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gebracht en de faculteit kon niet anders dan vaststellen dat wij op een
hoger niveau draaiden.

Editoriaal

Intussen was de beroepsopleiding tot huisarts op volle gang gekomen
en ontdekte heel wat huisartsen dat voorafgaand bezig zijn met stagi-

HET GAAT GOED IN HUISARTSEN(STAGE)LAND

airs tijdens de basisopleiding hen heel wat kennis, vaardigheden en

Het wetenschappelijk onderzoek leert ons dat er steeds meerdere

attitudes aanreikte die bijzonder nuttig waren voor de instap in de

factoren in het spel zijn en dat de context vaak mee het resultaat

beroepsopleiding.

bepaalt wanneer men een juist oordeel wil vellen.

En zo bracht het ene het andere mee. De faculteit zorgde voor inte-

Dat de stage bij de huisarts een kernfactor is in de opleiding tot het

gratie van stage intra- en extramuraal. Het ICHO kwam in kandidaten-

beroep is sinds lang bekend.

nood en huisartsen ontdekten meer en meer dat stages aanbieden

Ruim veertig jaar geleden begon de faculteit geneeskunde van de

in de basisopleiding niet enkel lasten betekende, maar ook lusten

K.U.Leuven met de organisatie van stage bij de huisarts.

opleverde.

em. prof. dr. Jan Heyrman moet zo ongeveer in die eerste jaargang

De faculteit van de K.U.Leuven, maar natuurlijk ook het ACHG onder

gezeten hebben, maar ook em. prof. dr. P. Igodt, notoir psychiater, was

de dynamische leiding van Jan Heyrman hebben tijdig begrepen dat

een zeer ijverig stagiair huisartsgeneeskunde in een bekende huis-

de huisartsen op de juiste wijze moeten aangepakt worden om mee in

artsenpraktijk in Erps-Kwerps, bij deze eerste jaargang. Geloof het of

het bad te worden genomen.

niet, maar bij de organisatie van de eerste huisartsstages mochten

De huidige ACHG leiding en dit zowel in de breedte als in de diepte,

ook de kandidaten voor de andere disciplines huisartsstage volgen.

de stagewerkgroep onder dynamische en visionaire leiding van prof.

En dit is waarschijnlijk de crux van ons succesverhaal.

Herrijgers en de massa van perifere opleiders staan borg voor een niet

Sinds de huisartsgeneeskunde het juk van de meerwaarde van de

aflatende groeiperiode.

andere disciplines van zich kon afgooien lag het pad open voor de

Dat studenten nu kiezen voor de huisartsgeneeskunde is de natuur-

groei en bloei van het mooiste van alle medische beroepen.

lijke gang van zaken. Het mooiste beroep in de gezondheidszorg staat

“Onze aangeleerde hulpeloosheid” moesten wij kwijtraken zei ene

eindelijk waar het staan moet. Dat momenteel vooral de dames het

JDG en gelijk had die man.

mooie weer uitmaken is

Aan de K.U.Leuven was em. prof. dr. Rik Jaspaert de wig in de stam

de logica zelve.

die door velen samen nadien werd gekloven.

Succes gewenst voor

em. prof. dr. A. Van Orshoven was de onverlaat die deze gedragswe-

het mooie vak van huis-

tenschapper ooit tot zijn staf toeliet en hem later ook tot grote verba-

artsgeneeskunde

zing van de toenmalige decaan in de faculteit kon binnen loodsen.

de opleiding daartoe.

en

Ja, de gedragswetenschappers hebben in vele Europese medische
faculteiten de huisartsgeneeskunde mee op de kaart gezet.

Ch. Geens
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Pijn op de borst: wel of niet verwijzen?

Collega Rudi Bruyninckx doctoreerde enkele maanden geleden

hebben maar ook de diagnose kan verhullen van een acuut coro-

met een bijzonder relevant onderwerp voor de huisarts: wat doen

nair syndroom (ACS). Bij pijn op de borst moet de huisarts allerlei

we met de patiënt die belt of voor ons zit met pijn op de borst?

beslissingen nemen: wat doen, hoe dringend is het of wacht men

Voor het ACHG begeleidt hij ook de seminaries over medische

waakzaam af?

besliskunde en drempels in het zevende jaar en hij vertegenwoor-

Het echte probleem in een huisartsenpraktijk is niet zozeer de

digt het ACHG in het project Kabisa, waarover hieronder meer.

diagnose van een ACS maar wel het behandelen van patiënten

De redactie van uw Contactblad sprak met de auteur en een

die verdacht worden van een ACS omdat de gevolgen van wel

eerder late roeping…

of geen actie op de prognose van de patiënt het belangrijkste
is. De vraag is of de ziektekans hoger is dan de (dringende)

Redactie: Waarom dit onderwerp?

verwijzingsdrempel?

Rudi Bruyninckx: Ik was lid van de werkgroep ‘Medische

De auteur voelt zich als een vis in het water als het gaat over

Besliskunde’ van het toenmalige WVVH sinds het prille begin en ik

medische besliskunde en goochelt met termen als voorkans,

stelde me al heel lang de vraag hoe (huis)artsen tot een diagnose

drempels, uitsluitende en aantonende kracht en het is dan ook

en een (be)handeling komen. Wat speelt mee in hun beslissing,

leesvoer voor mensen die in deze materie thuis zijn.

wat niet, dat intrigeerde me toen al.

