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Editoriaal
Een van de belangrijke gevolgen van ons beleidsplan was het

tussen stages en theoretisch onderwijs, de link tussen klassiek

organiseren van een dag om met de hele ploeg creatieve ideeën

onderwijs en nieuwere methodes.

te genereren. We zouden die dag buiten de lokalen van het ACHG

Deze dag was vooral een experiment om met een hele groep, in

houden en ons initiatief werd “Creadag” gedoopt. Wat een geluk

een ander kader en omgeving, te komen tot nieuwe inzichten, een

dat deze dag buitenshuis werd georganiseerd, want het weekend

groepsgeest te creëren en te zien waar het rendement ligt van een

ervoor was er een waterleiding gesprongen en had een drietal

dergelijke bijeenkomst.

lokalen onder water gezet. De bureaus van onze onderzoekers

14 maart was echter ook een zwarte dag in de Belgische geschie-

veranderden zo in een regendouche. Mensen die dit even in beeld

denis. 22 Vlaamse kinderen en zes volwassenen lieten het leven

willen zien kunnen terecht op onze Facebook pagina.

bij hun terugreis uit Zwitserland. Scholen uit Lommel en dichterbij

Bijna lente, een schuchtere zon en een bosrijke omgeving zouden

uit Heverlee (Leuven) werden zwaar getroffen. Verschillende staf-

onze gedachten lucht en vleugels geven. Een heel talrijke groep

leden die op de “Creadag” aanwezig waren, werden de hele dag

tekende present op 14 maart. De dag begon met de voorstel-

in beslag genomen om meer te weten te komen over kennissen en

ling van het beleidsplan. Een plan waar één jaar aan gewerkt

familieleden. En ook binnen onze groep waren er helaas mensen

is en dat gedragen wordt door de hele groep. De discussie die

die hun kinderen verloren…

na deze voorstelling volgde, getuigde van heel wat betrokken-

Zo zie je maar hoe relatief alles is.

heid. Daarna begon het eigenlijke “werk” pas. Er moest creatief
nagedacht worden. Eerst wat onwennig, want deze dag zouden

Bert Aertgeerts

we niet werken, maar algauw werden er groepen gevormd die
over allerlei thema’s begonnen te freewheelen. De enige beperking was dat het moest gaan over onderwijs. Het was een ongewone ervaring om iedereen in groepjes van drie of vier op een
dergelijke manier met elkaar te zien praten, denken, overleggen.
s’ Middags werd er een dynamische groepsfoto gemaakt. Het
resultaat zal te bewonderen zijn op onze website www.achg.be.
Uiteindelijk werd er nagegaan welke ideeën potentie hadden en
waar we zouden kunnen op inzetten. De link tussen onderzoek
en onderwijs, tussen opleiding voor studenten en huisartsen, de
link tussen gewone voordrachten en interactieve colleges, de link
1

ACHG goes Russia
Belgisch-Russische samenwerking

Rusland was nog nooit zo dichtbij als nu: het ACHG is al enkele

loopt van 2011 tot 2013 in St-Petersburg en Arkhangelsk, met

jaren actief in het smeden van wetenschappelijke en andere

de steun van een biofarmaceutisch bedrijf. Het is de eerste keer

banden met onze confraters daar. Want ja, ook in Rusland worden

dat Belgische en Russische onderzoekers samenwerken op het

mensen ziek en doen (huis)artsen onderzoek om op een verant-

gebied van pneumologie.

woorde manier geneeskunde te bedrijven. Concreet betekent dat
dat er sinds vier jaar een intense samenwerking bestaat tussen het

De pers op 18 november 2011 over de RESPECT-studie:

ACHG en de afdeling huisartgeneeskunde van de “St Petersburg

Today the launch of RESPECT, a joint Russian-Belgian research

State Medical Academy named after I.I. Mechnikov”. Bovendien is

project on the problem of chronic obstructive pulmonary disease

collega Jan Degryse van het ACHG daar ook gastdocent.

(COPD), was announced at a Russian-Belgian conference in St.

Onlangs trokken ze naar St-Petersburg met een ploeg docenten

Petersburg. Its goal is to examine the true prevalence and diag-

om een cursus onderzoeksmethodologie te doceren voor docto-

nosis of COPD, as well as assist in identifying bronchopulmo-

raatsstudenten. En in de voorbije drie jaar had het ACHG hier drie

nary diseases at early stages. The project will be implemented in

doctoraatsstudenten te gast en twee post-doc onderzoekers voor

2011-2013 in St. Petersburg and Arkhangelsk, with support from

studieverblijven. En nu héél recent was Nikolay Vasiliev gedu-

the biopharmaceutical company AstraZeneca. It will be the first

rende één maand op bezoek , als eerste laureaat van de Peter de

collaboration of Russian and Belgian researchers in the field of

Grote Prijs. Omdat er historisch een lange samenwerking bestaat

pulmonology.

tussen St-Petersburg en Vlaanderen, hebben de KU Leuven en
de ”Medical Academy for Post-Graduate Studies in St-Petersburg”

There are 64 million people suffering from chronic obstructive

samen deze prijs in het leven geroepen om de uitwisseling van

pulmonary disease (COPD) worldwide, according to World Health

kennis en expertise te bevorderen op het gebied van huisarts-

Organization (WHO). COPD currently ranks fourth in the world

geneeskunde. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een jonge

in terms of mortality rate after cardiovascular diseases, cancer

Russische arts en loopt een periode van vijf jaar. Naast de offi-

and diabetes. Official statistics in Russia reported more than two

ciële titel “Laureaat Peter De Grote Prijs 2012” krijgt de winnaar

million patients with COPD, but calculations with the use of epide-

een beurs ter waarde van 3000 Euro die dient om de reiskosten

miological markers show this figure to be much higher – around

te betalen als ook een studieverblijf van vier tot zes weken in

11 million people.

België. Dit studieverblijf wordt individueel uitgewerkt op basis

Jan Degryse, professor at the Catholic University of Leuven

van de wensen van de laureaat, weliswaar met twee verplichte

(Belgium): “COPD is a problem relevant for all countries.

opdrachten: één dieptestudie van een specifiek competentie-

Accordingly, over the past 30 years, mortality from cardiovascular

model en daarnaast een geleid bezoek aan een aantal oplei-

disease decreased by 52% and by 2.7% from cancer. Over the

dingspraktijken voor huisartsen in België. De kandidaten moeten

same period, deaths from COPD increased by 100%. There are

hun voorstel inleveren en worden beoordeeld door een jury

fears that COPD will become the disease of the next decades,

bestaande uit drie Russische en drie Belgische huisartsen. Het

especially considering the ageing global population. We and our

eindresultaat is een publicatie van hun onderzoek in een Belgisch

Russian colleagues have compiled many questions related to

tijdschrift voor huisartsgeneeskunde en in “The Russian Journal

the prevalence of respiratory diseases in the world, the problems

of Family Medecine”, naast de presentatie van een voordracht in

of early diagnosis and treatment, the interaction of primary care

St-Petersburg over hun ervaringen. Het wedstrijdreglement werd

physicians and specialists and improving their skills in pulmono-

ondertekend door drie professoren: Olga Kutznezova, Elena

logy. That's why we have initiated the joint research RESPECT

Frolova en onze collega Jan Degryse.

