres-

seerden op af.

En na deze driedaagse ligt het werk zeker niet stil, want enkele 

weken later staat er al een volgend groots evenement gepland: 

op 16 juni vindt immers het Symposium “e-best-practice” plaats. 

Er worden heel wat genodigden verwacht, en de inschrijvingen 

lopen vlotjes binnen.

U ziet het, het zijn drukke tijden voor het CEBAM. En zo hebben 

we het graag!

Yasmin Libens
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NIEUW BIJ UITGEVERIJ ACCO:

HANdBOEk VAATHEElkUNdE

ISBN 978 90 334 8607 4 // Uitgeverij Acco // 2011 

42,00 EUR  -15% ➔ 35,70 EUR

THE MERCk MANUAl Of dIAGNOsIs ANd 
THERApy 19/E
ISBN 978 09 119 1019 3 // Merck // 2011 

65,75 EUR -15% ➔ 55,89 EUR

kAN GEEsTElIJkE GEzONdHEId WORdEN 
GEMETEN? 
Psychische stoornissen bij de 

belgische bevolking

ISBN 978 90 334 8488 9 // Uitgeverij Acco // 2011 

44,00 EUR  -15% ➔ 37,40 EUR  

dE sCHAdUW VAN dE WINd

ISBN 978 90 567 2310 1 // Signatuur // 2008

10,00 EUR -15%  ➔ 8,50 EUR

HET GAAT sTEEds BETER!  

ISBN 978 90 313 4733 9 // Bohn Stafleu van Loghum 

2006 // 38,50 EUR  -15% ➔ 32,73 EUR

Boek + werkvormkaarten

ISBN 978 90 606 0906 4 // Bohn Stafleu van Loghum 

2008 // 52,50 EUR -15% ➔  44,63 EUR

dE WETENsCHAp VAN HET ORGAsME

ISBN 978 90 334 8596 1 // Uitgeverij Acco // 2011 

29,50 EUR  -15% ➔ 25,10 EUR

AAN WEERszIJdEN VAN dE sTETHOsCOOp
over kwaliteit van zorg en 

communicatie

ISBN 978 90 334 8482 7 // Uitgeverij Acco // 2011 

18,50 EUR -15% ➔ 15,80 EUR

pINkHOf COMpACT MEdIsCH 
WOORdENBOEk
ISBN 978 90 313 8300 9 // Bohn Stafleu van Loghum 

2010 //  32,50 EUR  -15% ➔ 27,63 EUR

stageleiders van het achg genieten 15% korting op onderstaande titels

Deze korting is enkel geldig voor de stageleiders van het ACHG indien zij bestellen bij:

achg - monique smets - kapucijnenvoer 33 - blok j, bus 7001 - b-3000 leuven 

tel. + 32 16 33 26 91 - Fax + 32 16 33 74 80 - monique.smets@med.kuleuven.be

Medical

Dit contactblad is een uitgave van het

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene	leiding:		 prof.	dr.	B.	Aertgeerts 
Verdiepingsweken:		 prof.	dr.	B.	Schoenmakers
Lespakketten:	 prof.	dr.	J.	Degryse	en	dr.	A.	Roex
Stageverantwoordelijke:		 prof.	dr.	J.	De	Lepeleire
Onderzoek:		 prof.	dr.	F.	Buntinx
Permanente	vorming:		 prof.	de	leyn
	D.	Dewilde

Eindredactie:		 M.	Brems

Hoofdredactie:		 C.	Geens
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	 Jan	De	Lepeleire,	Deborah	Bické,	Marina	Devis
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achg@med.kuleuven.be www.achg.be
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