Zonder het volledige proefschrift te willen beschrijven, halen we er

Omdat ik ook interesse had voor wetenschappelijk onderzoek,

enkele opmerkelijke vaststellingen uit. Uit de meta-analyse bleek

heb ik gesolliciteerd voor het deeltijds assistentschap over

dat geen enkel klinisch teken een goede aantoner is voor acuut

medische besliskunde aan het ACHG. Zo werd ik op mijn 48ste

coronair lijden, iets waar elke huisarts mee worstelt. Opmerkelijk

doctoraatsstudent!

is wel dat wanneer men op een bepaalde plaats op de borstkas

De keuze van het onderwerp “pijn op de borst” kwam er enerzijds

drukt en zo de pijn kan uitlokken, men een ACS kan uitsluiten

omdat collega Frank Buntinx hier al heel wat over gepubliceerd

als tenminste de voorkans klein is. Een andere vaststelling is

heeft en anderzijds omdat ik als huisarts de klacht ‘pijn op de

dat huisartsen zich niet zozeer baseren op klinische tekens om

borst’ soms heel moeilijk vond om mee om te gaan. Het dilemma

al of niet te verwijzen, ze laten zich eerder leiden door de voor-

tussen al of niet verwijzen en zo ja vraag ik assistentie van de

geschiedenis en de actuele toestand van de patiënt. Daarnaast

MUG.

spelen hun ervaring en buikgevoel een minstens even belangrijke
rol. De gevolgen van al of niet tijdig verwijzen zijn in het geval

Redactie: Heb je na dit doctoraat nog andere plannen voor

van ACS uiterst belangrijk: iemand met een ACS tijdig verwijzen,

onderzoek?

brengt genezing, minder morbiditeit, een langere overleving en

RB: Ik denk aan een onderzoek naar het oproepgedrag van

een betere levenskwaliteit met zich mee. Langs de andere kant

huisartsen. Waarom roepen huisartsen de MUG weinig of rela-

brengt onnodig verwijzen van een patiënt zonder ACS onnodige

tief weinig op? Welke gevoelens spelen hierin mee? Schroom,

kosten en mogelijke neveneffecten van de behandeling met zich

schaamte om “af te gaan” tegenover het MUG-personeel?

mee. Een moeilijke keuze.

Ook medische besliskunde blijft me intrigeren. Daarom ben ik lid

We geven u nog één cijfer mee uit de studie: 85% van de pati-

van de groep van prof. Van den Ende van het Tropisch Instituut

ënten met het vermoeden van een ernstige hartaandoening

in Antwerpen, de huisartsenafdelingen van UA en UG om een

werden verwezen, dus 15% niet en dit onafhankelijk van de mate

zogenaamde ‘Kabisa’ voor huisartsen te maken. Dat is een inter-

van zekerheid die de huisarts had over de diagnose.

actief computerprogramma dat gebruikt wordt tijdens de opleiding
in het Tropisch Instituut. Voor de collega’s die hierin geïnteres-

Marleen Brems

seerd zijn: Kabisa kan gratis van het internet gehaald worden:
www.kabisa.be.
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Resultaten van het doctoraat zelf

Referentie: Bruyninckx R. The proof of (un)certainty:diagnostic

Eigen aan de eerste lijn is dat men regelmatig geconfronteerd

research on‘chest pain’ in a GP setting[proefschrift]. Leuven:

wordt met ernstige en soms levensbedreigende situaties en

K.U.Leuven, 2010.

aandoeningen in een zodanig vroeg stadium dat de klachten en

Contact: rudi.bruyninckx@skynet.be

symptomen niet altijd zo duidelijk zijn. Een typisch voorbeeld is

In het februari-nummer van 2011 van HANU wordt dit proefschrift

pijn op de borst, een klacht die een onschuldige oorzaak kan

besproken door de hoofdredacteurs M. Lemiengre en S. Coenen.

Verslag Leuvense Dagen “Verslavingszorg” 12-14 mei 2011

Middelen gerelateerde stoornissen veroorzaken in onze maat-

Remediëring

schappij enorme problemen zowel op sociaal als op medisch

De laatste editie van de Leuvense Dagen over “Verslavingszorg”

vlak en vormen een belangrijke kostelijke uitdaging voor de

poogde dit hiaat in onze opleiding enigszins te remediëren door

volksgezondheid.

een brede blik te bieden over wat momenteel leeft en beweegt in
het domein middelengerelateerde problematiek. Ik meen dat men

Cijfers

op succesvolle wijze in dit opzet geslaagd is, waarvoor dank aan

Naar schatting 25% van de volwassen populatie rookt tabak en 9%

de psychiaters van het UZ Leuven die het programma grotendeels

van de populatie vertoont problematisch alcoholgebruik. Tabak en

hebben samengesteld.

alcohol vormen respectievelijk de eerste en derde belangrijkste

Bijna drie dagen werden we onderricht over de verschillende

oorzaak van vroegtijdige mortaliteit en morbiditeit in de EU. Tien

aspecten van het ontstaan en de gevolgen, de screening, de diag-

tot 16% onder de volwassen Belgen heeft ooit cannabis gebruikt,

nose en de behandeling van middelengerelateerde stoornissen.

waarvan 2 à 3 % op problematische wijze en 2% deed hetzelfde

Middelengerelateerde problematiek binnen specifieke groepen

met cocaïne. Deze cijfers liggen gevoelig hoger bij jongeren. Zo

zoals jongeren, ouderen en ja… ook artsen, kreeg speciale

blijkt dat 28% van 18- tot 34-jarigen ooit cannabis heeft gebruikt

aandacht. In de werkgroepen kwamen evidence-based interven-

en 4-5 % ooit cocaïne.

ties, toepasbaar in de eerste lijn, aan bod. Ook de problemen die
zich kunnen aandienen bij de diagnose, de begeleiding en hoe

Eerste lijn in gebreke

hiermee om te gaan, werden besproken. Tot slot werden nieuwe

Toch wordt binnen de medische wereld en in eerste lijn in het

inzichten en ontwikkelingen in het domein van middelengerela-

bijzonder, relatief weinig aandacht besteed aan deze problema-

teerde problematiek toegelicht.

tiek. Als gevolg daarvan blijven vele middelengerelateerde stoor-

Samengevat boden deze Leuvense dagen een relevante selectie

nissen onopgemerkt en onbehandeld. De mediane duur tussen

uit het boeiende en zich snel ontwikkelende domein van midde-

het ontstaan van een middelengerelateerde stoornis en behan-

lengerelateerde problematiek . Ik hoop dat deze nascholing een

deling hiervoor, bedraagt in België 18 jaar. Het niet tijdig onder-

voorbeeld en een aanzet mag zijn voor meer vorming en opleiding

kennen van een middelengerelateerde stoornis kan lijden tot een

en aldus meer expertise bij de artsen op het gebied van middelen-

verergering van het probleem en interfereren met de diagnose,

gerelateerde stoornissen.

behandeling en uitkomst van andere aandoeningen. Er bestaan
nochtans effectieve screeningsinstrumenten voor het opsporen

