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Informatie, de sleutelactiviteit in deze maatschappij en dus ook in 

ons Centrum. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe sturen we infor-

matie door, hoe verzorgen we onze communicatie zowel binnen 

als buiten de groep? Dat is een fundamentele vraag die onze afde-

ling sterk bezig houdt en waar we niet altijd een goed antwoord op 

hebben. Het is balanceren tussen veel informatie versturen, gedo-

seerd, welke kanalen gebruiken, maar toch accuraat mensen 

die interesse in ons beroep en afdeling hebben, bereiken. De 

communicatieraad wil met onze “nieuwstrommel” op deze situatie 

inspelen: we geven met dit initiatief alle stafmedewerkers de kans 

hun verwezenlijkingen en exploten aan de volledige groep kenbaar 

te maken. Er zijn vier belangrijke kanalen om informatie van ons 

Centrum te verspreiden, telkens naar een ander doelpubliek en 

met andere aandachtspunten. Ten eerste is er het Contactblad dat 

u nu in handen heeft - ooit gestart onder de vleugels van Maurice 

Seuntjens en vervolgens verder gezet door Chris Geens - dat we 

vooral schrijven voor onze stageleiders. Daarin leest u alle rele-

vante informatie over de stage(s) en ontwikkelingen binnen onze 

afdeling. Onze Facebookpagina geeft dan weer wat meer ludiek 

nieuws, maar toont ook een continue stroom van bijscholingen 

en recente publicaties die onze onderzoekers hebben afgeleverd 

(ACHG KU Leuven). Ook evenementen, video’s, mededelingen 

die wat meer aan de rand liggen komen daar aan bod. Het derde 

kanaal is Twitter (ACHG KU Leuven), een nuttig instrument als 

huisarts om bij te blijven met de vakliteratuur. Ons publiek is 

de huisarts en wel internationaal. Via Twitter verschijnen dage-

lijks relevante artikels voor de werkende huisarts, zowel over 

de praktijkorganisatie als over klinische onderwerpen. Zelfs een 

dermatologische quizvraag behoort tot de mogelijkheden. Geert 

Goderis trakteert u elke dag op een nieuwe tweet. En dan ons 
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Editoriaal

vierde kanaal, het overkoepelende medium, de website van de 

afdeling www.achg.be. Op deze website kunt u heel gemakkelijk 

alle voorgaande informatiekanalen in één moeite combineren! U 

kunt rustig elke editie van het Contactblad nalezen, de Facebook-

pagina raadplegen en de Twitter account bekijken zonder dat u 

zelf een account heeft. Een handige kalender en een overzicht van 

alle activiteiten aan het ACHG worden, vanuit een mooie lay-out, 

duidelijk gepresenteerd. Het in elkaar schuiven van al deze infor-

matiekanalen is een hele job geweest, maar mag gezien worden. 

Maak er gebruik van! 

Doelgroep van het Contactblad is dus de stageleider. Stageleiders, 

zeker nu, ten prooi aan veranderingen, omdat een nieuwe lading 

jonge huisartsen in opleiding (meer dan 120 vanuit Leuven) op 

zoek zijn naar een plaats bij een huisarts voor hun opleiding. 

Dit jaar had het ICHO-ISHO een nieuw idee: speed daten in de 

verschillende provincies, met praktijkopleiders die aan een tafeltje 

zaten en Haio’s die om het kwartier een gesprek met hen hadden. 

Allemaal ‘blind’, zonder voorbereiding en met één doel voor ogen: 

een leuke plaats versieren als 

Haio. En wat bleek, iedereen was 

enthousiast, zowel de PO als de 

Haio. Een goed idee, nog voor 

verbetering vatbaar, maar de 

verandering lijkt te zijn ingezet. 

Een dikke pluim voor de mensen 

van het ICHO en alle betrokken 

organisatoren. Soms kan verande-

ring deugd doen.

Bert Aertgeerts

In dIt nUMMER:
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opleidingsmodules voor stageleiders zijn van start gegaan

Pentalfa

De Pentalfa-sessies met bijdrage van het ACHG staan met stip op 

plaats twee en drie in de top drie van de meest bezochte uitzen-

dingen: ‘Opvang van urgenties’ en ‘Zorg rond het Levenseinde’. 

Voor volgend academiejaar werden opnieuw drie onderwerpen 

Aan het woord Ann Deketelaere, facultaire onderwijsdeskundige.

Verder v.l.n.r. drie collega’s van het St.Dympnaziekenhuis in 

Geel: Jef Schurmans, cardioloog en Cremec-voorzitter; Guy Van 

Roey, gastro-enteroloog, en Mieke Vandenheuvel, kinderarts. 

Buiten beeld: prof Paul Herijgers, facultair stageverantwoordelijke, 

verschillende huisartsen en een Haio.

Op 5 februari vond de eerste vormingssessie voor stageleiders 

plaats, in de vergaderzaal van het St. Dympnaziekenhuis in Geel. 

