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Editoriaal
Ik heb altijd veel bewondering voor mensen die elke keer een

hulpverlener tot zijn beschikking heeft. En het kan niet genoeg

zinnig editoriaal kunnen schrijven in een tijdschrift. Nochtans

benadrukt worden dat dit voor elke medische student, of die nu

vroeg Bert mij deze week of ik in zijn plaats een editoriaal wilde

huisarts wordt of specialist, onontbeerlijk is om een goede relatie

schrijven. Een soort ‘in memoriam’ bedoel je dan, vroeg ik.

uit te bouwen met zijn patiënt. Concreet heeft ook daar het ACHG

“euhem, zoiets” zei hij. Dit wordt dus mijn eerste en mijn laatste

fundamenteel in bijgedragen door onder andere in de inten-

editoriaal. Het fijne aan een editoriaal heb ik altijd gevonden

sieve trainingsweken (ITW) iedereen van bij het begin onder te

dat men eigenlijk kan zeggen wat men wil over eender welk

dompelen in deze materie/thematiek. Het aanleren van commu-

onderwerp en dat iedereen dat dan fijntjes kan lezen. Dus heb

nicatie- en consultatievaardigheden is van in het begin voor mij

ik uiteraard nagedacht wat ik in dit editoriaal zou schrijven na

dan ook de basis geweest van mijn relatie met mijn patiënten.

een carrière van 25 jaar huisartsgeneeskunde. En eigenlijk

Naast het feit dat ik jarenlang deze vaardigheden heb onderwezen

vond ik het helemaal niet moeilijk om 2 voor mij zeer belang-

aan laatstejaars studenten huisartsgeneeskunde in de UGP, is

rijke evoluties en/of boodschappen daaruit te destilleren/halen.

het voor mij in de loop van al die jaren meer geweest dan een

Ik ben van de generatie die afgestudeerd is eind jaren 80. Een

pure academische taak, het is een echte levensvisie geworden.

ware omwenteling voor mij is toen geweest de onstopbare evolutie

Als ik dan toch het recht heb om in dit editoriaal te schrijven wat ik

van de EBM. Tevoren werden we als huisartsen verwacht om veel

wil, dan is mijn ultieme wens voor alle huisartsen maar ook voor

te doen en/of te laten omdat onze stagemeesters of het verleden

alle andere hulpverleners, dat ze leren beter te communiceren

dat zo al jaren hadden gedaan. Maar met de ontwikkeling van de

met hun patiënten. Want zoals in de prachtige reeks die het ACHG

wetenschappelijk onderbouwde huisartsgeneeskundige gegevens

heeft uitgegeven over kwaliteit van zorg en communicatie, zou ik

is voor mij en voor vele collega’s een heel ander tijdperk begonnen,

het de vervulling van mijn levensdroom vinden als de inhoud van

dat nog steeds niet gedaan is. Uiteraard is EBM geen evangelie

deze reeks meer en beter zou worden toegepast. Echte commu-

maar het vormt een ongelofelijke leidraad die mij in het uitoefenen

nicatie met de patiënt is de enige en echte sleutel voor een bevre-

van mijn beroep de voorbije decennia een enorme boost heeft

digend contact voor zowel de arts als de patiënt. Als ik daar ook

gegeven. Het ACHG heeft daar met het ontwikkelen van fundamen-

maar een fractie in geslaagd ben, zijn mijn beroepsjaren waar

teel wetenschappelijk onderzoek ook heel erg aan bijgedragen.

ik met veel voldoening op terugkijk, niet voor niets geweest. Ik

Het was een boeiende evolutie, waar ik met veel voldoening op

vertrouw erop dat het team waar ik met veel fierheid deel van uit

terugkijk omdat ik dit van bij de start heb kunnen meemaken.

gemaakt heb, zowel het ACHG als de UGP, dit de komende jaren

Het tweede belangrijkste element in mijn 25-jarige loopbaan

prioritair voort zal zetten.

is van een heel andere orde, maar ook daar heeft het ACHG
geweldig veel in geïnvesteerd. Voor mij is communicatie tussen

Marleen Brems

de patiënt en de huisarts het allerbelangrijkste instrument dat de

1962-2013
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Dag Marleen,

We staan hier met velen, je familieleden, je vrienden, je collega’s

Marleen, wat je zo bijzonder maakt, is jouw vrolijkheid, of beter

en je patiënten en we bedenken wat je allemaal voor ons betekent.

misschien je aanstekelijk optimisme : en dit in alle omstandigheden.