Project for the study of COPD.”
According to experts, the main risk factors for COPD are smoking

Het Leuvens Consultatiemodel

and the degree of air pollution. Despite an intensive information

De winnaar van 2011, Nikolay Vasiliev, maakte na zijn verblijf

campaign about the dangers of smoking and promoting healthy

in Leuven een presentatie over het Leuvens Consultatiemodel

lifestyles, Russia remains one of the countries with the most

(LCM) dat vanaf nu in het Russisch bekend staat als “Лювенская

smokers, according to the WHO. About 44 million people aged 15

модель консультации”!

years and older smoke in Russia – nearly one-third of the adult
van de

population. And if the same proportion of smokers is maintained,

Belgisch-Russische samenwerking RESPECT, een gezamenlijk

the WHO predicts COPD to become the third leading cause of

research project over COPD. De bedoeling was de daadwerkelijke

death in the world by 2030.

prevalentie en diagnose van COPD te onderzoeken, naast het

Olga Kuznetsova, MD, professor, Head of the Department of

ondersteunen van de detectie van bronchopulmonaire aandoe-

Family Medicine at the Ilya Mechnikov Northwest State University

ningen in een vroeg stadium. De implementatie van dit project

of Medicine, Vice-President of the Russian Association of General

In de pers verscheen in november 2011 het verslag
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Practitioners: “Despite the campaign against the prevalence of

naar een functionele benadering van de oudere Russische bevol-

tobacco use, we understand that the number of smokers will

king. De bevolkingsgroep die werd bestudeerd, komt overeen

not be significantly reduced and the number of patients with

met het Fried model, waarbij één op vijf ouderen bestempeld kan

COPD will also increase. Moreover, it should be noted that COPD

worden als kwetsbaar.

affects not only smokers.Therefore, in the context of the RESPECT

We publiceren niet het volledige originele artikel (dat vindt u terug

Project, we also want to determine why COPD doesn’t affect all

door op “google” de titel in te geven) maar wel enkele interes-

smokers and why a significant number of non-smokers also suffer

sante, weliswaar verontrustende gegevens uit het artikel. Ook al

from this disease. In addition, we aim to improve early diagnosis

is de tekst in het Engels, het is toch de moeite om te lezen wat de

of bronchopulmonary diseases.There is currently an instrumental

bevindingen zijn van onze Russische collega’s. Het schetst een

method that can help with correct diagnosis – spirometry. Large-

beeld van de gezondheidstoestand in een deel van de wereld dat

scale implementation of this method in Russia will make outpa-

de meesten onder ons niet bekend is.

tient care easier and improve the quality of medical care.”
The Russian-Belgian research RESPECT Project aims to reveal

Onderzoek van populatiegegevens in Rusland

the true prevalence of COPD and its current level of diagnostics,

Russia’s population structure is characterized by a shrinking

as well as determine the effect of tobacco use on the disease's

proportion of youth and an expanding

progression. Its unique feature is that it will be implemented

proportion of people aged 60 and above. According to prognosis,

through general practice physicians trained in a distance learning

those aged 60+ will make up 27% of the population by 2012. In

course. The RESPECT Project is made possible through a part-

comparison, two decades ago, those aged 60 years and above

nership between the Catholic University of Leuven (Belgium) and

made up only 14 percent of the total, whereas youth aged 0-14

the Ilya Mechnikov Northwest State University of Medicine, as well

constituted about a quarter of Russia’s population. This trend

as the support of the biopharmaceutical company AstraZeneca.

is problematic, because one third of people older than 65 will

Guy Vandenhoven, AstraZeneca Regional Medical Director

need long-term intensive medico-social care. Contributing to the

CEEMEA: “Being a socially responsible company and a leader

observed phenomenon are the changes in fertility rates: while

in the field of pulmonology, we supported the initiative of partner-

higher in the past, they are currently very low, resulting in past

ship between the two universities. We hope that through research

birth cohorts being comparatively larger than current ones. The

we can help improve diagnosis of COPD and its detection at an

situation in St-Petersburg is even worse than at the national level.

early stage, when the cost of its treatment is much lower and the

The mean age of the residents there is 41.1 years.

outcome of treatment is more optimistic.”

Compared to other G-8 countries, the rapid aging of the Russian

The RESPECT Project will be implemented in two Russian cities

population and the subsequent increase in the dependency ratio

– St-Petersburg and Arkhangelsk. The research results will be

occur at a lower GDP per capita. In the St-Petersburg area, the

presented in 2013.

number pensioners is approximately 1.1 million, or a quarter of the
whole population (4,571,000). Of these pensioners, 55% is disa-

De Crystal studie

bled, and 345,000 are Great Patriotic war veterans. The average

De samenwerking tussen het ACHG en collega’s in St-Petersburg

pension size is 5,400 rubles (appr. 122 euros/month). For 18.6%

resulteerde ook in een ander artikel in The American Geriatrics

of the elderly, their pension is not sufficient to cover living costs.

Society: “A Roadmap of Aging in Russia: The Prevalence of Frailty
in Community-Dwelling Older Adults in the St. Petersburg District

Cardiovasculaire aandoeningen en research

The ‘‘Crystal’’ Study”; Natalia A. Gurina, MD, MPH, PhD, Elena V.

However, Russia also has one of the world’s highest death rates

Frolova, MD, PhD, and Jan M. Degryse, MD, PhDwz

from cardiovascular disease (CVD)-

De bedoeling van deze studie is om de gezondheidsproblemen

829 per 100,000 inhabitants in 2007 – and life expectancy has

van ouderen in Rusland in kaart te brengen en het aantal kwets-

fallen below 66 years. Russia is the first country in the history of

bare ouderen te bepalen d.m.v. een cross-sectionele studie. De

modern nations to experience such a strong peacetime decrease

bevindingen benadrukken dat er meer aandacht en middelen

in life expectancy. Mortality rate among men is 3.5 times higher

nodig zijn om van een ziekte-gerichte benadering te evolueren

than among women.
The growing number of elderly who have “survived” this cardiovas-

Voor het ACHG is collega
Jan Degryse, die een
echte Russische muts
draagt maar ook vloeiend
Russisch spreekt, de
contactpersoon!

cular mortality wave , form a very
interesting study population for research on “frailty” and “aging”.
The main results from the Crystal project so far are:
• 1.8% of the elderly have frank malnutrition, and 17.3% of the
elderly are at risk of malnutrition. The average BMI is 27.2 ± 4.4
кg/м in men and 29.2 ± 5.1 кg/м in women.
• A high prevalence of hearing (60.7%) and vision (89.5%)
impairments was found; for 26% and 37% respectively, these
3

impairments cause problems in daily living (thus needing

2. We showed that it is possible to use CGA (comprehensive geri-

correction or treatment). 40.9% have urine incontinence

atric assessment) in a primary care setting, with the help of

(according to international data, the prevalence of incontinence

primary care nurses trained for this purpose.

is not more than 30%).

3. Previously, no prevalence data for cognitive impairments in

• 12.9% of those aged 65–74 and 22.5% of those older than 75

Russia were available. Special medical care is presently not

have anemia, the causes of which should still be determined.

provided for people with mild cognitive impairment or with

The frequency of depression is extremely high: 25.9% of those

dementia: precise planning of such care is impossible without

aged 65–74, and 42.5% of those aged 75+ . This corresponds

any available statistics. However, it is known that the dura-

to the high level of CVD.

tion of hospital stays (according to data from the Healthcare

• 14.4% of people aged 65-74 years and 33.0% of those older

Department) is the longest for people with mental disorders (52

than 75 are dependent on others for their daily living activities.

days). This type of care is also the most expensive. Through the

• The elderly have, on average, two chronic diseases, and they

Crystal study, we have now obtained a clear picture of the prev-

are most likely to be suffering from one or two cardiovascular

alence of cognitive impairments: it is extremely high. If we have

co-morbidities.

the opportunity to conduct repeated screening, we can calcu-

• The average grip strength is 15.7 kg (± 7.8 kg), and half of the
elderly have problems with maintaining balance.
• 14.1% of the elderly present with moderate to severe cognitive
impairment, 44% have mild cognitive impairment.
• In our population, the prevalence of frailty ranges from 21.1%

late the number of transitions from early stages of dementia
to more severe stages. It will give us a basis from which to
plan and manage care for the elderly with cognitive decline. As
a practical outcome, we suggest the creation of special treatment programs for people with cognitive impairments.

according to Fried’s criteria to 43.9% using the Puts model.