Het was een interactieve workshop, waaraan zowel specialisten 

als (toekomstige) huisartsen deelnamen. Jawel, u leest dit goed: 

ook Haio’s worden opgeleid om stagiairs te begeleiden. Reeds op 

deze eerste bijeenkomst bleek dat verschillende Haio’s dit graag 

en zeer goed doen! De verbondenheid met hun generatiegenoten 

is immers groot en zij kennen nog perfect de sterke en zwakke 

kanten van hun eigen stages. Bovendien blijkt uit de inschrijvingen 

dat Haio’s vragende partij zijn om enkele handvatten te krijgen 

voor deze didactische opdracht. Op deze manier verwachten 

wij ook dat jonge collega’s sneller de stap zullen zetten naar de 

functie van stageleider. En dat heeft zoals we weten positieve 

gevolgen voor hun eigen praktijkvoering!

Klinische casusbespreking is de eerste module voor stage-

leiders: hoe maak ik van een casusbespreking een optimaal 

leermoment voor de stagiair? Ervaringen worden gedeeld, de 

deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt en er is 

mogelijkheid tot oefenen. De eerste sessie werd unaniem posi-

tief beoordeeld door de deelnemers, die ook allemaal een 

actieve inbreng hadden. Leren van andere disciplines, het was 

geen ijdel woord. Deze workshop wordt aangeboden in elke 

Cremec. Voor sommige sessies zijn er nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Interesse? Inschrijven kan online via volgende URL:  

https://prep.cc.kuleuven.be/med/nl/geneeskunde/stages/

formulieren/opleidingsmodule/inschrijven/view 

Johan Buffels

van ons weerhouden. We hebben een naam hoog te houden in 

navorming. Maak gebruik van dit aanbod!

Birgitte Schoenmakers
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Stageleiders dit is voor u: Een warme oproep voor publicatie van master- en mamanathesissen

Dat de studenten mooi onderzoekswerk afleveren, is al langer 

bekend. Laat de thesissen daarom in artikelvorm afleveren en mits 

wat hulp krijgen ze dan ook een upgrade: de laatste twee jaar werden 

zo vier van de door mij opgevolgde masterthesissen in HANU 

gepubliceerd en twee in een peer reviewed internationaal tijdschrift. 

Het waardevolle materiaal gaat op die manier niet verloren, de 

studenten voelen zich gewaardeerd en ook voor onze quota is dit 

meegenomen natuurlijk. Stageleiders, waar wacht u op?!

Birgitte Schoenmakers

WonCa World Conference

Plannen om de laatste week van juni Praag onveilig te maken, 

samen met enkele duizenden huisartsen? Indien er voldoende 

stageleiders van HASTA naar deze WONCA World Conference 

gaan, engageren wij ons om ter plaatse een evenement te 

organiseren! 

Kijk op http://www.wonca2013.com/en/home en laat iets weten 

aan monique.smets@med.kuleuven.be!!

Het HASTA-team

Werkzaamheden binnen het aCHG

1. Mieke Vermandere slaagt er weer in om een eindwerkje van studenten huisartsgeneeskunde te publiceren in de british

Journal of General Practice

RESULTS: The interviewees stated that they would keep in mind 

the questions of the FICA tool while having a spiritual conversa-

tion, but not use them as a checklist. The content of the tool was 

generally appreciated as relevant, however, many GPs found the 

tool too structured and prescribed, and that it limited their spon-

taneity. They suggested rephrasing the questions into spoken 

language. The perceived barriers during spiritual conversations 

included feelings of discomfort and fear, and the lack of time and 

specific training. Factors that facilitated spiritual conversations 

included the patients’ acceptance of their diagnosis, a trusting 

relationship, and respect for the patients’ beliefs.

CONCLUSION: A palliative care process with attention focused 

on the patient’s spirituality was generally perceived as a tough 

but rewarding experience. The study concludes that the FICA tool 

could be a feasible instrument for the clinical assessment of spiri-

tuality, provided that certain substantive and linguistic adjustments 

are made. Additional research is needed to find the most suitable 

model for spiritual history-taking, in response to the specific needs 

of GPs.

Br J Gen Pract. 2012 Oct; 62(603):e718-25. 

doi: 10.3399/bjgp12X656865.

Nvdr. FICA: F staat voor Faith, I voor Importance, C voor 

Community en A voor Application

“GPs’ views concerning spirituality and the use of the FICa 

tool in palliative care in Flanders: a qualitative study.”

Vermandere M, Choi YN, De Brabandere H, Decouttere R, De 

Meyere E, Gheysens E, Nickmans B, Schoutteten M, Seghers L, 

Truijens J, Vandenberghe S, Van de Wiele S, Van Oevelen LA, 

Aertgeerts B.

abstract

BACKGROUND: According to recent recommendations, health-

care professionals in palliative care should be able to perform a 

spiritual history-taking. Previous findings suggest that the FICA 

tool is feasible for the clinical assessment of spirituality. However, 

little is known about the views of GPs on the use of this tool.

AIM: To provide a solid overview of the views of Flemish GPs 

concerning spirituality and the use of the FICA tool for spiritual 

history-taking in palliative care.

DESIGN AND SETTING: Qualitative interview study in Flanders, 

Belgium.

METHOD: Twenty-three GPs participated in a semi-structured 

interview. The interviews were analyzed by thematic analysis, 

which includes line-by-line coding and the generation of descrip-

tive and analytical themes.
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“How well do clinical prediction rules perform in identifying 

serious infections in acutely ill children across an 

international network of ambulatory care datasets?”