Cathy Matheï

van middelengerelateerde stoornissen die makkelijk kunnen
worden toegepast in de eerste lijn. Onderzoek toont echter aan
dat vele artsen het screenen naar middelengerelateerde stoornissen als tijdsverspilling ervaren omdat ze niet geloven en/of
weten dat er effectieve behandelingen bestaan. Aan de grondslag

Meer weten?

hiervan ligt een gebrek aan opleiding. Tot op heden krijgt deze

Op de website van de vereniging www.vad.be vindt u heel veel

problematiek een zeer minimale plaats in het curriculum van

nuttige informatie: epidemiologische cijfers, productinfo, vroe-

de medische opleiding, wat in absolute wanverhouding staat tot

ginterventie en een inventaris met alle evidence based guide-

de impact die middelengerelateerde stoornissen hebben op de

lines over de behandeling en aanpak van middelengerelateerde

volksgezondheid.

stoornissen. Een echte aanrader!
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Jonge leeuwen schrijven voor HANU

collega’s, mijn vroegere stagemeester Hans Bogaert, was eigenlijk diegene die vroegtijdige zorgplanning als onderwerp voor mijn
manamathesis heeft aangebracht. Hij had toen reeds een werkgroep opgericht in het Brugse om een soort model te ontwikkelen
om vroegtijdige zorgplanning te implementeren in de WZC’s in het
Brugse. Ik ben toen mee op de kar gesprongen, heb wat wetenschappelijke ondersteuning geboden door literatuuronderzoek en
we hebben dan samen een model bedacht. Vervolgens ben ik dat
model gaan toepassen bij de WZC-bewoners van onze praktijk en
heb ik alles uitgeschreven in een artikel.
Redactie: Vroegtijdige zorgplanning is geen voor de hand
Collega Annelies Raes won met twee artikels in HANU, de “Prijs

liggend thema voor een jonge arts…

van de jonge auteur”. Aangezien we wel te vinden zijn voor een

AR: Ik heb altijd al bijzondere interesse gehad in ouderengenees-

gesprek met een jonge leeuw(in), trok de redactie naar dit jong

kunde en multidisciplinaire samenwerking. Ook communicatie en

schrijftalent voor een interview.

de psychologie van mensen spreekt me aan, vandaar ook mijn

Redactie: Wat is het onderwerp van de artikels?

keuze voor huisartsgeneeskunde: een holistische aanpak en echt

Annelies Raes: Het eerste artikel gaat over het Brugse model

contact met mensen. Ik kon mij volledig vinden in het onderwerp

voor vroegtijdige zorgplanning (VZP) in een woon- en zorgcen-

dat mijn praktijkopleider me aanbood, ook omdat het een samen-

trum (WZC) en beschrijft het proces en de verschillende stappen

werking was met andere huisartsen, de directie van het WZC,

die zouden moeten gevolgd worden voor een bewoner die opge-

verpleegkundigen enz.

nomen wordt in een WZC in verband met VZP. Het tweede artikel
gaat over de implementatie en beschrijft de ervaring die ik had bij

Redactie: Was het een moeilijke opgave?

het voeren van systematische vroege zorgplannings-gesprekken

AR: Het was vooral een boeiende opgave. Wel intensief, maar dat

met bewoners van een WZC. In het artikel komen zowel de moge-

komt door het feit dat ik uiteindelijk drie artikels heb geschreven:

lijkheden als de moeilijkheden aan bod.

ten eerste een literatuuronderzoek over vroegtijdige zorgplanning
dat niet gepubliceerd werd, vervolgens een model voor VZP en

Redactie: Vertel eens iets meer over het Brugse model

ten slotte een artikel over de implementatie van VZP. Drie artikels

Annelies Raes: Vroegtijdige zorgplanning is een denk- en

schrijven is behoorlijk veel voor een manama-thesis en uiteraard

communicatieproces

en

was het veldwerk zelf ook tijdrovend. Ik moest o.a. formulieren

familie en de arts over de gewenste zorg in de toekomst.

ontwikkelen, gesprekken voeren met patiënten en hun familie

We wilden dit denk- en communicatieproces op een syste-

en dat moest ik allemaal combineren met een HAIO-opleiding.

matische wijze voeren met patiënten die opgenomen worden

Ook het literatuuronderzoek was niet evident omdat er weinig

in een woon- en zorgcentrum. Het Brugs model beschrijft

‘evidence based’ was en niet veel goede literatuur voorhanden.

tussen

de

patiënt,

de

naasten

de stappen in dit proces en probeert flexibel te zijn zodat elk
WZC dit passend in de eigen organisatie, kan invullen. Er zijn

Redactie: Wat is je binding met het ACHG?

ook formulieren ontwikkeld om dit proces te documenteren

AR: Jan De Lepeleire was mijn promotor bij deze manama-

en de resultaten hiervan bij te houden in het medisch dossier.

thesis. Hij was degene die me gestimuleerd heeft om mijn
werk uit te schrijven in de vorm van artikels en die proberen
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Redactie: Wat doe je nu?

te publiceren. Het eerste artikel, het literatuuronderzoek

AR: Ik ben nu werkzaam als huisarts in groepspraktijk “de

is zelfs vertaald geweest en opgestuurd naar de JAMDA,

Schakel” in Brugge, waar ik ook mijn HAIO-jaren heb gedaan.

maar daar niet weerhouden. Dat artikel wordt momenteel

Sinds oktober 2010 ben ik daar vast aan de slag. Eén van mijn

in het kader van een andere manamathesis wel herwerkt.

Redactie: Ben je nu gebeten door het schrijfvirus?

Redactie: Nogmaals proficiat en dank voor dit gesprek. We

AR: Ergens is het wel mijn ambitie om naast het huisartsenwerk

houden je in het oog…

nog met andere onderwerpen bezig te zijn, om me te engageren
in bepaalde projecten en hier eventueel ook over te schrijven. Ik

Referenties:

heb niet de ambitie om te doctoreren of om van wetenschappelijk

Raes, A., Bogaert, H., & De Lepeleire, J. (2010). Implementatie

onderzoek mijn hoofdbezigheid te maken. Ik hou vooral van het

van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. Eerste

klinisch werk als huisarts maar vind een goede wetenschappelijke

ervaringen met het Brugse model. Huisarts Nu, 39, 280-285.

basis hiervoor zeer belangrijk. Voorlopig heb ik het te druk om me

Raes, A., Bogaert, H., Werkgroep VZP Brugge, & De Lepeleire,

te engageren voor andere opdrachten wegens nakende gezins-

J. (2010). Vroegtijdige zorgplanning on woon- en zorgcentra.

uitbreiding (nvdr Annelies is ondertussen bevallen) en bovendien

Ontwikkeling van het Brugse model. Huisarts Nu, 39, 275-279.

is mijn man ook huisarts... Daar wringt het schoentje: als vrouw is
het toch nog steeds niet evident om een fulltime job als huisarts
te combineren met een gezin en dan eventueel nog wetenschappelijk onderzoek. Al moet het uiteraard kunnen!