4. The study can help us understand the causes of dementia in

These figures are high but still comparable with international

our population of community-dwelling elderly. It is well known

data.

that the main forms of dementia are Alzheimer’s disease and

• The prevalence of frailty does not differ by age group in men,

vascular dementia. But, the relative prevalence figures could

but in women it is significantly higher in those aged 75+ than

be different in Russia compared to in western countries, due

in those 65-74 years old. Does this mean that frailty develops

to the very high prevalence of CVD in Russia. If we have the

earlier in men? This is a question for further investigation.

opportunity to investigate participants with different stages of

• The incidence of co-morbidity appears to be the same in
both age groups. This could mean that the clinical status of

cognitive impairment, we can discover the main causes of
cognitive impairment in Russia.

our cohort of elderly could be classified as stable, and that the

5. For the first time in Russia, we used echocardiography to

attention of healthcare providers should shift primarily to their

screen for myocardial dysfunction in a primary care setting. The

functional and mental status.

results can help us to assess the need for such screening in

• The frequency of diastolic myocardial dysfunction is 21.8%,

the elderly, but they can also improve our understanding of the

that of systolic dysfunction only 1.8% . These figures are much

natural history of cardiac dysfunction. This knowledge could

lower than those so far presented in international publica-

help us improve prevention of heart failure via primary care.

tions. It could be a result of later diagnosis: patients visiting

This can be of benefit not only to Russia but also to other coun-

physicians only when they present symptoms of heart failure.

tries. The screening was carried out with portable equipment.

However, heart failure can be prevented or delayed through

Further requirements and cost-effectiveness of such equip-

correct treatment if dysfunction is diagnosed earlier.

ment in the primary care setting can be determined.

• Broncho-obstructive disorders have been discovered in 20% of

6. We used spirometry in the CGA for the first time. Results of this

participants; only 43% of these had previously been diagnosed

part of the project will provide information about the prevalence

with asthma or COPD. This could again be a result of late diag-

of obstructive syndrome in the elderly, about the effectiveness

nostic investigation.

of using spirometry for comprehensive geriatric assessment
(never previously used in a primary care setting in Russia),

Why we called this ambitious project “Crystal”?

and about the prognostic value of this method for predicting

The word “frailty” in Russian is translated as “hrupkost” –

mortality, disability, and functional dependency. This again

хрупкость. This meaning relates to features of crystal. On the

could be of benefit to countries other than Russia too.

other hand, in Russian, “Crystal” sounds like “HRUSTAL” – not to

7. The data from the Crystal project showed that in the studied

different from “hrupkost”. The last part of the word HRUSTAL, “stal”,

population the frailty concept remains relevant within our

means “steel”. It corresponds to our efforts to make old people in

particular epidemiological context, which has an exceptionally

Russia stronger, like steel. From frail to strong as steel.

high CVD mortality, we identified a prevalence of frailty that is
largely comparable with that reported in other populations. The

4

What do these results mean?

approach taken will help us determine the groups of people

1. This is the first epidemiological study in Russia concerning the

who are at risk of events: near death, falls, malnutrition, hospi-

health and functional status of the community-dwelling elderly.

talization and losing of independency. Based on our findings,

we can generate methodologies for general practitioners to
identify such patients and to refer them to specialists if necessary. This will allow for more efficient spending of resources,
focused on the target population.

in the studied district, nor in other districts of St-Petersburg.
Maybe now is the right time for new private initiatives.
9. The urgent need of educating general practitioners about the
“new geriatric approaches” is obvious. An additional practical

8. Care for elderly people with complex problems requires collab-

point arising from the Crystal study is the possibility to create

oration between care-givers, and this strongly depends on the

a new curriculum annew teaching methods for postgraduate

responsible organization. In Russia the potential important

education of physicians.

contribution of primary care providers in CGA has not been
identified, neither recognized so far. In order to tailor the care

Contact persons: Prof.J.Degryse jean-marie.degryse@uclouvain.

in accordance to the need individual elderly people, assess-

be of jan.degryse@med.kuleuven.be

ment has to be organized at a lower aggregation level (districts)

Prof.Elena Frolova efrolova@yandex.ru

where professionals know each other well and agreements can
be adjusted to local conditions. The results from the Crystal

Nvdr: “Frailty” wordt soms vertaald als veroudering of kwetsbaar-

project showed that the existing system absolutely fails to

heid maar is eigenlijk een complexer begrip. Fried beschreef bruik-

provide effective long-term care, including prevention and treat-

bare criteria voor “frailty” bij ouderen. Voor meer informatie voert u

ment. We need a new organization model, involving different

op google de woorden “Fried” en “frailty” in. Een interessante klini-

types of structure: day-care homes, CGA departments, nursing

sche les “Frailty bij ouderen” geeft duiding van deze begrippen.

homes, special day care units with focus on mental health care.
At this moment there is no healthcare provision for the elderly

Marleen Brems

Onderwijsproject ‘Levensecht Leren’ van start
vaardigheden met een professionele houding is cruciaal voor
Met het tweejarig onderwijsproject ‘Levensecht leren’ beogen we

de goede afloop. Anders gesteld, er is niet alleen een integratie

de implementatie van een zogenaamde blended leeromgeving in

nodig tussen kennis, vaardigheden en attitudes, maar ook tussen

de prespecialisatie huisartsgeneeskunde (4de masterfase). De

theorie en praktijk.

leeromgeving is blended in die zin dat het een combinatie betreft

Het leren integreren van de theoretische kennis in de prak-

van computer-geassisteerd leren en het contactonderwijs in zijn

tijk, intussen rekening houdend met de verschillende rollen die

huidige vorm. Het is dus geenszins de bedoeling om het contact-

een huisarts heeft, moet dus beschouwd worden als een door-

onderwijs voor bepaalde opleidingsonderdelen te vervangen,

gedreven vorm van complex leren. Om dit complex leren opti-

eerder om een aanvulling te bieden op wat nu georganiseerd is

maal te ondersteunen vertrekt een leeromgeving het best van

en zo te zorgen voor een geïntegreerde benadering van de pres-

levensechte, authentieke taken (Mayer, 2010; Morrison, Ross,

pecialisatie huisartsgeneeskunde.

Kemp, & Kalman, 2011; van Merriënboer & Sweller, 2010). Op die
manier kan de student een rijk arsenaal aan mentale modellen

Integratie van theorie en praktijk

en cognitieve strategieën ontwikkelen, die hem of haar toelaten

De nieuwe eindtermen van de opleiding geneeskunde focussen

om in de meest diverse situaties gebruik te maken van efficiënte

op het geïntegreerd verwerven van kennis, vaardigheden en atti-

probleemoplossingsstrategieën.

tudes (Frank, 2005; van Herwaarden, Laan, & Leunissen, 2009).
De huidige opleiding echter, is vaak nog teveel gericht op het

De leeromgeving toegepast binnen het ACHG

afzonderlijk verwerven van deze kennis, vaardigheden en atti-

Voor het onderwijsproject ‘Levensecht Leren’ zullen over een

tudes. Bovendien is er te weinig aandacht voor de integratie van

periode van twee jaar zes leertrajecten ontwikkeld worden rond

deze elementen in het levensecht, dagdagelijks klinisch handelen.

thema’s die in de huidige opleiding behandeld worden. De onder-

Nochtans is het voor de goede afloop van het huisartsgenees-

werpen voor de eerste twee trajecten zijn reeds bepaald. Het

kundig consult cruciaal dat de arts deze kennis, vaardigheden en

eerste traject zal focussen op diabetes, terwijl het tweede traject

attitudes op de juiste manier in functie stelt van zijn/haar rol als

zich richt op acute infecties bij het kind. De thema’s voor volgende

medisch deskundige, communicator, samenwerker, organisator,

trajecten moeten nog vastgelegd worden maar om te vermijden

gezondheidsbevorderaar, academicus en beroepsbeoefenaar.