Jan Y Verbakel1 *, Ann Van den Bruel2, Matthew Thompson2, 

Richard Stevens2, Bert Aertgeerts1, Rianne Oostenbrink3, 

Henriette A Moll3, Marjolein Y Berger4, Monica Lakhanpaul5, David 

Mant2, Frank Buntinx1, 6 and the European Research Network on 

Recognising Serious 

abstract

BACKGROUND: Diagnosing serious infections in children is chal-

lenging, because of the low incidence of such infections and their 

non-specific presentation early in the course of illness. Prediction 

rules are promoted as a means to improve recognition of serious 

infections. A recent systematic review identified seven clinical 

prediction rules, of which only one had been prospectively vali-

dated, calling into question their appropriateness for clinical prac-

tice. We aimed to examine the diagnostic accuracy of these rules 

in multiple ambulatory care populations in Europe. 

METHODS: Four clinical prediction rules and two national guide-

lines, based on signs and symptoms, were validated retrospecti-

vely in seven individual patient datasets from primary care and 

emergency departments, comprising 11,023 children from the 

UK, the Netherlands, and Belgium. The accuracy of each rule 

was tested, with pre-test and post-test probabilities displayed 

using dumbbell plots, with serious infection settings stratified as 

2. onder leiding van Jan Verbakel kwam dit artikel in een toptijdschrift tot stand.

3. Cathy Matheï en Sabine Van Houdt zijn mede-auteur van de nieuwe richtlijnen rond preventive van decubitus. 

dit project was het resultaat van een unieke samenwerking tussen nICE, KCE, RUG en KU leuven.

low prevalence (LP; <5%), intermediate prevalence (IP; 5 to 20%), 

and high prevalence (HP; >20%) . In LP and IP settings, sensitivity 

should be >90% for effective ruling out infection. 

RESULTS: In LP settings, a five-stage decision tree and a pneu-

monia rule had sensitivities of >90% (at a negative likelihood 

ratio (NLR) of < 0.2) for ruling out serious infections, whereas the 

sensitivities of a meningitis rule and the Yale Observation Scale 

(YOS) varied widely, between 33 and 100%. In IP settings, the 

five-stage decision tree, the pneumonia rule, and YOS had sensi-

tivities between 22 and 88%, with NLR ranging from 0.3 to 0.8. 

In an HP setting, the five-stage decision tree provided a sensiti-

vity of 23%. In LP or IP settings, the sensitivities of the National 

Institute for Clinical Excellence guideline for feverish illness and 

the Dutch College of General Practitioners alarm symptoms 

ranged from 81 to 100%. 

CONCLUSIONS: None of the clinical prediction rules examined 

in this study provided perfect diagnostic accuracy. In LP or IP 

settings, prediction rules and evidence-based guidelines had high 

sensitivity, providing promising rule-out value for serious infections 

in these datasets, although all had a percentage of residual uncer-

tainty. Additional clinical assessment or testing such as point-of-

care laboratory tests may be needed to increase clinical certainty. 

None of the prediction rules identified seemed to be valuable for 

HP settings such as emergency departments. 

BMC Medicine 2013, 11:10 doi:10.1186/1741-7015-11-10

Link naar het rapport: http://www.kce.fgov.be/publication/

report/a-national-guideline-for-the-prevention-of-pressure-ulcers 

Binnen enkele maanden volgen de richtlijnen over de behandeling 

van decubitus.
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Sterkhouders van het aCHG

Monique Smets

Voor ik op het ACHG 

gestart ben, heb ik gedu-

rende een periode van 

twintig jaar in de privé-

sector gewerkt, waar-

onder 13 jaar op een 

project afdeling voor een 

grote multinational. Ik had 

een stevige basis opge-

bouwd en was klaar voor 

een nieuwe uitdaging. In 

januari 2002 kreeg ik de kans om op het ACHG, toen nog bij prof. 

dr. Jan Heyrman, te starten. Een heel nieuwe wereld ging voor mij 

open: studenten, artsen, academici, … 

Naast onderwijsondersteuning van 4de master huisartsgenees-

kunde studenten en Haio’s (toen nog Hibo’s genoemd), werd ik op 

pad gestuurd voor de navorming Leuvense dagen voor huisartsen 

in UZ Pellenberg. Waar ik tot op vandaag met heel veel enthou-

siasme aan meewerk. Daarnaast vulde ik mijn deeltijdse job aan 

met ondersteuning van verschillende projecten zoals: Interface, 

Diabetes, Zorgplan en daarnaast een aantal kleinere projecten. 

Ook de organisatie van de stage ”Inleiding tot de gezondheids-

zorg” in 1ste master kwam bij mij terecht. In 2006 maakte ik ook 

deel uit van het team die de stage in het derde master jaar in kaart 

heeft gebracht. Zo rolde ik stilaan in de wereld van de stages aan 

de Faculteit Geneeskunde . 