Ik zeg dit in de tegenwoordige tijd, Marleen, want we weten dat je

Je bent een meester in het misleiden : je kan zo overtuigend

hoe dan ook in ons midden blijft.

je voortschrijdende ziekte verdoezelen en volmondig blijven

Jouw aanwezigheid onder ons hebben we blijvend nodig, en dat

meedoen aan de vele toekomstplannen - onder meer - deze van

was ook de boodschap toen we met de praktijk bij jou thuis te gast

de praktijk.

waren, niet zozeer om afscheid te nemen, als wel om van jou te

Dit optimisme en deze goedlachsheid blijven galmen binnen de

vernemen hoe we samen verder komen.

muren van onze praktijk.

Voor ons, Marleen, ben je eerst van al een huisarts die de zorgen

Marleen : vijfentwintig jaar samenwerken in de praktijk van de

en behoeften van jouw patiënten als absolute prioriteit beschouwt.

Blijde-Inkomststraat heeft een solide basis opgeleverd : een basis

Je deelt met hen lijden, vreugde, nabijheid, trouw en vriendschap.

van vriendschap, waardering, respect voor eenieder, werklust.

Je bent niet alleen hun arts, maar ook hun raadgever, hun

Jouw zorg is altijd geweest om deze waarden voorop te stellen in

klankbord.

onze onderlinge relaties.

Jouw trouw en aanhankelijkheid aan hen is jouw levenswerk.

Ook hier kunnen we zeggen: je blijft onder ons.

Je nam eind vorig academiejaar node wat afstand, en dat was
een zeer zwaar offer, want zoals je altijd zegt : ik doe niets liever

Dominique Dewilde

dan met mijn patiënten zijn.

in naam van de Universitaire Huisartsen Groepspraktijk (UGP)
8 juni 2013

Marleen was een ongelooflijk gedreven huisarts met vooral

Marleen was een uitstekende eindredacteur van ons contactblad.

aandacht voor mensen, die ziek bij haar langs kwamen. Ik zeg

Marleen as ook hier bezig met communicatie. En het contactblad

dus niet patiënten, maar mensen. En daar lag het verschil voor

was ons sterkste wapen, om ons centrum te laten kennen aan de

Marleen. Haar aandacht voor de communicatie binnen de consul-

buitenwereld. Met gedrevenheid, oog voor detail en precisie wist

tatieruimte. Respect, ruimte, aandacht, even waardig en toch de

ze de juiste snaar te raken bij al onze stageleiders. Hoe dikwijls

juiste afstand bewarend, het was Marleen. Je vindt zelden artsen

heeft ze niet achter mijn veren gezeten om het editoriaal in te

die al deze eigenschappen in één persoon verenigen.

dienen, hoeveel van onze collega’s hebben niet uit sympathie voor
Marleen een bijdrage geleverd.

Marleen was een gedreven docent binnen ons team. Telkens
zoekend naar de juiste manier om jonge mensen iets bij te
brengen. En het was niet enkel het enthousiasme dat haar zo
bijzonder maakte, nee, het was ook haar kennis, gebouwd op het
zorgvuldig nalezen en kritisch bekijken van literatuur. Deze manier
van werken was Marleen heel dierbaar.
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Bert Aertgeerts

Patiëntparticipatie in de gesprekstrainingen: een nieuw initiatief dat zeker herhaling verdient!

Patiëntgerichte communicatie is al langer de basis voor de

op vrijwillige basis mee te werken aan onze gesprekstrainingen.

gesprekstrainingen voor de toekomstige huisartsen in hun vierde

Van een meevaller van jewelste gesproken! En de praktijk heeft

master. Kenmerkend voor deze benadering is dat (huis)artsen

ons getoond dat we gelijk hadden om op het voorstel in te gaan.

tijdens hun consultaties zo goed mogelijk het perspectief van de

Na afloop van de hele reeks gesprekstrainingen hebben we ons

patiënten weten te hanteren. Geweten is immers dat deze bena-

nieuwe initiatief geëvalueerd met een vertegenwoordiging van

dering niet alleen leidt tot grotere tevredenheid van patiënten maar

zowel van studenten als patiënten. Conclusie is dat we dit willen

ook tot betere therapietrouw en tot een beter bereiken van bete-

herhalen, dat we hier en daar wat zullen bijsturen en dat we

kenisvolle fysiologische doelwaarden (targets). Maar wie kan de

overwegen om patiëntparticipatie ook naar andere lessen uit te

studenten dat patiëntperspectief beter duidelijk maken dan pati-

breiden. In de twee hiernavolgende stukjes kan u lezen hoe die

ënten met een rijke ervaringsdeskundigheid? Nu hebben we dit

patiëntparticipatie ervaren werd door studenten en door de deel-

jaar de uitzonderlijke kans gekregen (en gegrepen) om via ‘tref-

nemende patiënten.