dat er teveel gefocust wordt op de pathologie op zich, zal het

Het volstaat niet om alleen correcte kennis te hebben over bijvoor-

laatste traject een mix van pathologieën aanbieden, te vergelijken

beeld de ziekte diabetes, het is ook belangrijk deze te kunnen

met een virtuele wachtzaal bij de huisarts.

vertalen naar een beleid voor de patiënt, hierover op een profes-

Het ontwerp van de leeromgeving is gebaseerd op het 4C/

sionele manier te communiceren en je praktijk op de juiste manier

ID-model (van Merriënboer, Clark, & de Croock, 2002; van

te organiseren om de beoogde doelen te kunnen bereiken. De

Merriënboer & Kirschner, 2007; lees ook onderaan de verwijzing

integratie van de diabetesgerelateerde kennis en de verschillende

naar de website van het project). Dit model biedt een empirisch
5

getoetste houvast bij het ontwerp van complexe leeromgevingen.

ondersteuning zijn een handleiding bij de EMD-software, stappen-

Het model bestaat uit vier componenten: taken, ondersteunende

plan voor het uitvoeren van een opvolgingsconsult, aandachts-

informatie, procedurele informatie en tenslotte deeltaakoefe-

punten voor het aanvragen van een bloedonderzoek, etc.

ningen. Figuur 1 biedt een schematische weergave van het model.

De vierde component tenslotte, omvat de deeltaakoefeningen

De eerste component omvat de leertaken (figuur: voorgesteld

(figuur: part-task practice). Deze worden niet altijd aangeboden,

door de eerste vier bollen). Dit zijn authentieke, levensechte taken,

maar eerder wanneer het intensief inoefenen van een deelaspect

zoals het consult. Algemeen geldt dat de eerst aangeboden taak

van een consultatie een meerwaarde kan bieden. Bijvoorbeeld,

het meest eenvoudig is (vb. weinig complexiteit, duidelijk consult,

het peilen naar de motivationele status en het uitvoeren van

slechts één pathologie, etc.), en dat de laatst aangeboden taak

klinisch onderzoek naar tekenen van hartfalen, zijn routine-

binnen een leertraject de meest complexe is (vb. een consult met

aspecten die kunnen getraind worden via deeltaakoefeningen.

bijkomende pathologie, externe factoren waarmee rekening moet

We zorgen ervoor dat op het einde van de rit alle dimensies van

gehouden worden, etc.). Bij alle taken of consulten hoort onder-

het consult aan bod zijn gekomen: consult- en communicatievaar-

steuning (figuur: grijze opvulling in de bollen). Echter, die onder-

digheden, klinische en technische vaardigheden, diagnostische

steuning neemt af naargelang een student meer kennis verwerft

strategieën, EBM en kennismanagement, praktijkmanagement

en vaardiger wordt. Zo zal bij de eerste taak van het leertraject

en de psychosociale dimensie. De docenten uit de verschillende

diabetes nog heel wat ondersteuning aangeboden worden, terwijl

domeinen zullen hiervoor ook samenwerken.

bij de laatste taak van de student wordt verwacht dat hij intussen

Specifiek voor het ACHG werd het 4C/ID model uitgebreid met

voldoende kennis en vaardigheden heeft verworven, of de attitude

feedback en assessment. Zo zal er na de leerfase ook een toets-

heeft verworven om die ondersteuning zelf te gaan zoeken.

fase zijn, waarbij feedback het hoofddoel is. In deze fase maken

Samengevat: taken worden gegroepeerd, in dit geval, binnen het

we een onderscheid tussen supported assessment en unsup-

leertraject diabetes. Deze groep van taken wordt in het model een

ported assessment. Bij de eerste vorm worden de studenten

taakklasse genoemd. Binnen deze taakklasse (leertraject) zijn de

getoetst, maar kunnen ze nog al het ondersteunend materiaal

taken georganiseerd volgens een toenemende complexiteit en

raadplegen indien nodig. Vervolgens gaat men over naar de fase

volgens een afnemende ondersteuning.

van unsupported assessment, waarbij geen ondersteuning meer

Een tweede component is de ondersteunende informatie (figuur:

wordt aangeboden, tenzij de ondersteuning die beschikbaar is in

supportive information). Deze informatie blijft beschikbaar gedu-

de huisartsenpraktijk.

rende het hele leertraject en is een hulp bij het uitvoeren van

Samengevat: er is niet enkel een integratie tussen theorie en prak-

niet-routineaspecten zoals probleemoplossen, redeneren en

tijk, maar ook tussen contactonderwijs en computer-gebaseerd

beslissen. Deze informatie wordt ook vaak ‘de theorie’ genoemd

onderwijs. Bovendien worden de beschikbare leermaterialen ook

en kan dus aangeboden worden in de vorm van een les, een

geïntegreerd aangeboden. De student kan specifieke ondersteu-

weblecture of een cursusdocument.

ning vragen voor het aspect communicatie bij diabetes, maar zal

De derde component wordt omschreven als procedurele infor-

ook alle ondersteuning met betrekking tot communicatie kunnen

matie (figuur: procedural information). Deze informatie wordt

opvragen.

aangeboden wanneer dit nodig is. Wanneer een student bezig is

De leertrajecten ‘diabetes’ en ‘acute infectie bij het jonge kind’

met oefeningen rond het EMD, heeft het geen zin te verwijzen naar

worden momenteel ontwikkeld in Toledo waarbij maximaal

communicatievaardigheden of omgekeerd. Afhankelijk van wat de

gebruik zal worden gemaakt van de aanwezige functionaliteiten

student op een bepaald moment doet of nodig heeft, wordt deze

(discussiefora, videolab, leermodules, adaptieve leerpaden, etc.).

informatie, op zijn tijd, aangeboden. Voorbeelden van dergelijke

De inhouden en leeractiviteiten van de drie verschillende opleidingsonderdelen (OPO’s) worden op elkaar afgestemd. Hiervoor
werken docenten vanuit verschillende expertisedomeinen én van
verschillende OPO’s samen.
Een eerste pilootstudie (met als onderwerp de twee trajecten) zal
opgezet worden vanaf juni 2012 en vanaf dan wordt ook een opleiding voorzien voor de docenten. Na de evaluatie van de eerste
twee leertrajecten worden traject 3 en 4 ontwikkeld, om dan vanaf
januari 2013 aangeboden te worden aan de studenten. Vanaf
augustus 2013 worden de laatste twee trajecten geïmplementeerd en geëvalueerd. Bovendien zijn de leertrajecten cumulatief
en zullen vanaf het academiejaar 2013-2014 zes leertrajecten in
de 4de masterfase kunnen aangeboden worden.
We hopen met dit project een aanzet te geven om theorie en
praktijk geïntegreerd aan te bieden, rekening houdend met de

Het instructiemodel voor het project
‘Levensecht Leren
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verschillende dimensies van huisartsgeneeskunde. Bovendien
wil dit project een katalysator zijn voor het gebruik van empirisch

gevalideerde ontwerpprincipes bij het ontwikkelen van een

en Marc Van Nuland, stageleider Kathleen Geens en studenten

leeromgeving voor complex leren. Het belangrijkste ingrediënt

Hanne Buyse, Tim De Peuter, Anneleen Six en Liselore Van Parys.

echter, is het enthousiasme van de docenten. En wat dat betreft
kon dit project geen betere thuis vinden dan het ACHG.