Wie is wie?
We proberen één voor één alle medewerkers van het ACHG, die

jaren wel mijn weg en weet ik de juiste personen te vinden om me

achter de schermen het centrum draaiend houden, aan u voor

in te lichten of verder te helpen.

te stellen. Ze kruipen daarvoor zelf in de pen. Vandaag is het de

Het is een drukke job met veel contacten en veel cijfers in een

beurt aan Katrien Buelens (nvdr).

boeiende omgeving. Voeg daarbij nog een (niet per se in volgorde van belangrijkheid) huis, een tuin, een man, een kat, twee

Ik ben Katrien Buelens, economiste van opleiding en ik werk op

schapen en vier kinderen jonger dan 15 en je begrijpt dat mijn 24

het ACHG sinds september 1999.

uren goed gevuld zijn.

In de wandgang ben ik gekend als ‘de madam met de portemonnee’… Ik verzorg namelijk de financiën van het ACHG: wie

Katrien Buelens

een nieuwe balpen of pc nodig heeft, moet via mij passeren.

Katrien.buelens@med.kuleuven.be

Naast het louter financiële aspect, sta ik ook in voor het beheer
van de onderzoeksprojecten zoals budgetbeheer, aanstellen
van personeel, rapportering aan de financierder, nalezen van de
contracten enz. Soms kan het veranderen van een paar woorden
en zinswendingen immers grote implicaties hebben voor het
budget.
In deze job moet ik met heel veel factoren rekening houden. Zo
zijn er de vragen en noden van onderzoekers en proffen, de regels
van diegenen die de projecten financieren maar ook de wetgeving en de interne reglementen van de K.U.Leuven die ook steeds
ingewikkelder en strikter worden. Dat is niet altijd eenvoudig om
binnen al die lijntjes te kleuren en afdoende oplossingen te vinden.
Soms voel ik me dan ook een beetje manusje van alles of de
“go between” tussen het ACHG en de andere diensten van de
K.U.Leuven. Onze universiteit is een heel grote organisatie, ik
mag zeggen soms een beetje log . Gelukkig ken ik er na al die
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Project Ouderen en kanker

Dat de stafleden van het ACHG bezige bijtjes zijn, wordt nog

van het wangslijmvlies waarmee cellen worden afgenomen zoals

eens duidelijk als we het persbericht lezen over het Europees

bij een cervixuitstrijkje. Uit het celmateriaal wordt DNA geïsoleerd,

project ‘Ouderen en Kanker’ waarvan op 3 mei het startschot

dat verder onderzocht wordt. In eerste instantie wil men daarop

werd gegeven. Hoofddoel van het project is het verbeteren van de

de telomeerlengte bepalen, die wordt beschouwd als een indi-

expertise en het optimaliseren van de zorg rond oudere kanker-

cator van celveroudering. De krachtproef zou een goede indi-

patiënten. Doel van het project is het tekort aan kennis over de

cator zijn voor frailty, iets wat de onderzoekers erg interessant

zorg voor oudere kankerpatiënten verder aanvullen. Met oudere

vinden. Nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten boven de 50

kankerpatiënten worden mensen bedoeld die een nieuwe diag-

jaar worden hiervoor aangesproken via het ziekenhuis. Mensen

nose van kanker krijgen nadat zij 70 jaar geworden zijn. De grens-

zonder kanker zullen aangesproken worden door hun huisarts.

regio Vlaanderen–Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra

De ziekenhuizen van Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Maastricht en

met een unieke kennis en expertise op het gebied van zorg

Heerlen werken mee aan deze studie. De onderzoekers kunnen

voor ouderen met kanker en wil die kennis en ervaring voortaan
bundelen.
Verslag van het congres ter plaatse
Eerst en vooral wordt een kennisnetwerk “ouderen met kanker”
opgericht, waarin de bestaande kennis en expertise bij elkaar

Nog nooit was onze afdeling zo goed vertegenwoordigd op

gebracht en uitgewisseld wordt. Via bijeenkomsten van onderzoe-

een buitenlands congres. En we vielen niet enkel op door

kers en zorgverstrekkers uit de regio, persmededelingen, publica-

numerieke grootte, ook wat we te vertellen hadden kon op

ties en een website worden de resultaten uitgewisseld. Zo waren

ruime belangstelling rekenen.

Frank en medewerkster Carla Truyers in mei nog in Tromsö, in het

Mieke Goossens stelde haar poster voor over SELEBLAT

noorden van Noorwegen, voor een bijeenkomst van de centrale

(the SELEnium and BLAdder cancer Trial).

onderzoekers van het project “Vroegdiagnose van abdominale

Laura Deckx stelde twee posters voor: “Chronic diseases

kankers”. Hieronder leest u over een andere bijeenkomst.

among older cancer patients” en “The Klimop-study: Older
cancer patients in Limburg. Baseline results of a cohort study.”