Vandaag zullen de meesten onder u mij kennen via de contacten 

rond de stages tijdens de bachelor opleiding (Patiëntenzorgstage 

en Pre-stage), maar misschien minder rond het begeleiden 

van de huisartsen in het kader van het HASTA-netwerk 

(HuisArtsenSTAgeleidersnetwerk). Nieuwe stageplaatsen 

zoeken, alle informatie van de stageplaatsen over heel Vlaanderen 

up to date houden evenals de deelname aan de verschillende 

stages en opleidingen opvolgen en tot een goed einde brengen. 

Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Mijn collega’s van de faculteit, 

Hilde Groenen, Elke Leunens en Christianne De Bruyn, staan me 

bij. Het stagebeheerprogramma is hierbij een belangrijk middel 

geworden. U heeft dit waarschijnlijk al ervaren…

Nadat de studenten afstuderen in het 4de master jaar maak ik de 

attesten op zodat de artsen zich kunnen inschrijven als Haio. Bij 

hun inschrijving aan de KU Leuven voor de Manama-opleiding zal 

ik hun ISP (individueel studieprogramma) nakijken en goedkeuren.

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt in en 

rond het netwerk werd de HASTA-raad en het HASTA-forum 

onder leiding van prof. dr. Jan De Lepeleire gelanceerd. Hier 

worden de dagdagelijkse beslommeringen en problemen 

bekeken en beslissingen genomen en tot uitvoering gebracht.  

Ondersteuning van de huisartsen o.a. door navorming en oplei-

dingsmodules maakt hier ook deel van uit met o.a. de Leuvense 

dagen. Alle administratie rond deze navorming, inschrijvingen, 

betalingen en accreditering, daarvoor kan u bij mij terecht. 

Verder is er nog de administratie van het centrum zelf. In de eerste 

plaats verzekeren Marina Devis , Martine Goossens en ikzelf de 

logistieke ondersteuning op het ACHG. We plegen regelmatig 

overleg zodat we weten wie met wat bezig is en dat is noodza-

kelijk want momenteel zijn er ongeveer een vijftigtal medewerkers 

verbonden aan het centrum. 

Als er nog tijd overblijft, probeer ik mij bezig te houden met de 

verzorging van mijn moeder, mijn paard en mijn hond. Een goed 

boek lezen of samen met vrienden naar een film gaan, of op stap 

gaan dat hoort er ook bij. 

Tot binnenkort.

Monique Smets 
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Winter-(W)etenstijd

Nvdr. De vorige vier afleveringen van (w)etenstijd waren wat meer 

gelardeerd met wetenschap, maar het moet niet altijd serieuze 

kost zijn. Daarom laten we de jongere onderzoekers van het 

ACHG af en toe graag aan het woord.

Al snel werd het duidelijk dat door de snelle groei van onze afde-

ling en het aantal jonge medewerkers, het om een grotere editie 

ging gaan met een twaalftal gelukkigen. Mijn appartement in 

het groene Diest, gelegen naast het bewaarde begijnhof, is dan 

misschien net geen Unesco-werelderfgoed, maar was volgens mij 

een leuke locatie om op 31 januari een echte winter-BBQ te orga-

niseren. Klaarblijkelijk hadden een aantal genodigden het liever 

in het begijnhof gewild, aangezien ik vele telefoongesprekken 

kreeg van verdwaalde zielen in het begijnhof. Natuurlijk kan het 

ook liggen aan het feit dat de GPS niet je beste vriend is in een 

nieuwbouwwijk. Eens iedereen het goed en wel had gevonden, 

werden de kolen aangemaakt en ondanks de felle rukwinden 

bleef de BBQ toch overeind. De koude vormde geen probleem om 

heerlijke stukjes vlees op tafel te toveren.

Aangezien barbecuen vooral goede bakkwaliteiten vereist, wil ik 

hierbij graag twee simpele maar heerlijke slaatjes voor bij de BBQ 

meegeven:

Gegrilde courgette met aubergine

Ingrediënten:

• 1 courgette

• 1 aubergine

• geitenkaas

• olijfolie 

• Provençaalse kruiden 

• peper en zout

bereidingswijze

Snij de courgette en aubergine in dunne plakken.

Smeer deze plakken in met olijfolie.

Grill de afzonderlijke plakken in een hete grillpan. 

Kruid de groenten met peper, zout en Provençaalse 

kruiden.

Laat volledig afkoelen.

Voeg voor het opdienen de geitenkaas in kleine stukjes 

toe.

Indien gewenst kan een beetje citroensap worden 

toegevoegd.
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Haringsalade

Ingrediënten

• haringfilet

• appel

• augurken

• ui

• mayonaise 

• peper en zout 

• zaadjesmosterd 

bereidingswijze

Snij de haringfilet in stukken.

Snij de appel, augurken en de ui in kleine stukjes.

Meng dit alles met de mayonaise en mosterd.

Kruid met peper en zout. 