Hebt u zelf nog good practices die bij de studenten goed onthaald

We zijn ervan overtuigd dat zowel studenten, docenten en

werden of worden? Hebt u ervaringen die voor ons een hulp

stageleiders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het

kunnen zijn? Hebt u bekommernissen over de leeromgeving, of

ontwerpen van deze nieuwe leeromgeving. Ten eerste kunnen

de implementatie ervan? We horen het graag van u, en nodigen

docenten en stageleiders, als ervaringsdeskundigen, de vele

u dan ook uit voor een persoonlijke babbel of in één van onze

dimensies van een consult benoemen. Ten tweede weten onze

stuurgroepvergaderingen.

studenten, docenten en stageleiders wat de leernoden zijn van
de stagiairs in de 4de masterfase en welke aanpak de voor-

De

projectmedewerkers

Dominique

Manhaeve

en

Mieke

keur geniet. Bovendien zijn studenten een onmisbare schakel in

Vandewaetere.

dit project omdat zij de belangrijkste gebruikers van de nieuwe

De promotoren Bert Aertgeerts, Ann Roex en Geraldine Clarebout

leeromgeving zullen zijn. Hun kritische blik en suggesties zijn dus

(Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie, KU Leuven).

onmisbaar. Al deze verschillende perspectieven werden gebundeld in een stuurgroep, die vier maal per jaar bijeenkomt. Deze

Meer info? Contacteer Ann.Roex@med.kuleuven.be

stuurgroep bestaat uit de ACHG-docenten Harrie Dewitte, Geert

Meer lezen? http://sites.google.com/site/levensechtleren/ op deze

Goderis, Bernard Meyfroodt, Geert Pint, Birgitte Schoenmakers,

site staan ook links naar het 4C/ID model.

Communicatievaardigheden wetenschappelijk onderzocht

Zeggen dat consultatie- en communicatievaardigheden belangrijk zijn voor de huisarts, is een open deur intrappen. Een heus
leerboek “Aan weerszijden van de stethoscoop”, geweid aan deze
vaardigheden en geschreven door stafleden van het ACHG, werd
besproken in een vorig Contactblad (ISBN 978-90-334-8482-7).
Een van de auteurs was Marc Van Nuland die een proefschrift
schreef over wetenschappelijk onderbouwd onderwijs in communicatievaardigheden voor huisartsen in opleiding (HAIO’s):
“Doctor-Patient Communication in the Vocational Training of
General Practioners, in search of evidence-based education”.
Inhoud van het doctoraat van Marc Van Nuland
In een inleidend hoofdstuk wordt geargumenteerd waarom onderzoek betreffende dit onderwerp zinvol is. Daarnaast toont dit hoofdstuk met welke problemen de literatuur betreffende dit onderwerp
geconfronteerd wordt. Vanuit deze achtergrond worden een aantal
onderzoeksvragen geformuleerd.
Het 2de Hoofdstuk brengt het verslag van een systematisch
literatuuroverzicht op basis van de rigoureuze richtlijnen van de
“Cochrane Consumers and Communication Review Group”. De
belangrijkste conclusie van dit literatuuroverzicht is dat er op dit
moment onvoldoende onderbouw is om te kunnen aangeven

effectiviteit van leerinterventies kampt. Op basis hiervan kunnen

welke leerinterventies om communicatievaardigheden, te verbe-

tips geformuleerd worden die aangeven aan welke voorwaarden

teren tijdens de huisartsenopleiding, meest waarschijnlijk doel-

nieuwe interventies moeten voldoen om beter veranderingen te

treffend zullen zijn. Het aantal studies dat tegemoet komt aan de

kunnen meten.

inclusiecriteria is eerder laag en daarnaast is er een substantiële

Het 3de Hoofdstuk bespreekt een kwalitatief ‘focus-groep’-onder-

heterogeniteit die maakt dat een meta-analyse problematisch

zoek dat peilde naar de visies en verwachtingen van HAIO’s

is. Dit maakt dat het literatuuroverzicht vooral de verschillende

betreffende het onderwijs van communicatievaardigheden. De

methodologische problemen onthult waarmee onderzoek naar de

belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn dat HAIO’s
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communicatievaardigheden belangrijk vinden. Maar er worden

Het 5de Hoofdstuk behandelt een studie waarin manieren worden

enkele problemen geformuleerd zoals het feit dat ze zelden een

onderzocht om het praktische nut te verbeteren van een nieuw

prioriteit zijn in de opleidingspraktijken, dat vele contextuele

ontworpen stations toets om communicatievaardigheden op

factoren een rol spelen in hoe HAIO’s hun communicatievaar-

een summatieve wijze te evalueren in tien stations. De belang-

digheden toepassen in de dagelijkse praktijk en dat met deze

rijkste conclusie van dit onderzoek is dat het praktische nut

factoren ook rekening dient gehouden te worden bij evaluaties van

van de stations toets kan verhoogd worden. Dit kan door stati-

hun vaardigheden. Tenslotte leert dit onderzoek ons dat het onder-

onsspecifieke checklists weg te laten, waarbij men voldoende

wijs baat zou hebben van een meer leerlinggerichte ( concreet

kan betrouwen op het gebruik van eenzelfde meetinstrument

een HAIO-gerichte) benadering. Op basis van de kwalitatieve

– de Common Ground – in alle stations waardoor tijd en kosten

analyse werd een raamwerk opgesteld dat kan helpen in het beter

kunnen bespaard worden ten voordele van een hogere haalbaar-

begrijpen hoe HAIO’s communicatievaardigheden kunnen leren

heid. Daarnaast kan het praktische nut ook verhoogd worden door

en toepassen in de praktijk.

HAIO’s feedback te geven, hetgeen de aanvaardbaarheid en het

Het 4de Hoofdstuk behandelt een studie waarin twee commu-

educatieve impact van de toets voor HAIO’s verhoogt, met welis-

nicatie meetinstrumenten met elkaar vergeleken worden. Het

waar een zekere meerkost tot gevolg.

belangrijkste resultaat van deze studie is dat de MAAS Globaal

In het 6de en laatste Hoofdstuk worden de belangrijkste

en de Common Ground convergent valide zijn wanneer ze toege-

antwoorden op de onderzoeksvragen verder besproken, hun

past worden in twee stations (met focus op communicatie) van de

onderling verband bediscussieerd en hieraan worden inzichten

stations toets die deel uitmaakt van het huisartsen eindexamen.

vanuit recente publicaties toegevoegd. Er worden ook nog enkele

Beide instrumenten bleken dezelfde zwak scorende

HAIO’s

resultaten gerapporteerd van een pilootonderzoek betreffende

te traceren en voor beide werd casus specificiteit bevestigd.

een individueel op maat geconcipieerd coachen van HAIO’s.

Daarentegen bleken de instrumenten verschillend op het vlak

Uiteindelijk worden er aanbevelingen geformuleerd over het

van item inhouden, interne consistentie, variantie van de scores

medisch onderwijs in communicatievaardigheden en over toekom-

binnen HAIO’s, variantie tussen HAIO’s en inter-beoordelaars

stige richtingen in het onderzoek.

betrouwbaarheid. Deze resultaten kunnen een gids zijn in het
kiezen voor één van beide instrumenten waarbij de keuze zal

Marc Van Nuland

afhangen van het doel en de context van de evaluatie. Multi-niveau
analyse toonde ook nog een betekenisvol item-beoordelaars inter-

Nvdr: OSCE in de tekst staat voor “Objective Structured Clinical

actie effect voor beide instrumenten. Dit werpt een nieuw licht op

Examinations” en is de Angelsaksische term voor wat letterlijk

de complexiteit van inter-beoordelaars overeenkomst in evaluaties

vertaald objectief gestructureerde klinische examens betekent, bij

van communicatie.

ons bekend als ‘stations toets’.

Gesprek met de auteur

Redactie Contactblad: “Waarom heb je voor je doctoraat

Redactie Contactblad: “Hoe is je zoektocht dan verder

het onderwerp communicatievaardigheden gekozen?”

verlopen?”