Daarnaast wordt een onderzoek opgestart waarbij een groep

Ook hielden Marjan van den Akker en opnieuw Laura ieder

oudere kankerpatiënten opgevolgd en vergeleken zal worden

nog een presentatie in de parallelle sessie rond het Ca-PRI

met jongere kankerpatiënten (50 tot 70 jaar bij diagnose), maar

thema follow-up. Dat maakte dat Laura bijna even lang kon

ook met personen die ouder zijn dan 70 jaar zonder kanker. De

spreken als de key note speakers. Frank Buntinx zat onder-

bedoeling is om zoveel mogelijk kennis te verzamelen die in de

tussen een van de andere sessies voor.

toekomst zou moeten leiden tot nieuwe inzichten en strategieën

Dag 2 begon met de interessante key note speeches door

om de oudere kankerpatiënt optimaal te begeleiden, aldus Frank

Prof. dr. Stephen Taplin en Prof .dr. Richard Grol over het over-

Buntinx. Het onderzoek bestaat essentieel uit een gesprek met de

koepelende thema van de meeting dit jaar: “New pathways in

deelnemende mensen, een kleine krachtproef en een uitstrijkje

cancer care: Substitution from Secondary to Primary Care?”.
Het vervolg van de workshops uit dag 1 hadden als doel de
dromen over internationale samenwerking te concretiseren.
De Forum discussie was de afsluiter van een goed gevuld
2-daags programma.
Helaas grepen we net naast de prijzen voor beste poster
en presentatie, wat alleen maar het niveau van de meeting
in de verf zet. Wel kregen we nog een attentie voor de
co-organisatie.
Afspraak volgend jaar in Cleveland, USA?
Liesbeth Daniëls

Meer weten?
Abstractboek van het Ca-PRI congres: http://www.ca-pri.
com/images/stories/pdffiles/Abstractbook_Ca-PRI_2011.pdf
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ook rekenen op de hulp van het Witgele Kruis en verschillende

ook in het kader van dit Europees project door Liesbeth Daniëls.

huisartsen. Ondertussen is de registratie van 8000 patiënten door

U ziet op de bijgevoegde foto van links naar rechts Frank Buntinx

veertig huisartsen afgerond, de vervolgregistratie is voor binnen

(onderzoeksverantwoordelijke van het ACHG en projectleider),

een half jaar. In de zes verschillende landen die deelnemen aan

Mieke Goossens, Marjan Van den Akker, Laura Deckx, Liesbeth

de studie, zijn 60.000 patiënten geïncludeerd, een indrukwekkend

Daniëls en Rick Willems. Veronique Bulens kon er niet bij zijn

getal. Uiteraard leest u later zeker meer over de resultaten van dit

wegens ziekte.

onderzoek dat zou moeten afgerond zijn in oktober 2013.

Capri, c’est (pas) fini!

Wat volgt is een verslag van het verblijf van een aantal ACHGmedewerkers op het Ca-PRI congres (Cancer and Primary Care
Research International Network) in Noorderwijkhout in Nederland,

Marleen Brems

Atelierdagen: een succesverhaal?

In het kader van de opleiding Huisartsgeneeskunde (4de master,

ons een echte eye-opener, en de inspanning meer dan waard.

richting Huisartsgeneeskunde) werden op 17 en 18 mei jl. op

Het heeft ons als centrum in de eerste plaats toegelaten een en

Gasthuisberg (O&N2) twee atelierdagen georganiseerd. Deze

ander in kaart te brengen wat de performantie van EMD-software

tweedaagse vormt het eindpunt van de verdiepingsweken huis-

betreft in de opvolging van chronische patiënten,… en dat laat

artsgeneeskunde (de eigenlijke theoretische opleiding), waarbij

zonder enige twijfel heel wat te wensen over. Bovendien hebben

we de nadruk willen leggen op het integreren/terugkoppelen van

we de studenten (en hopelijk ook de stageleiders) dankzij deze

wat de studenten tijdens de opleiding (theorie) én de stages (prak-

ervaring kunnen overtuigen dat gecodeerd registreren wel dege-

tijk) hebben opgestoken. Als afsluiter van de atelierdagen werd

lijk een absolute must is. De stageleiders waren enthousiast over

in een plenaire sessie verslag uitgebracht van de belangrijkste

het project, al waren sommigen naderhand ook wat ontgoocheld

leerpunten uit de verschillende workshops.

aangezien het werk met het vertrek van de stagiair niet kan
worden verdergezet.

Onze studenten kregen tijdens deze tweedaagse de gelegenheid
om allerlei workshops te volgen rond verslaving, kwaliteit, richt-

Uiteraard kwamen uit de andere opdrachten en workshops ook

lijnen, vallen bij senioren, elektronisch medisch dossier (EMD),

interessante leerpunten, maar het is onmogelijk om ze hier alle-

astma en COPD, onderzoek, medische besliskunde, medisch

maal te behandelen. De workshopformule op basis van stage-

voorschrift, communicatievaardigheden, ethiek en multiculturali-

opdrachten bleek in ieder geval een succes en voor herhaling

teit. Een mooie waaier aan fascinerende onderwerpen die op een

vatbaar. Het lijkt ons een goede manier om de studenten te doen

leuke interactieve manier werden aangeboden.

ervaren dat het aangeleerde in de theoretische lessen relevant
en bruikbaar is in de praktijk, en dat de praktijkervaringen ander-

Sommige van de workshopthema’s waren gekoppeld aan een

zijds een verrijkend effect hebben op de theoretische kennis. We

vooraf opgestelde opdracht die de studenten dienden te maken

maken hierbij dankbaar gebruik om alle stageleiders te bedanken

tijdens hun huisartsenstage. Dit was onder meer het geval voor

voor hun medewerking!

de workshop over het EMD (onder leiding van Harrie Dewitte).
De studenten kregen als opdracht om, op basis van de gegevens

Hebt u als stagemeester leuke ideeën voor nieuwe opdrachten,

in het EMD van de stageleider, een inventaris te maken van de

aarzel dan niet ons te contacteren door een e-mail te sturen naar:

diabetespatiënten van de praktijk. Hoewel het idee hen aanvan-

martine.goossens@med.kuleuven.be.

kelijk prikkelde, waren de stageleiders er toch niet allemaal gerust
in. Ging het niet allemaal nog meer werk vragen? Wel integendeel, dit experiment was zowel voor hen, de studenten als voor

Martine Goossens en Ann Roex
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Boekentip
Aan weerszijden van de stethoscoop
Het ACHG stelt voor…
De huisarts wordt steeds meer en steeds beter omringd en

Dit eerste deel vormt de handleiding voor de manier waarop men

ondersteund door wetenschappelijke gegevens die het medisch

een goede relatie opbouwt met de patiënt en zijn vertrouwen wint.

handelen beter en meer onderbouwen. Dat is een goede evolutie.

Dit vormt immers de basis voor alles wat volgt.

De realiteit leert echter dat communicatie de belangrijkste hulp

Alle auteurs hebben jarenlange ervaring in het omgaan met

is en blijft voor diagnose, behandeling en zorg voor de patiënt.

patiënten en in het bijzonder met huisartsgeneeskunde in al

Dit boek tracht dan ook het gemeenschappelijk belang van beide

zijn facetten. We zijn bovendien trots dat ze allen verbonden zijn

zijden van de stethoscoop, de arts en de patiënt, te ondersteunen.