Indien je zelf eens je kennis wilt testen en over Duploblokken 

beschikt, hieronder in het kort de ACHG-quiz:

Ronde 1: Volgens de site…

In deze ronde werd getest hoe goed de deelnemers de nieuwe 

website al hadden doorgenomen. Voorbeelden waren: Hoeveel 

doctorandi hebben we aan het ACHG? Noem drie spin-offs van onze 

afdeling? Benoem de vijf organen of raden die handelen over de 

beleidsbeslissingen? Wat is de Duitse leuze van F. Picabia die door 

het ACHG wordt gedragen? Vul de visie van ACHG verder aan…

Ronde 2: Ken je werkplaats…

De teams moesten binnen de tien minuten zoveel mogelijk colle-

ga’s in het juiste bureau plaatsen, wat toch een hele uitdaging 

bleek te zijn.

Ronde 3: Ken je collega’s en hun kinders….

Een aantal leuke kinderfoto’s van collega’s zorgden hier voor 

ludieke momenten. De befaamde middagmaal gesprekken over 

ieders kinderen, wierpen wel hun vruchten af in de “benoem de 

kinders van …” ronde.

Ronde 4: Zoveel verschillende onderzoeken…

In deze ronde moesten de teams zo goed mogelijk de verschil-

lende onderzoekstakken aanvullen waar nodig en een aantal 

doctoraatsonderwerpen stil uitbeelden, waarbij de creatieve geest 

dus wel een voordeel had.

Ronde 5: bonusronde

In de bonusronde moesten de deelnemers, nadat ze een kaartje 

hadden gezien met aangeduide locaties, geblinddoekt doorheen 

het appartement de juiste kleuren Duploblokken zoeken. Ondanks 

de blinddoek, werden deelnemers opgetild, omvergelopen of nat 

gesproeid. Niemand bleef gespaard van de Duplo-fever…

Eens iedereen bekomen was, werden de Duplotorens geteld en 

al snel werd duidelijk dat Lies Grypdonck, Bert Vaes en Mieke 

Vermandere de verdienstelijke winnaars waren. Allen waren we 

het eens dat het een zeer geslaagde avond was, die voor herha-

ling vatbaar is!!

Quizmaster Wim Adriaensen
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Toeval bestaat niet, daar ben ik vorige week achter gekomen. Op 

een morgen stond ik met zoonlief op het voetpad, geladen als een 

ezel met mijn tassen, boekentas voor zoon en een doos studie-

materiaal onder mijn armen. Ik had nog net mijn linkerpink vrij om 

zoon aan de hand (vinger) te houden en hem ervan te weerhouden 

om over straat te rennen. Helaas, mislukt. In een halve seconde 

had hij zich losgerukt en liep hij naar de overkant. In de andere 

helft van die seconde werkten mijn reflexen en schoot ik vooruit 

om de kap van zijn jas te grijpen, net op tijd. Waar mijn neurolo-

gisch systeem echter geen rekend mee gehouden had, was dat 

ik ook mijn computertas om mijn schouder had gehangen. Een 

mens is blijkbaar in staat om onbewust en in een halve seconde 

prioriteiten te stellen, want terwijl ik mijn zoon gered had, was mijn 

computer op straat gevallen. Ik vermoed dat het een soort over-

levingsinstinct was dat op een bepaald moment alle ballast over-

boord gooit, maar daar had mijn laptop uiteraard geen boodschap 

aan. De gevolgen van zo’n val zijn meestal niet gunstig tot zelfs 

catastrofaal maar raad eens wat… Er was een hoekje van mijn 

scherm kapot. En niet zomaar een hoekje. Neen, de rechterbe-

nedenhoek, waar ooit datum en tijd stonden! Mij maak je niet wijs 

dat dat toeval is. Dit kleine accidentje gebeurde namelijk in een 

periode dat ik mezelf weer eens voorbij aan het lopen was. Maar 

wel serieus deze keer. Ik vond mezelf regelmatig in de keuken om 

drie uur ’s nachts, klaarwakker, yoghurt aan het eten omdat ik niks 

beters kon bedenken. Ik was al weken aan het piekeren over hoe 

mijn toekomst er zou uitzien nadat ik mijn proefschrift zou verde-

digen. Zou ik nog onderzoek doen? Of zou ik terug fulltime praktijk 

voeren? Ik voelde ineens de onhoudbare drang om mijn leven uit 

te tekenen. Waar word ik gelukkig van? De verdeeldheid in mijn 

hoofd was zelfs zo erg dat ik mezelf ook een boekencafeetje zag 

uitbaten, verhuizen naar Australië, of een B&B opstarten. Was dit 

een identiteitscrisis? Misschien. (Dat komt ervan als je dag in, 

dag uit met spiritualiteit bezig bent). Ik nam zelfs een kladblok en 

begon lijstjes te maken van wat mij wel en niet gelukkig maakt. 

Iedereen in mijn omgeving adviseerde me wel iets anders, en ik 

kwam er maar niet uit. Ik moest en ik zou een beslissing nemen, 

maar ik kon het niet. Hoe meer ik erover nadacht, hoe minder ik het 

wist. Met slapeloze nachten, slecht humeur en wallen onder mijn 

ogen als gevolg. Het is dat karaktertrekje van me dat de controle 

wil behouden en altijd vooruit wil plannen. Ik laat niet graag de 

controle los zonder te weten wat de uitkomst is. Maar Winnie de 

Poeh zei ooit: “Men moet bereid zijn de dingen te laten komen in 

plaats van er, zoals Konijn, achteraan te rennen.” En daar kom 

ik stilaan achter. De dingen zijn ook gekomen. Ik slaap terug ’s 

nachts in plaats van yoghurt te eten. En mijn computer? Die laat ik 

voorlopig niet herstellen. Ik ben bereid om de tijd te laten komen.