punt zelfhulp’ in contact te komen met verantwoordelijken van
verschillende patiëntenverenigingen. En deze bleken bereid om

Marc Van Nuland

Getuigenis van twee studenten

In vergelijking met de vorige communicatietrainingen waar we

meer bij het gesprek en kreeg hij een beter idee wat er gaande

met studenten onder elkaar konden oefenen, kregen we nu

was. Ik verschoot vervolgens van de snuggere vraag van de

ineens de kans om voor een echte patiënt te staan. Dit was voor

patiënt of de functie van zenuwen dan wat te vergelijken was met

de meesten onder ons toch wel spannend. Het onderwerp zou

die van bloed. Na het gesprek besefte ik des te meer hoe belang-

“slecht nieuws brengen” worden. Na een korte kennismaking

rijk communicatie op het niveau van de patiënt is, zowel voor het

met de verschillende simulatiepatiënten en een theoretische

verwerken van de medische informatie als voor het verwerken

toelichting kregen we te horen met welk probleem de verschil-

en aanvaarden van zijn aandoening!

lende simulatiepatiënten zich zouden aanmelden. De simulatie-

Deze mensen hebben allen een bepaald ziekteproces door-

patiënten werden verdeeld over de beschikbare lokalen en wij

lopen. Vaak hebben ze reeds veel meegemaakt en lang stilge-

verdeelden ons in groepjes van 5. Door middel van een rotatie-

staan bij hun aandoening. Dit is voor ons zeker een meerwaarde

systeem kregen telkens 2 studenten de kans om te oefenen met

aangezien wij zo het privilege krijgen om kennis te maken met

een simulatiepatiënt terwijl de 3 anderen mee volgden om feed-

het authentieke karakter van hun ziekte, hun beleving en hun

back te kunnen geven.

ervaring met artsen en ziekenhuizen. Zij kennen het aanvaar-

Ik herinner me mijn consultatie met een patiënt die een jonge

dingsproces en de spirituele levensvragen die dat oproept.

40-er speelde waarbij ik de diagnose van Multipele Sclerose

Dit zijn stuk voor stuk elementen die essentieel zijn voor het

moest meedelen op basis van het verslag van de neuroloog. Dit

aanleren van een goede arts-patiëntcommunicatie. Wanneer we

was geen sinecure aangezien de (sympathieke) patiënt over van

in de praktijk zullen worden geconfronteerd met slechtnieuwsge-

alles wou praten, maar niet over zijn gezondheid. De kunst lag

sprekken, is het immers belangrijk dat we leren een evenwicht

erin om enerzijds die man zijn verhaal over het weer en “zijnen

te vinden tussen empathie en professionele afstandelijkheid.

dokter Willy” te aanhoren en om anderzijds hem snel duidelijk te

Het begrip “afstandelijke nabijheid” is hier dus zeker van toepas-

maken dat we nu tot de essentie van de zaak moesten komen

sing! Met behulp van de vrijwilligers kunnen we dit evenwicht

namelijk de bespreking van het resultaat van het neurologisch

leren aanvoelen en kunnen we dankzij hun feedback –op basis

onderzoek. De patiënt banaliseerde alles en wijdde zijn klachten

van hun gevoel bij een bepaald gesprek- het zwaartepunt leren

toe aan stress en vermoeidheid tgv. het succes van zijn bouw-

verschuiven ter optimalisatie van de relatie.