Marc Van Nuland: “Bij patiëntenbesprekingen met mijn HAIO’s

Marc Van Nuland: “Ik ben als het ware spontaan in het onderwerp

viel het me op dat zij vaak dachten vast te lopen door onvol-

(en in mijn doctoraat) gerold. Na enkele jaren HAIO’s te hebben

doende (medisch-technische) kennis en ervaring, maar dat ze

opgeleid in mijn praktijk, kwam ik tot de conclusie dat ze zeker

naar mijn mening eerder vastliepen doordat ze het perspectief van

baat zouden hebben bij meer aandacht voor hun APC. Ik ging

hun patiënten onvoldoende in beeld konden brengen. Het gevolg

zelf op zoek naar methodes om hieraan te werken en via Daniel

was dat ze hun beleid hierop ook niet konden afstemmen. Dit

Vantroyen, toen coördinator voor het ICHO, kwam ik in contact met

was mijn eerste drijfveer om voor dit onderwerp te kiezen. In een

Jo Goedhuys. Van het één kwam het ander en op een gegeven

later stadium – na het bestuderen van de betreffende literatuur

moment heeft Jo me dan voorgesteld om het onderwerp meer

– bleek dat er ook voldoende ‘evidence’ is om te stellen dat de

wetenschappelijk aan te pakken en in één tijd stelde hij me voor

kwaliteit van de arts-patiënt communicatie (APC) er echt wel toe

om dit dan te doen binnen een doctoraat.”

doet. Betere communicatie leidt niet alleen tot betere zorg (care)
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maar in sommige situaties is er ook een effect op betere fysio-

Redactie: “Hoe heb je jezelf bekwaamd in communicatie

logische targets aangetoond (cure). Daarnaast blijken HAIO’s op

en communicatievaardigheden?”

het einde van hun opleiding de communicatievaardigheden nog

Marc Van Nuland: “Tijdens mijn opleiding aan de UIA heb ik

onvoldoende verworven te hebben.

een vrije cursus “communicatievaardigheden” gevolgd, die werd

in het

Als HAIO’s of stagiairs tijdens de consultatie vastlopen in de

begin van de jaren tachtig. Daar maakte ik voor het eerst kennis

aanpak van een patiënt of van diens probleem, analyseer met hen

met rollenspel en video-opnames. Nadat ik me enkele jaren

de APC. Door de APC anders aan te pakken, kan soms (of vaak)

later gevestigd had in Maaseik, was er een cursus “methodisch

heel wat opgelost worden.

werken”, georganiseerd door de toenmalige WVVH. Leuk detail:

Zoals ook alle patiënten anders en/of uniek zijn, zo ook zijn alle

Jo Goedhuys was toen één van de lesgevers. De principes die

stagiairs en HAIO’s steeds weer anders en uniek. Parallel aan

ik daar heb meegekregen, ben ik in mijn eigen praktijk blijven

de patiëntgerichte aanpak die we bepleiten binnen de consultatie,

toepassen en ik heb ze stilaan gemodelleerd naar een eigen

pleit ik voor een studentgerichte aanpak in de opleiding. Heb dus

consultatiestijl. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig ben

oog voor diens voorkeuren, verwachtingen maar let ook op de

ik dan gestart met het opleiden van HAIO’s in mijn praktijk waar-

blinde vlekken en zoek samen met de student naar de aanpak

door de aandacht voor communicatievaardigheden opnieuw werd

die haar/hem het beste past. Dit geldt in de eerste plaats voor de

aangewakkerd.”

APC maar zal ook voor andere competentiedomeinen nuttig zijn.

gegeven door een Nederlandse gastdocent. Dat was

Er bestaat niet één goede manier van APC. Er zijn heel veel
Redactie: “Hoe lang heb je aan je proefschrift gewerkt en

manieren en het is naar mijn mening de taak van iedere arts om

ben je tevreden over het resultaat?”

zelf te ontdekken welke APC-stijl het best past bij diens persoon-

Marc Van Nuland: “Tussen de aanmelding en de openbare verde-

lijkheid. De voorwaarde om hieraan te kunnen werken, is dat men

diging zit zeven jaar maar in de praktijk ben ik er ruim een jaar

oog heeft voor de APC en dat kan alleen door kritisch naar het

eerder aan begonnen. Ik ben zeker tevreden met het eindresul-

eigen communicatiegedrag te kijken.”

taat. Ik heb veel bijgeleerd over het onderwerp en heb ook mijn
bekwaamheid in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

Redactie: “Je vernoemt enkele onvergetelijke titels van o.a.

flink vergroot. Daarnaast ben ik van mening dat mijn onderzoek

liedjes, films etc. Hoe moet de lezer dat begrijpen?”

ook direct praktische repercussies heeft gehad op het onderwijs

Marc Van Nuland: “Het is gebruikelijk (maar het wordt niet steeds

en de toetsing van communicatievaardigheden binnen het ACHG

gedaan) dat een doctorandus zijn/haar proefschrift illustreert met

van de KU Leuven. Dat is een effect waar ik ook tevreden over

zelfgekozen citaten die al dan niet met het onderwerp te maken

mag zijn. Er zijn nog heel wat mogelijkheden voor nieuw onder-

hebben maar die wel iets zeggen over voorkeuren of interesses

zoek en ik heb ook heel wat ideeën over hoe onderwijs nog verder

van de doctorandus. De titels die ik koos, hebben voor mij een

zou kunnen aangepast worden. Om binnen al mijn diverse ideeën

onvergetelijke betekenis – soms hebben die te maken met het

prioriteiten naar voor te schuiven, zal ik me wellicht vooral moeten

onderwerp van de thesis (bv. “lost in translation” ...want is commu-

laten leiden door wat zich aanbiedt en/of door de middelen die

nicatie niet steeds het vertalen van wat de andere zegt naar wat

ervoor beschikbaar gemaakt kunnen worden.”

het voor mij als arts betekent en is de arts-patiënt communicatie
niet vooral het instrument waarbij de arts het verhaal van de patiënt

Redactie: “Heb je vanuit je expertise een boodschap voor

moet weten te vertalen naar een werkhypothese (diagnostisch

onze stagemeesters en praktijkopleiders?”

landschap)... en lopen we soms niet verloren in dit vertaalwerk??)

Marc Van Nuland: “Wees u bewust van uw model rol in de

maar soms hebben titels in zich de kracht van een citaat ( bv. “ De

opleiding! Wat stagiairs en HAIO’s u zien doen in de dagelijkse

ondraaglijke lichtheid van het bestaan”) en tenslotte zijn sommige

omgang met uw patiënten, heeft een groot (vaak onbewust verlo-

titels voor mij onvergetelijk om privéredenen.”

pende) impact op hoe zij zelf denken dat het hoort te gebeuren, in

Redactie: “Dank voor dit leerrijk gesprek”.

vaktermen noemt men dit het verborgen curriculum. Dit geldt niet
alleen voor APC maar ook voor andere competentiedomeinen

Geïnteresseerden kunnen een versie van het proefschrift

zoals bv. het medisch-technisch handelen. Ik wil nog vermelden

verkrijgen door een mailtje te sturen naar marc.vannuland@med.

dat een belangrijke generatie opleiders en stagemeesters zelf

kuleuven.be, het is te vinden op Lirias (https://lirias.kuleuven.be/

nooit opleiding gekregen heeft in APC. Niet dat ze daardoor niet

handle/123456789/333260 ) en er bevindt zich een exemplaar in

competent zijn in hun communicatie maar ze weten misschien

de bibliotheek van MGAS-Leuven.

niet altijd hoe rond de APC kan gewerkt worden in de opleiding
omdat ze er zelf nooit ervaring mee hebben opgedaan.

Marleen Brems
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21/9 Wereld-Alzheimerdag: ook door de huisartsen niet vergeten…
Op zoek naar het vergeten?