(geweest) aan het ACHG en bovendien beslagen zijn in het over-

Communicatie is immers cruciaal in deze relatie: de mate van

dragen van kennis. U zal dat bij het lezen van het boek zeker

tevredenheid over de relatie met hulpverleners wordt bepaald door

merken: geen theoretische uiteenzettingen maar herkenbare

hoe de communicatie verloopt en hoe de patiënt zich begrepen

voorbeelden uit de praktijk, praktische tips zoals concrete zinnen,

voelt. Tevredenheid zorgt er voor dat patiënten beter meewerken,

formuleringen en bruikbare kapstokken. Net zoals bij het aanleren

dat ze vertrouwen hebben in de arts en dat ze o.a. meer thera-

van een andere vaardigheid, is het boek opgebouwd in logische

pietrouw zijn en minder klachten hebben over de hulpverlener.

stappen, waarbij de consultatie onderdeel per onderdeel wordt

Wetenschappelijke studies bewijzen dat antibioticagebruik kan

geanalyseerd. Het eerste hoofdstuk staat stil bij de motieven die

teruggedrongen worden bij hoest en keelpijn bijvoorbeeld, als

een patiënt al dan niet bij een arts brengt, in het tweede hoofd-

de arts de ideeën (I), bezorgdheden (C) en verwachtingen (E)

stuk wordt een cruciaal onderdeel besproken om de klacht van de

bevraagt van de patiënt. Lees er HANU of Minerva maar op na,

patiënt fundamenteel te begrijpen (hier komt o.a. de ICE aan bod).

maar ook voorbeelden uit de internationale literatuur zijn legio.

Na de kwaliteitsvolle anamnese in hoofdstuk drie volgt het klinisch

Uit het boek blijkt dat communicatie een echte vaardigheid is en

onderzoek “revisited”: u zult versteld staan van de mogelijkheden

niet zomaar wat praten en dat het gesprek bovendien het belang-

en valkuilen die zich in dit onderdeel voordoen. Vervolgens wordt

rijkste instrument is voor de arts, zowel de huisarts als de speci-

in het vijfde en zesde hoofdstuk uitgebreid stilgestaan bij het

alist. Laat dit voor alle artsen een les zijn: de variatie aan techni-

beleid en het betrekken van de patiënt bij het beslissingsproces

sche onderzoeken of de expertise in eender welk vak, het komt

zodat het spoor van de arts en de patiënt samenkomen. Zo wordt

de patiënt niet (voldoende) ten goede als het niet wordt ingebed

voorschrijven, behandelen, verwijzen e.d. geen eenrichtingsver-

in goede communicatie. Praten leren we als baby al en ouders

keer maar een succesvolle handeling. In een apart hoofdstuk

zijn steevast verrukt als blijkt dat hun spruit hen verstaat en meer

wordt het brengen van slecht nieuws in al zijn vormen ontrafeld

nog als er een vorm van gesprek ontstaat. Praten is later in de

zodat het een haalbare vaardigheid wordt voor elke arts. Het

opvoeding het belangrijkste instrument en dat stopt niet met het

laatste hoofdstuk tenslotte beschrijft het afronden van de consul-

opgroeien, integendeel. De ondertitel bij het boek is “kwaliteit van

tatie, een onderdeel dat dikwijls stiefmoederlijk wordt behandeld,

zorg en communicatie”, omdat alleen goede, kwaliteitsvolle zorg

maar dat zoals T.S. Eliot het zegt, de cirkel zinvol sluit: “En aan het

kan groeien uit goede, kwaliteitsvolle communicatie. Het ACHG

einde van onze verkenning komen we op ons vertrekpunt aan en

is een voortrekker op het gebied van kwaliteit (denk maar aan

voor het eerst kennen we die plek”.

de energie die er werd en wordt gestoken in EPA) en is daarom
bijzonder fier u een eerste deel te kunnen voorstellen in een vierluik over communicatie.

Marleen Brems

Aan weerszijden van de stethoscoop. Over kwaliteit van zorg en communicatie
Jan De Lepeleire en Manu Keirse (red.), uitgeverij Acco Leuven/ Den Haag
Werkten ook mee: Jan Craenen, Dominique Dewilde, Jo Goedhuys,
Manu Keirse, Geert Pint, Sabine Van Baelen en Mark Van Nuland
ISBN 978-90-334-8482-7
Winkelprijs: €18,50
Bestellen: €15,75 (ipv €18,50): mail naar
katrien.buelens@med.kuleuven.be

-15%

voor stageleiders
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Zorgtrajecten: Lust of last?
Interview met Jan Heyrman

De huisarts zal zich in de toekomst nog meer moeten profileren en

bereikt. Als je dat vergelijkt met internationale cijfers dan zijn dat

positioneren op het vlak van chronische patiëntenzorg. De huis-

waarden die overal worden gehaald in een acuut zorgmodel

arts is immers de enige speler in de gezondheidszorg die daar

d.w.z. waarbij de patiënt regelmatig opdaagt op de consultatie, de

ervaring en voeling mee heeft. Het concept “zorgtraject” speelt

parameters gemeten worden, en dan met goede raad weer naar

daar helemaal op in. Zal dit nieuwe concept een zegen of een

huis mag. Omdat dat beter kan, hebben we tijdens dit project het

last voor huisartsen betekenen? Collega Jan Heyrman is nauw

internationaal chronisch zorgmodel van Wagner, een epidemio-

betrokken bij de ontwikkeling van de zorgtrajecten en wil graag

loog, uitgeprobeerd. En wat bleek? De doelstellingen werden bij

uitleggen waar deze evolutie vandaan komt en welke aspecten

gemiddeld 70% van de patiënten behaald (behalve ook alweer

belangrijk zijn.

de BMI…). Ik licht de oorspronkelijke bedoeling van het Leuvens
project wat gedetailleerder toe, dat als model diende voor de

Redactie: “Waar komt het idee vandaan en waarom nu?”

uiteindelijke zorgtrajecten.