bedrijf. Mijn taak lag erin om in mensentaal aan de man uit te

De simulatiepatiënten zijn experts in het veld van hun aandoe-

leggen waar het in feite om draaide. Ik bedacht ter plaatse een

ning, ze zijn de illustraties van onze tekstboeken, ze kunnen ons

metafoor, ik vertelde hem dat zenuwen net zoals elektriciteits-

wijzen op de valkuilen van een bepaalde aanpak, juist vanuit hun

draden zijn maar dat bij hem de isolatie errond minder goed is,

jarenlange ervaring. De keerzijde van de medaille is dat we ons

wat zorgt voor “kortsluitingetjes” met effecten op zijn spieren

al studenten heel erg bewust zijn van het feit dat we een gesprek

(spierdikte en bewegingen) tot gevolg. Zo betrok ik de patiënt

voeren met een patiënt, een mens en geen acteur. Gezien onze
3

beperkte ervaring in de praktijk, bestaat het risico –ondanks al

willen we dan ook iedereen van harte bedanken. Deze vorm van

onze goodwill en respect- dat wij kemels slaan, tegen de muur

communicatietraining was een leerrijke ervaring en vormt zeker

lopen en flaters begaan. Maar maakt dit nu niet eenmaal deel uit

een meerwaarde in onze opleiding.

van een leerproces?
Wij hebben alleszins een enorme waardering gekregen voor
deze simulatiepatiënten, niet alleen voor hun tijd en moeite maar

Charlotte Heyse

ook voor de openheid en het vertrouwen naar ons toe. Bij deze

Dine Jennes

Gesprekstrainingen met ervaringsdeskundigen

Het was september 2012 toen in mijn brievenbus via Trefpunt-

gebruiken. De positieve omgang met mijn chronische aandoe-

Zelfhulp Leuven de vraag kwam om mee te werken aan “Maak

ning, het durven praten en een realistische maar toch vrij posi-

van je dokter een goede dokter”.

tieve kijk op mijn leefwereld, waren zeker bruikbare troeven. Maar

Reeds jaren ijveren een aantal patiëntenorganisaties voor een

tijdens de rollenspelen kon de stilte als het ‘oei, ik weet niet wat ik

betere arts-patiëntrelatie. Hier en daar hoort men zelfs stemmen

verder moet zeggen’ of het ‘ik doe hier alles verkeerd’ zowel langs

om dit uit te breiden naar relaties tussen patiënt en alle betrokken

de zijde van de arts als van de patiënt soms meer vertellen dan

zorgverleners. De erkenning van het belang ervan is zowel voor

een continu praten en het vraag- en antwoordspel.

de patiënt als voor de arts belangrijk. Therapietrouw, een optimaal

Ik had me voorgenomen mijn eigen ziektebeeld niet te veel uit te

genezingsproces, het aanvaarden van een chronische aandoe-

spelen. Het waren eerder echte verhalen van familie, kennissen

ning, het zijn stappen voorwaarts. Voor de arts-student lijkt het

en patiënten die ik gebruikte als basis voor mijn rollen. Daardoor

me zeer nuttig reeds tijdens de opleiding ervaring op te doen met

kwam de confrontatie voor de arts-student soms vrij hard over.

echte patiënten. De voordelen zijn legio. Het biedt de student een

Dat feit kon na de confrontatie ook bij mij even nazinderen. Of hoe

kans om te leren uit de confrontatie met een patiënt met erva-

ik als patiënt volop in mijn rol van patiënt kon kruipen en het kon

ring, uit de leefwereld van chronisch zieken, gesimuleerd of nage-

ervaren als een extra dimensie in mijn groeiproces.

speeld. Een extra voordeel is de begeleider die de reacties van

Een confrontatie, een helpende hand, een lach, een traan, een

patiënt en arts-student opbouwend kan becommentariëren.

babbel en koffie met taart maakte het geheel tot een leerzame

Meewerken kon ik dus zeker niet weigeren, daarvoor lag de

namiddag.

materie te nauw aan het hart.
Een gemakkelijke opdracht voor mij als patiënt? Alvast niet zo

Hoe smaakt dat verder? De roep om herhaling hoor ik ook bij

eenvoudig voor de arts-student. Die diende immers dadelijk

de andere simulatie - patiënten. Ook zij reageerden immers zeer

meerdere valkuilen te overbruggen: geen of weinig consultatie-

positief. Tijdens de nabespreking met studenten, begeleiders en

ervaring, een onbekende patiënt, een onbekend dossier, het

patiënten werden bijkomende vragen gesteld rond de organisatie

melden van “slecht nieuws” in een situatie met beperkte kennis

en de spelregels van het rollenspel. Ze werden genoteerd in een

van ziektebeelden en behandeling. Maar deze kennis leek mij niet

bruikbaar verslag.

het belangrijkste. Het was eerder een zoektocht naar menselijkheid, leren luisteren, leren met de voeten op de grond te staan.
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Daar tegenover kon ik als ervaringsdeskundige, en al jaren actief

Tot volgend jaar?