Bewustmakingscampagne Dementie

logistieke obstakels zoals tijd, infrastructuur en geld, maken de

Al een aantal jaar starten we elke mededeling over dementie met

plannen vaak moeilijk uitvoerbaar. In het kader van andere chroni-

de voorspelling dat deze ziekte een belangrijk toekomstig gezond-

sche aandoeningen, chronische nierinsufficiëntie en diabetes met

heidsprobleem zal worden. Tijd om over te gaan tot het beves-

name, werden recent al zorgtrajecten gefinancierd en de samen-

tigen van deze voorspelling. Meer nog, dementie heeft behalve

werking gefaciliteerd.

een belangrijke invloed op het functioneren en het welzijn van de

Naast het optimaliseren van de zorgondersteuning door een

patiënt ook een grote maatschappelijke impact. Het hoeft geen

goede samenwerking, is een tijdige opsporing en benoeming van

groot betoog dat de zorgen voor een patiënt met dementie complex

de symptomen die een cognitief verval inluiden, noodzakelijk. We

is en de inzet vraagt van heel wat hulpverleners uit verschillende

weten dat tussen het moment van de eerste symptomen en de

disciplines. Het grote aanbod ondersteuningsinitiatieven is boven-

uiteindelijke diagnose gemiddeld tot twee jaar verloopt. Over het

dien onbedoeld niet erg transparant. Inherent aan het vaak grillige

nut van een vroege detectie van dementie bestaat er nog geen

en onvoorspelbare ziekteverloop zal ook de zorg dynamisch en

consensus en er zijn evenveel voor- als tegenargumenten. Vóór

flexibel moeten verlopen. Tot slot zijn in deze situaties niet enkel

vroegdetectie pleiten vooral de planning van zorgmaatregelen,

de patiënten vragende partij voor hulp, de nood aan zorg van de

het recht om de diagnose te kennen, een (beperkte, kortdurende)

mantelzorger en de familie verdient evengoed aandacht .

behandeling en zeker ook de mogelijkheid om een wilsverkla-

In dit ingewikkelde zorglandschap is het essentieel dat de verschil-

ring op te stellen. Tegen vroegdiagnose pleiten het stigma, de

lende hulpverleners adequaat en consequent samenwerken.

ongerustheid, het gebrek aan een curatieve behandeling en de

Zowel het financiële kostenplaatje als de kwaliteit van zorg voor

onzekere prognose. Vroegdetectie betekent ook dat we keuzes

de patiënt of eindgebruiker kan hier wel bij varen. Aan bereidwillig-

moeten maken in het afbakenen van de doelgroep: wordt er

heid bij de partners om samen te werken ontbreekt het niet maar

een brede screening gehouden, gaan we over tot case-finding
of beperken we ons tot de patiënten bij wie er een vermoeden
bestaat van cognitief verval? Screening lijkt alvast niet opportuun

Toegang behandeladviezen voor huisartsen via één muisklik

gezien amper aan de voorwaarden voor efficïente screening wordt

Voortaan hebben huisartsen toegang tot een gigantische data-

voldaan (Wilson en Jungner). Case-finding is voor huisartsen de

base richtlijnen en aanbevelingen die hen moet helpen om de

meest logische maar tegelijk ook de meest tijdrovende strategie.

juiste behandeling te kiezen voor elke patiënt. Het Centrum voor

Bovendien blijft op dementie een belangrijk taboe rusten, wat het

Evidence-Based Medicine (CEBAM) heeft hiermee een interna-

aanspreken van de patiënt die alleen maar voor bloeddrukcon-

tionale primeur. Via de evidence linker die het CEBAM samen

trole komt, niet meteen gemakkelijk maakt. Voorlopig blijven de

met het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde

meeste dementiële syndromen ontdekt bij aanmelding door onge-

(ACHG) ontwikkelde, kunnen huisartsen nagaan welke behan-

ruste familie, buren of zorgverstrekkers. Opvallend is dat deze

delingen er voorhanden zijn voor de patiënt die bij hen op raad-

boodschappers niet de geheugenstoornissen als belangrijkste

pleging komt. Professor Bert Aertgeerts, hoofd van het ACHG en

symptoom vermelden maar wel de verminderde zelfredzaamheid.

voorzitter van CEBAM: “In 2002 hebben wij CEBAM opgericht,

Uit onderzoek weten we inderdaad dat deze symptomen vroeger

in opdracht van de Federale Overheid, en in samenwerking met

en prominenter aanwezig zijn dan de klassieke ‘vergeetachtigheid’.

alle andere Belgische universiteiten. Met ondersteuning van het

Uit het voorgaande blijkt dat we alert moeten zijn voor de vroege

RIZIV zijn we er in geslaagd om een rijkdom van betrouwbare

tekenen van een dementieel syndroom om tijdige en adequate

en relevante wetenschappelijke literatuur toegankelijk te maken

zorg te kunnen bieden. In samenwerking met de firma Pfizer

via de CEBAM Digital Library for health (CDLH). In de praktijk

(‘unbranded’ dus zonder vermelding van producten) wordt op dit

bleek slechts een minderheid van de artsen hier gebruik van te

moment hard gewerkt aan een bewustmakingscampagne rond

maken.” Via de recent ontwikkelde evidence linker kunnen deze

dementie in de regio Oost-Vlaams-Brabant. Tal van zorgpartners,

gegevens voortaan - gratis - worden geconsulteerd vanuit het

gebruikersgroepen en lokale overheden zitten hiervoor samen

elektronisch medisch dossier (EMD) van de huisarts. Aertgeerts:

aan tafel. Behalve het geschreven en elektronisch promotiema-

“Zo heeft elke huisarts met een simpele muisklik toegang tot meer

teriaal, worden er ook interdisciplinaire bijscholingen georgani-

dan 1.000 aanbevelingen en meer dan 4.000 wetenschappelijke

seerd voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen,

adviezen over ziektes en hun behandeling. Op die manier wordt

thuisverzorgers, patiënten, mantelzorgers, … We hopen dat deze

het mogelijk om steeds de laatste inzichten toe te passen en al

campagne een gunstige invloed heeft op de gemeenschappelijke

doende voortdurend bij te scholen. Uit onderzoek blijkt dat het

zorg voor onze patiënten met dementie en hun omgeving.

beleid van huisartsen in een kwart van de gevallen wijzigt na het
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doornemen van dergelijke richtlijnen. Een tool als de evidence

Birgitte Schoenmakers

linker zal dus onschatbare diensten bewijzen in de dagelijkse

Meer weten?

praktijk.”

www.Omgaanmetdementie.be - www.dementie.be

Consultatietraining: oeroud maar springlevend!
Alles wat u wilt weten over video-opnames in de stage-praktijk

Al meer dan 35 jaar worden de studenten huisartsgeneeskunde

dingen worden afgesproken. Hieronder vind je kort een aantal

in Leuven begeleid en gesuperviseerd tijdens consultaties. De

kernrichtlijnen:

Universitaire Groepspraktijk heeft van deze leeractiviteit zijn

• Bespreek onderling welk type casus er wordt opgenomen.

handelsmerk gemaakt. Tijdens de Verdiepingsweken (opleiding

• Inhoudelijk: soort pathologie, technische vaardigheid, psycho-

in de huisartsgeneeskunde in nauw contact met de docenten)

sociale problematiek, opvolging, … Het is niet de bedoeling

trainen de studenten door rollenspelen in kleine groepen hun

dat de student zich hopeloos vast rijdt met een niet vertrouwde

communicatieve vaardigheden. Helaas, zelfs met de beste

problematiek.

student-acteurs blijven deze consult-situaties toch een artificieel

• Patiënt: welk type patiënt leent zich voor deze opname?

karakter behouden. Tijdens de stagejaren deden de studenten

De patiënt moet niet alleen expliciet akkoord gaan met een

meestal heel wat zelfstandige consultaties maar een gestructu-

opname maar hij/zij moet dit ook aankunnen (voldoende

reerde en directe terugkoppeling ontbrak.

communicatieve en sociale vaardigheden bezitten, taal).
• Consultatie: spreek een rustig moment af met de patiënt en

Bijna elke lezer van dit Contactblad zette zijn eerste, vaak argwa-

brief hem/haar kort over de doelstelling van de video-opname.

nende stappen in de huisartsgeneeskunde in de UGP onder de

Geef duidelijk de boodschap dat de fragmenten gewist worden

supervisie van mijn voorgangers. De studenten doen dan real-life

na bespreking met de stagemeester en docent.

consultaties met ‘echte’ patiënten en zonder enscenering: de ene

• Spreek af of je tijdens de consultatie aanwezig blijft of niet.

student voert consultatie, terwijl de andere observeert om daarna

Voordeel is dat je ondersteuning kan geven als nodig. Het

af te wisselen. Al even lang worden video’s opgenomen van

nadeel is dat het mogelijk een storende interactie kan zijn of

studenten die later in kleine groepen, ook weer onder supervisie

dat de student zich ongemakkelijk voelt.

en met medestudenten, worden besproken.