Mieke Vermandere

toeval

Een strip over kanker?

Een strip over larynxkanker? Laat je niet afschrikken, integendeel. 

Het is misschien wel de mooiste, ontroerendste strip die er ooit 

getekend werd. Judith Vanistendael slaagt erin om op een geheel 

eigen wijze een beklijvende striproman te tekenen die nog dagen-

lang onder je vel blijft zitten. Op een expressieve manier geeft ze 

het verhaal weer van David en de vrouwen die hem in zijn leven 

omringen. De thema’s ziekte, verlies, afscheid, communicatie – of 

het gebrek eraan - in relaties, brengt ze zo fijn in beeld dat je niet 

kan stoppen met kijken en lezen. Met haar aquareltechniek brengt 

ze meer dan de personages tot leven, ze creëert een heerlijke 

fantasiewereld die ruimte geeft aan de poëzie van het verhaal. 

Een opmerkelijk boek. 

Marleen Brems

“Toen	David	zijn	stem	verloor”,	

Judith	Vanistendael,	

Oog	&	Blik	2012,	

ISBN	9789054923367
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“Er zijn in wezen twee dingen, wetenschap en oordeel; de eerste 

brengt kennis voort, de laatste onwetendheid.”  Hippocrates

Een vuistdikke roman, dat is waar voor je geld denkt men dan, 

maar een even dik boek over een medisch onderwerp? Dat blijft 

toch (nog) wat langer op die te lezen stapel liggen…

En dan start je uiteindelijk toch en 53 bladzijden later betrap 

je jezelf erop dat je moeilijk kan stoppen met lezen, als bij een 

roman. Hoe is dat mogelijk? 

Simon Singh en Edzard Ernst zijn erin geslaagd om een uiter-

mate leerrijk en boeiend werk te schrijven over de waarheid achter 

alternatieve geneeswijzen.

Het begint met een zoektocht naar het vaststellen van de waar-

heid, het basishoofdstuk dat leest als een historische roman. 

Het maakt de lezer klaar voor de analyse van achtereenvolgens 

acupunctuur, homeopathie, chiropractische therapie, kruidenge-

neeskunde en een aanhangsel met een snelle handleiding voor 

(andere) alternatieve therapieën.

De sceptische lezer weze gerustgesteld, er blijft niet veel heel van 

al die eeuwenoude geneeswijzen. Dat het naast aangenaam ook 

nuttig is om te lezen, is de verdienste van de auteurs. De Duitser 

Edzard Ernst was vroeger arts en studeerde homeopathie (!). 

Hij is de eerste hoogleraar ter wereld in de alternatieve genees-

kunde aan de Exeter University in Engeland. Simon Singh is Brits 

natuurkundige en programmamaker voor de BBC. Deze tandem 

fileert op uiterst zorgvuldig uitgevoerde, wetenschappelijke wijze 

al het bestaande onderzoek naar de aanspraken op genezing die 

door de belangrijkste alternatieve geneeswijzen worden gedaan. 

Daarvoor schetsen ze het ontstaan van het wetenschappelijk 

onderzoek, de wortels van de evidence based medicine, die in 

het oude Griekenland liggen. Een schitterend voorbeeld is de 

aderlating die eeuwen werd gebruikt en slechts heel moeizaam 

is verdwenen in de achttiende eeuw. Een nog interessanter voor-

beeld is scheurbuik waarbij in 1795 de grondbeginselen voor de 

eerste primitieve RCT werden gelegd en waarbij deze aandoe-

ning voor het eerst wetenschappelijk werd behandeld door citrus-

vruchten. Het is door de auteurs zo goed geschreven dat je niet 

alleen leert begrijpen hoe degelijk wetenschappelijk onderzoek 

dient te gebeuren, maar ook de primitieve medische omstandig-

heden van onze illustere voorgangers worden bijzonder levendig 

weergegeven. Dat vormt het succes van het boek: betrouwbare 

informatie met de boeiende historische achtergrond als schouw-

toneel. Lezen! Zeker als u een gefundeerd antwoord wenst op de 

recente discussie in de actualiteit over alternatieve geneeswijzen 

of de tendens van ziekenfondsen om consultaties terug te betalen 

bij alternatieve therapeuten ...

Marleen Brems 

boekentip: bekocht of behandeld?

“Bekocht	of	behandeld?	De	feiten	over	alternatieve	geneeswijzen”,	

Simon	Singh	en	Edzard	Ernst,	

vertaald	in	het	Nederlands	in	2010,	393	blz.