Jan Heyrman: “Het is al een tijdje bezig maar de volgende jaren

De opdracht van het RIZIV was, in het echte veld in samenwer-

zal er een enorme verschuiving zijn in de gezondheidszorg van

king met 6 huisartsenkringen, aantonen dat de huisarts wel dege-

acute zorg naar chronische zorg voor patiënten. De levensver-

lijk optimale kwaliteit kan leveren, als hij voldoende ondersteuning

wachting van de mensen stijgt en er zijn steeds meer chronische

krijgt. Er namen 122 huisartsen deel aan de studie waarbij deze

ziekten en zieken. Zo schat men bijvoorbeeld dat we op 5 jaar tijd

at random werden ingedeeld in 2 groepen: een “A-groep” met

van 300.000 naar 500.000 diabetici gaan evolueren. Het probleem

maximale ondersteuning en een “R-groep” met basisinstructies

is dat de gezondheidszorg gebaseerd is op een acuut ziekte-

en veel vrijheid om zelf te beslissen. Zo kreeg men wetenschap-

model en dat dit ontoereikend blijkt om chronische zieken goed te

pelijk gecontroleerde onderzoeksresultaten. De maximale onder-

begeleiden. In het acuut ziektemodel volstaat het dat er voor elk

steuning en service bestond uit een volledig diabetessteunteam

aangeboden probleem een deskundige arts beschikbaar is, die

met diabeteseducator, diëtiste, gezondheidspsycholoog, inter-

zonder te grote kosten middelen kan inschakelen om een diag-

nisten en oftalmoloog die (gratis) konden worden geconsulteerd.

nose te stellen en die op basis van de beschikbare wetenschap-

Daarnaast werd regelmatig schriftelijke feedback gegeven door

pelijke evidentie een terugbetaalde behandeling instelt. Bij het

de programma-manager over de toegepaste zorg bij de geïnclu-

chronisch ziektemodel begint het proces pas als de diagnose en

deerde patiënten. Naast een uitgebreid en goedgedocumenteerd

de behandeling is ingesteld. Bijvoorbeeld diabetes: de diagnose

behandelingsprotocol kregen de artsen ook nog een sociale kaart

wordt eenvoudig gesteld door tweemaal een nuchtere glycemie

met namen en adressen van gespecialiseerde hulpverleners in

van meer dan 126mg/dl en de behandeling is goed beschreven.

de projectregio, een monofilament voor voetonderzoek en navor-

Maar de zorg die deze patiënt de volgende 40 jaar nodig heeft,

mingsdagen. In de loop van het project kon men ook een beroep

de begeleiding van al zijn gedragsveranderingen zoals aange-

doen op de projectmanager om voorlichtingsavonden voor pati-

past eetpatroon, meer bewegen, het omgaan met zijn chronische

ënten te organiseren. In Aalst werd dan weer onderzocht hoe je

ziekte in al zijn facetten, het steeds maar opnieuw motiveren, dat

een regio van 80.000 inwoners kan klaarstomen voor het leveren

is een nieuwe uitdaging waarvoor de gezondheidszorg dringend

van goede chronische diabeteszorg binnen een bestaand netwerk

nieuwe modellen nodig heeft.”

van hulpverleners. De resultaten waren zeer interessant en bruikbaar om chronische zorg te optimaliseren. Fundamenteel in dit

Redactie: “Doen we het dan als huisarts niet goed? Zal het

chronisch zorgmodel is het verdelen van taken waarbij men vast-

geen extra belasting en administratieve rompslomp voor ons

stelt dat één interventie alleen geen succes garandeert maar dat

betekenen?”

het de som is van allerlei interventies die een verbetering veroor-

JH: “Toch wel maar het wordt in de toekomst een onmogelijke

zaakt. Een tweede belangrijk punt is dat je er niet komt zonder

taak als we niet creatief omspringen met de steeds toenemende

het engagement van de patiënt. Bij chronische zorg moeten veel

zorg en de eisen die men ons zal stellen. Het gaat immers niet

interventies zich richten op de patiënt want het succes hangt voor

alleen over diabeteszorg, het wordt een heel groot pakket als we

een groot deel van hem/haar af. Er is toenemende evidentie dat

alle vormen van chronische zorg meetellen. Bovendien hebben

patiënten die aangespoord worden om zelf verantwoordelijkheid

we door een aantal projecten bij huisartsen gemerkt dat het

op te nemen (patient empowerment) beter scoren bij de zorg voor

beter kan. In Aalst en Leuven liepen er van 2005 tot 2007 twee

hun chronische ziekte. Er zijn betere resultaten: niet alleen hun

projecten over chronische zorg. In beide regio’s werd gewerkt rond

zelfvertrouwen verhoogt, maar ook de zorg voor hun ziekte verbe-

diabetes en bij de start van het project werden een aantal waarden

tert waardoor die beter onder controle blijft. Dat aspect zal een

gemeten. We stelden vast dat bij ongeveer 50% de streefdoelen

grote rol spelen in het succes van het zorgtraject. Een laatste voor-

zoals HbA1c, bloeddruk en cholesterolwaarden werden gehaald.

waarde is dat er kan gewerkt worden met een bekwaam pro-actief

Tussen haakjes een goede gewichtscontrole werd maar bij 14%

team dat vooruitkijkt, en niet wacht op de problemen. Bij diabetes
9

bijvoorbeeld moet men niet van bij de diagnose alle mogelijke hulp

voltijdse zorgtrajectpromotor of zorgmanager krijgen want de

inschakelen maar in het verloop van de aandoening moet er op

huisarts kan deze enorme taak zelf niet uitvoeren en de huis-

de specifieke noden worden ingespeeld: in het begin heeft een

artsenkring ook niet. We hebben vastgesteld in Aalst en Leuven

patiënt misschien nog geen insuline nodig maar na een aantal

dat deze nieuwe functie noodzakelijk is om een zorgtraject met

jaren wel en dan kan de endocrinoloog of diabeteseducator zijn

succes te laten verlopen.

specifieke rol vervullen. Onze gezondheidszorg heeft zich tot nu
toe eigenlijk weinig bezig gehouden met aspecten zoals moti-

Een volgende vaststelling was dat cijfergegevens en data over

veren van patiënten, teamvorming enz. Maar toch wil het RIZIV

de doelstellingen belangrijk zijn voor de opvolging van het verbe-

nu investeren in deze vorm van zorg. Vandaar het ontstaan van

teringstraject. De regio’s en niet de individuele artsen krijgen de

zorgtrajecten.”