• Opnameapparatuur:
-- De student zorgt voor apparatuur indien die (nog) niet voor

Een nieuwe evolutie is dat studenten sinds dit jaar hun video in

handen is in de stagepraktijk

een elektronisch leeromgeving opladen (Video-lab, KU Leuven).

-- Plaats de apparatuur op een niet storende plaats

Om het opgenomen materiaal te bespreken, geven ze elkaar en

-- Breng de student en de patiënt in beeld

de docenten in kleine groepjes toegang tot de beelden.

-- Schakel achtergrondgeluiden uit (radio wachtzaal, telefoon,

Omdat we het belangrijk vinden dat studenten zich onder verschil-

-- Zorg voor voldoende licht (eventueel extra bureaulamp

zoemende laptop)
lende omstandigheden kunnen bekwamen, heeft elke student de

plaatsen)

opdracht gekregen een consultatie op te nemen. Aanvankelijk

-- Als mogelijk maak dan gebruik van een extra microfoon:

was er wel wat weerstand, zowel bij studenten als bij patiënten en

de kwaliteit van de opname valt of staat meestal met de

stagemeesters maar de positieve ervaringen hebben deze groten-

kwaliteit van het geluid

deels weggeveegd. Stagemeesters zagen op tegen de investering
in tijd en ze waren bang voor een negatief effect op de vertrou-

• Beperk de consultatie tot een normale tijdsduur (tot 20 à 25
minuten).

wensband met de patiënt. Studenten vonden het moeilijk om in

• Maak een korte proefopname zonder patiënt.

hun stage praktijk, waar ze behalve opleiding ook nog een evalu-

• Bekijk de opgenomen consultatie vóór je het indient ter

atie kregen, deze ‘lastige’ opdracht uit te voeren. En voor patiënten

bespreking.

is deze manier van opleiden natuurlijk helemaal nieuw maar zij

• Niet eerst oefenen en dan opnieuw spelen voor opname!!

leken nog het snelst te wennen!

• Bespreking:
-- Bekijk eerst rustig de hele consultatie samen

Uit onderzoek (en uit de dagelijkse praktijk) blijkt dat deze vorm
van onderwijs en bijsturing bijzonder efficiënt is. De handelingen,

-- Noteer beiden wat u opvalt en vul het evaluatieformulier elk
afzonderlijk in

gedragingen en bewoordingen van de studenten worden onder de

-- Bespreek de notities

verschillende loepen genomen: elke beoordelaar zet een andere

-- Speel de opname opnieuw af en bespreek de fragmenten

bril op, gekleurd door zijn eigen referentiekader en achtergrond,

met opvallende sterke en zwakke punten. Gebruik hiervoor

wat een erg betrouwbare analyse oplevert. Bovendien is de terug-

het evaluatieformulier.

koppeling door de niet ‘verdachte’ collega-student leerzaam voor
docent en student.
Het opnemen van een video vraagt wel wat voorbereiding. Zowel
infrastructureel als in contact met de patiënt moeten een aantal

-- Maak een korte samenvatting met een twee tal zinnetjes
met feedback-boodschap
-- TIP voor de student: gebruik de feedback nadrukkelijk in de
eerstvolgende consultaties!!
Birgitte Schoenmakers
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Dit contactblad is een uitgave van het
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene leiding:

prof. dr. B. Aertgeerts

Verdiepingsweken:

prof. dr. B. Schoenmakers

Lespakketten:
Stageverantwoordelijke:
Onderzoek:

prof. dr. F. Buntinx

Permanente vorming:

dr. D. Dewilde

Hoofdredactie en eindredactie:

dr. M. Brems

Redactieraad:

B. Aertgeerts, M. Brems, C. Geens,
J. De Lepeleire, D. Bické, M. Devis

Lay-out:

EV&Zonen, A. De Croo

prof. dr. J. Degryse en dr. A. Roex

Druk:

ACCO

prof. dr. J. De Lepeleire

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

achg@med.kuleuven.be

AGENDA
• Cebam driedaagse EBM kursus op 23, 24 en 25 mei 2012
in het Provinciehuis Leuven. Info: elizabeth.bosselaers@
med.kuleuven.be
• Leuvense dagen ‘Pneumologie’ in La Foresta- Vaalbeek
op 31 mei, 1 en 2 juni 2012. Info: monique.smets@med.
kuleuven.be
• Debatavond ‘Arts-Patiënt Communicatie’ op 6 juni 2012.
Info: martine.goossens@med.kuleuven.be

• Atelierdagen
studenten
4e
master
richting
Huisartsgeneeskunde op 15 en 16 juni 2012; O&N2,
Campus Gasthuisberg. Info: martine.goossens@med.
kuleuven.be
• Presentatie eindwerken studenten 4e master richting huisartsgeneeskunde in het Erasmushuis (Blijde-Inkomststraat
21, Leuven) van 18 tot 22 juni 2012. Info: martine.goossens@med.kuleuven.be

Stageleiders van het ACHG genieten 15% KORTING op onderstaande titels
WANNEER DE PIJN BLIJFT

EUTHANASIE

BART MORLION I.S.M. KOLET JANSSEN

ANN CALLEBERT M.M.V.
CHANTAL VAN AUDENHOVE,
IRIS DE COSTER, LIEVE THIENPONT

KWALITEITSVOL LEVEN ONDANKS
CHRONISCHE PIJN

ISBN 978 90 334 8657 9
Uitgeverij Acco // 2012 // 192 blz.

BIJ ONDRAAGLIJK PSYCHISCH LIJDEN

18,00 EUR - 15% ➔ 15,30 EUR

ISBN 978 90 334 8800 9
Uitgeverij Acco // 2012 // 144 blz.

BEWUST ETEN

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK

KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN

LOES NEVEN, ERIKA VANHAUWAERT,
KRISTA MORREN
ISBN 978 90 334 8636 4
Uitgeverij Acco // 2012 // 144 blz.

17,00 EUR - 15% ➔ 14,45 EUR

ERIKA VANHAUWAERT
ISBN 978 90 334 8639 5
Uitgeverij Acco // 2012 // 128 blz.
22,00 EUR - 15% ➔ 18,70 EUR

19,50 EUR - 15% ➔ 16,58 EUR

NIEUW

COMPETENTIES IN MOEILIJKE SITUATIES
OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

DEEL 1
IN DEZE
REEKS

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)
ISBN 978 90 334 8637 1
Uitgeverij Acco // 2012 // 144 blz.
22,00 EUR - 15% ➔ 18,70 EUR
Bezoek het symposium ‘Competenties in moeilijke
situaties’ op 30 mei 2012 om 20u te Kortenberg. Het
boek ‘Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit
van zorg en communicatie’ zit in de inschrijvingsprijs.
Voor meer info, zie www.uitgeverijacco.be/competenties
of mail greet.coenegrachts@acco.be

AAN WEERSZIJDEN VAN DE STETHOSCOOP
OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)
ISBN 978 90 334 8482 7 // Uitgeverij Acco
2011 // 144 blz. // 18,50 EUR - 15% ➔ 15,73 EUR

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
12