ISBN	978	90	2957313	9/NUR	861;	Arbeiderspers
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“Wegwijzers	naar	bijzondere	noden.	Over	kwaliteit	van	zorg	en	

communicatie.”		Jan	De	Lepeleire	en	Manu	Keirse	(red)

ISBN	978-90-334-8797-2

Uitgeverij	Acco,	2013

aanpak van psychosomatische klachten voor de huisarts

Moeilijke mensen, we kennen ze allemaal. En als ze daar dan 

voor de zoveelste keer zitten, aan de overzijde van je bureau, 

dan zucht elke huisarts wel eens of wordt helemaal moedeloos 

met als resultaat een onvoldaan gevoel als de patiënt de ruimte 

verlaat. Een gevoel van machteloosheid, misschien irritatie of 

onverschilligheid. Dat is niet goed voor de arts-patiënt relatie. Is 

er een uitweg?

Els Coremans, psychiater-psychotherapeut aan de dienst 

Psychiatrie van de KULeuven die ook jarenlang aan de Université 

Catholique de Louvain als psychosomaticus werkte, schreef daar 

een heel interessante tekst over. Zij legt zich o.a. toe op de proble-

matiek van medisch onverklaarde klachten, ook psychosomati-

sche klachten genoemd en richt zich in het bijzonder op chroni-

sche vermoeidheid en chronische pijn. 

In de eerste plaats worden een aantal vooroordelen, valkuilen en 

taboes bekeken in de benadering van deze patiëntengroep. Een 

belangrijke valkuil is het idee dat deze patiënten te weinig liefde 

krijgen waarbij je als hulpverlener veronderstelt dat je ze helpt 

door ze vaak te bezoeken, op hun telefoontjes in te gaan en hen 

de indruk te geven dat er toch iemand is die om hen geeft. De hulp-

verlener geraakt in een negatieve spiraal waarbij de patiënt steeds 

meer klachten vertoont om nog meer aandacht te krijgen. Als er 

al een verbetering is, is het sowieso een effect op korte termijn 

want na een tijd zal de hulpverlener toch de verwachtingen van 

de patiënt niet kunnen inlossen. De arts kan dan ook na een tijd 

de gedachte hebben “sorry, ik kan niets voor u doen” of de patiënt 

besluit dit zelf en gaat naar iemand anders waar het hele verhaal 

van voor af aan begint. In het medisch korps zijn er een aantal 

subgroepen waarbij er de hulpverleners zijn die menen deze pati-

enten te kunnen helpen en dat ook aan de patiënt beloven, er zijn 

er die systematisch doorverwijzen en ten slotte zijn er de psycho-

somatiek-vriendelijke artsengroep die investeert in deze patiënten 

en erin slaagt ze ook op lange termijn te volgen. In de tekst die 

collega Els Coremans schrijft, reikt ze een aantal bruikbare hand-

vatten aan om klassieke valkuilen te leren vermijden en pragma-

tisch ziektegedrag en cognities te leren inschatten en bijsturen. 

Uitermate belangrijk is bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen af te 

toetsen met de patiënt en geleidelijk inadequate, onrealistische of 

onmogelijke doelstellingen weg te werken, wat boosheid, verdriet 

of angst kan veroorzaken. Deze negatieve gevoelens zijn meestal 

gericht op het lichaam van de patiënt, maar ze worden na een 

tijd geprojecteerd op hun omgeving met name familie, derden en 

hulpverleners.

Dit is uiteraard maar een heel beperkt deel uit de volledige tekst 

en dient zuiver als smaakmaker... Veel meer kunt u lezen in het 

derde deel van de reeks “Wegwijzers naar bijzondere noden. 

over kwaliteit van zorg en communicatie”. Ook andere moei-

lijke patiëntengroepen waar elke huisarts mee te maken heeft, 

worden er per hoofdstuk op zeer praktische wijze beschreven. 

Weerom een aanrader! 

Marleen Brems

tip van de redactie: 

In elk Contactblad op papier staan regelmatig links die uiteraard veel gemakkelijker te consulteren zijn als u via www.achg.be 

naar het elektronische Contactblad gaat dat onderaan op de homepagina staat.

-15%
voor stageleiders
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aGEnda
• Driedaagse EBM-cursus op 22-23-24 mei 2013. Meer 

info bij Elizabeth.Bosselaers@cebam.be.

• Pentalfa-sessie: Lawaaitrauma bij jongeren: huidige 

inzichten en behandelingsmogelijkheden.

Donderdag 18 april 2013, 19u30 - 22u30. Meer info: 

http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/nl/

permanente-vorming/pentalfa/

• Symposium “Werken met het lichaam dat moeilijk doet” 

(Diepenbeek). Zaterdag 27 april 2013, 8u30 - 17u.  

Meer info: http://static.nimbu-cdn.com/s/1kphvhi/assets/

folder_sympDiepenbeek.pdf

• Pentalfa-sessie: Leren op de werkvloer. 

Donderdag 2 mei 2013, 19u30 - 22u30. Meer info:  

http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/nl/

permanente-vorming/pentalfa/

• Debat eerstelijnsgezondheidszorg. Donderdag 6 juni 

2013, 20u - 22u. 

Meer info bij Martine.Goossens@med.kuleuven.be.