cijfergegevens, ze organiseren dan plaatselijk de eigen feedback
onder de vorm van benchmarking. Dit is de techniek om de eigen

Redactie: “Kan je een overzicht geven van de conclusies uit

resultaten te vergelijken met het gemiddelde goede resultaat van

beide projecten?”

de anderen in de regio. Cruciaal is dat alle gegevens elektronisch

JH: “De belangrijkste conclusie was dat de huisarts goed in staat

worden verzameld vanuit het dossiersysteem van de huisarts.

is om als individuele begeleider de chronische zorg te leveren en

Zonder administratieve belasting moet de software van de deel-

dat hij met succes het verbeteringsproces doormaakt. Maar de

nemende huisarts in staat gesteld worden om alle data door te

voorwaarde is dat hij ondersteund wordt op allerlei manieren o.a.

sturen en feedback te krijgen zonder er een bestraffing aan te

door een team waarin elke rol goed moet omschreven en vastge-

koppelen maar als een middel voor kwaliteitsverbetering voor de

legd worden. Door de projecten hebben we elke rol goed uitge-

ganse regio huisartsen. Door het opstarten van de zorgtrajecten

tekend. Bijvoorbeeld in het zorgtraject diabetes moet de endo-

willen we bestuderen of deze verbeteringscyclus langer dan 2

crinoloog de kennis en de expertise leveren aan de huisarts. De

jaar resultaat geeft. Het is immers noodzakelijk om te weten of

huisarts blijft de centrale speler en de specialist staat hem bij met

een chronische aandoening ook op lange termijn, pakweg een

raad en daad op het moment dat het nodig is door bijvoorbeeld

dertigtal jaar, beter wordt opgevolgd op deze manier en daarvoor

telefonische beschikbaarheid, het organiseren van permanente

zijn data nodig.

vorming en advies op moeilijke momenten in de evolutie van de
aandoening. In het concrete geval van diabetes is er ook de diabe-

De laatste aanbeveling die we gedaan hebben vanuit het project

teseducator waarvan we hebben gemerkt dat die een cruciale rol

maar die voorlopig niet weerhouden is door de overheid, is dat

speelt vooral op twee momenten in de evolutie n.l. bij het stellen

diabetes van in het begin in zijn totaliteit moet aangepakt worden.

van de diagnose en bij de overgang van orale antidiabetica naar

Tot nu toe heeft men altijd de neiging om hulp te organiseren

insuline. Zo krijgen we in elk zorgtraject een trio dat bestaat uit drie

als het begint mis te lopen. Om budgettaire redenen heeft men

spelers: de patiënt die zich engageert, de huisarts die alles coördi-

gekozen om nu alleen diabetici met type 2 op 1 (de zogenaamde

neert en de specialist(en) die ondersteunend werk(en)t.

groep 4) en op 2 injecties insuline (groep 3A, nu in de conventie
in het ziekenhuis) en chronische nierinsufficiëntie in te sluiten. Als

Een tweede conclusie uit onze projecten was dat we dit soort zorg

alles goed loopt, wordt het project verder naar andere chronische

niet op nationaal maar op regionaal niveau moeten organi-

aandoeningen uitgebreid, met name COPD en astma, chronisch

seren. Het is belangrijk dat de zorg rond de patiënt georganiseerd

hartfalen, kwetsbare ouderen, osteoporose en depressie.”

wordt met de lokaal beschikbare multidisciplinaire netwerken. Elke
regio functioneert immers anders en zit anders in elkaar. Daarom
zal elke regio of netwerk van 75.000 à 186.000 inwoners ook een
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Marleen Brems

Homeopathie: to be or not to be?

Als hoogleraar huisartsgeneeskunde en directeur van het

aan het placebo-effect: “Mensen zijn tevreden over het bezoek

Belgisch Centrum voor “Evidence Based Medicine” wordt onze

aan de homeopaat, want ze voelen zich geholpen en er wordt

baas Bert Aertgeerts ook af en toe aangesproken om iets zinnigs

naar hen geluisterd, maar de middelen zelf genezen niet. Mensen

te vertellen over dingen en ondingen die verschijnen in de media

moeten wel het onderscheid maken tussen homeopathie en krui-

zoals onlangs het geval was . Aanleiding was de discussie over het

dengeneeskunde. Homeopathie is een oneindige verdunning van

nut van homeopathie en het al of niet terugbetalen van onkosten

iets; farmacologisch gezien, is te betwijfelen of zo iets verdund

door de overheid.

nog werkzame stoffen heeft. In de kruidengeneeskunde gaat het

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) heeft noch-

over planten waarvan bij sommige stoffen wel degelijk is aange-

tans nog maar eens een hoop wetenschappelijke studies bekeken

toond dat ze werken. Voorbeelden zijn sint-janskruid dat werkt

en besloten dat homeopathische middelen niet werken. Maar

tegen matige depressie (nvdr: denk ook aan digitalis).”

uiteraard als dan in “de gazet” getuigenissen staan van enthou-

We kunnen dus besluiten dat goed luisteren naar de patiënt en

siaste aanhang(st)ers als de koningin van Engeland of dichter

aandacht geven, de belangrijkste troef is en blijft van de huisarts.

bij huis BV’s als Martine Prenen of Sabine Devos, dan gaat de

Of hoe de dokter ook een medicijn kan zijn…

gewone man wel eens twijfelen. En wat is er beter dan bij twijfel en
ontij een verstandig mens aan het woord te laten. Kwestie van te
weten wat we als huisarts tegen onze patiënten kunnen zeggen…
Volgens Bert Aertgeerts kunnen we de tevredenheid van patiënten
die homeopathie toepassen voor honderd procent toeschrijven

Marleen Brems

AGENDA
22 september 2011
Avondsymposium “Aan weerszijden van de stethoscoop”
Auditorium van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
Medisch symposium geriatrie voor huisartsen 1/10 van 9u tot 13u30 in O&N, Gasthuisberg.
Inschrijven kan via mail: isabelle.dupont@be.netgrs.com
Leuvense Dagen najaar 1-2-3 december 2011: acute geneeskunde.
Meer info bij monique.smets@med.kuleuven.be
Emeritaatsviering Prof. E. Keirse op 9 november 2011 in de promotiezaal, Naamsestraat te Leuven. Meer info volgt!
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