In oktober 2012 werd de aanbeveling chronische nierinsufficiëntie 

(CNI) gepubliceerd. Zoals elke aanbeveling was dit een werk van 

lange adem. De voornaamste nieuwigheid is de aanbeveling om, 

naast de GFR te laten bepalen op basis van creatinine, ook steeds 

een urinestaal van de patient te laten analyseren op de aanwe-

zigheid van proteïnurie. Deze proteinurie spoort men op door de 

verhouding van albumine en creatinine (albumine-creatinine ratio) 

te laten bepalen bij diabetici en de verhouding proteïne en crea-

tinine (proteïne-creatinine ratio) bij niet diabetici, bij voorkeur op 

een ochtendstaal. Deze proteïnurie- en albuminuriebepalingen 

zijn immers veel gevoeliger dan het gebruik van urinedipsticks. 

Bovendien zijn de sensitiviteit en specificiteit van deze bepalingen 

bijna even sensitief en specifiek om proteïnurie te detecteren als 

de veel complexere bepalingen op 24 uur urinecollecties. De 

aanwezigheid van proteïnurie is belangrijk om de prognose in 

te schatten. Verhoogde proteïnuriewaarden voorspellen immers, 

ongeacht de GFR-waarden, een hogere kans op nierfalen, over-

lijden en cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast is er duide-

lijk aangetoond dat het behandelen van deze personen met 

verhoogde proteïnurie met remmers van het renine angiotensine 

aldosterone systeem de proteïnurie vermindert en de prognose 

verbetert.

De aanbeveling gaat naast het beleid van proteïnurie, o.a. ook 

dieper in op wie screenen, welke labotest te gebruiken om compli-

caties op te sporen, hoe deze complicaties behandelen en wat de 

behandeling van hypertensie, hartfalen en diabetes is bij personen 

met CNI. Tot slot bevat de aanbeveling enkele belangrijke instruc-

ties om iatrogene schade bij personen met CNI te voorkomen door 

het aanvragen van contraststoffen te beperken en door medicatie-

gebruik en dosissen af te stellen op de GFR-waarde. 

Als doctorandus over nierinsufficiëntie ben ik erg blij dat de aanbe-

veling er is om als tegengewicht te dienen voor het zorgtraject 

CNI. Dit hele zorgtraject CNI is helaas beperkt wetenschappelijk 

onderbouwd en biedt geen duidelijk kader voor de zorg voor alle 

patiënten met CNI. Het spitst zich toe op slechts één groep van 

patiënten met CNI en zegt weinig tot niets over de zin of onzin 

van vele behandelingen en labotesten bij andere personen met 

CNI. Deze aanbeveling van Domus Medica biedt hopelijk wel een 

kader aan huisartsen en andere artsen voor de aanpak van alle 

patiënten met CNI.

Gijs Van Pottelbergh

Nvdr. Binnenkort leest u alles over het doctoraat van bovenge-

noemde, specialist van het ACHG i.v.m. CNI

Een korte reflectie bij de aanbeveling chronische nierinsufficiëntie (CnI)
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Stageleiders van het ACHG genieten 15% KORTING op onderstaande titels

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

ACHG - Monique Smets - Kapucijnenvoer 33 - blok j, bus 7001 - B-3000 Leuven 
Tel. + 32 16 33 26 91 - Fax + 32 16 33 74 80 - Monique.Smets@med.kuleuven.be

ASTMA BIJ KINDEREN
101 VRAGEN EN ANTWOORDEN

EDDY BODART, KRIS DE BOECK EN 
MARC RAES (RED.)

ISBN 978 90 334 8921 1 // Acco // 2013
22,50 EUR – 15% ➔ 19,13 EUR

FORENSISCHE ASPECTEN BIJ (PARA)
MEDISCHE HULPVERLENING

RUDY MAES

ISBN 978 90 334 8985 3 // Acco // 2013
25,00 EUR – 15% ➔ 21,25 EUR  

WEGWIJZERS NAAR BIJZONDERE NODEN
OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)

ISBN 978 90 334 8797 2 // Acco // 2013 
22,50 EUR – 15% ➔ 19,13 EUR

TRANSGENDERZORG

GUY T’SJOEN, MICK VAN TROTSENBURG 
EN LUK GIJS (RED.)

ISBN 978 90 334 8927 3 // Acco // 2013
35,00 EUR – 15% ➔ 29,75 EUR

BEKOCHT OF BEHANDELD?
DE FEITEN OVER ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

SIMON SINGH EN EDZARD ERNST

ISBN 978 90 295 7313 9 // Arbeiderspers // 2010 
25,00 EUR –15% ➔ 21,25 EUR

TOEN DAVID ZIJN STEM VERLOOR

JUDITH VANISTENDAEL 

ISBN 978 90 549 2336 7 // Uitgeverij Oog & Blik 
2012 // 24,90 EUR – 15% ➔ 21,17 EUR

DE ARTS EN ZIJN VENNOOTSCHAP
DE JURIDISCHE, FISCALE EN DEONTOLOGISCHE 
PRAKTIJK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ASSOCIATIES 
VAN ARTSEN

F. DEWALLENS EN M. GIELIS

ISBN 978 90 897 7276 3 // UGA // 2013
65,00 EUR –15% ➔ 55,25 EUR

 DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE IN DE 
PRAKTIJK

A.C. DE GROOT EN J. TOONSTRA

ISBN 978 90 593 1897 7 // Uitgeverij Lemma
2013 // 85,00 EUR – 15% ➔ 72,25 EUR
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