in enkele patiëntenorganisaties, mijn ervaring als patiënt goed

Jo Ampe, een patiënt

Rapport van de visitatiecommissie

Zoals de meesten van u wel weten, is het wetenschappelijk

er geen vertaling van gevonden, maar het moet wel heel

onderzoek van onze afdeling gevisiteerd (binnen het kader van

goed zijn) voor onze databanken, met een speciale vermel-

de visitatie van het hele departement) door een groep van vijf

ding voor Intego. Onze zware workload, ook samen met de

internationale experts. Intussen hebben wij het resultaat van de

opleidngstaken, is hen opgevallen en zij suggereren de univer-

visitatie ontvangen.

sitaire overheid dit te compenseren in termen van bijkomende

In het rapport worden drie aspecten van ons werk afzonderlijk

mankracht. Samen resulteert dat in 4,5 / 5 voor competitivity.

beoordeeld op een schaal van 1 (unsatisfactory), over 2 (satisfactory), 3 (good, competitive at the national level, visible and valuable

2. Onder de tweede beoordelingsgroep vinden zij dat wij onze

at the international field), 4 ( very good, internationally competitive

impact zelf te laag inschatten. Zij zijn van oordeel dat wij een

and nationally leading) tot 5 (excellent – world leading, internation-

groot maatschappelijk en professioneel impact hebben in

ally at the forefront with important and substantial impact).

Vlaanderen, en behoren tot de leidende afdelingen in Europa.
Zij adviseren wel om meer internationale studenten en

De drie aspecten met telkens onze beoordelingen zijn als volgt:

stafleden aan te trekken.

1. Vision and strategy: 3,5-4 / 5 Hiervoor zijn ook drie
3. Onze productiviteit wordt ingeschat als constant hoog en zeer

deelaspecten gescoord.
2. Scientific achievements, academic impact and coher-

relevant, zowel nationaal als internationaal. Ook onze methodologische competentie wordt internationaal hoog ingeschat.

ence: 4,5 / 5
3. Productivity in terms of scientific publications: 4,5 / 5

De auteurs eindigen met ‘In sum, we discovered a motivated,
1. Onder vision and strategy verliezen wij vooral punten bij de

dedicated and productive group, highly identified with its work.

inpassing van onze afdeling in de (nieuwe) spearheads van

Therefore, the reviewer’s overall conclusion on the size and

het departement en voor een te complexe struktuur. Er wordt

quality of the work of the cluster is very positive’. Met een derge-

geadviseerd nog meer te focussen in onze aandachtgebieden

lijke beoordeling kan een researchcoordinator zich over zijn ploeg

(niemand van ons zal daarvan opkijken). Dat geeft 2 x 3,5 /

alleen maar trots en dankbaar voelen.

5. Anderzijds prijst het rapport ons als ‘ a team of very experienced and highly qualified researchers, and recognized on
an international level’. geven zij ons een ‘trump card’ (ik heb

Frank Buntinx

Boekentip: “Astma bij kinderen. 101 vragen en antwoorden”

Astma is bij kinderen een van de meest voorkomende chronische aandoeningen.
Dit boek geeft antwoorden op frequent voorkomende vragen die huisartsen, kinderartsen, paramedici, andere zorgverstrekkers en ouders zich stellen over deze
frequente problematiek. Het boek is geschreven door een enthousiaste groep van
Belgische kinderlongartsen, waarbij ze praktische oplossingen bieden aan iedereen
die op zoek is naar antwoorden op vragen over kinderen met astma. Een aanrader!
Jan Verbakel

“Astma bij kinderen. 101 vragen en antwoorden”,
Bodart E, De Boeck K, Raes M (eds),
Acco Uitgeverij, ISBN 9789033489211
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Harrie De Witte ontvangt de prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2013

en ouders uit de buurt rond de fabriek wordt georganiseerd. De
gemeente beslist om de lagere school die zich in de hotspot
bevindt te verhuizen naar een gezondere omgeving. De regionale overheid start een algemeen gezondheidsonderzoek op en
zal de bevolking inlichten. De federale overheid gaat over tot een
biomonitoring (door 4 universiteiten) van de “hotspot”. Er worden
uiteindelijk zuiveringsnormen voor de uitstoot van de fabriek
opgelegd. In dit voorbeeld komen een aantal sterke punten in de
manier van werken van Harrie naar boven: vertrekken vanuit de
Het criterium veelzijdigheid dat geldt voor de toekenning van

concrete problemen in de dagelijkse praktijk, concreet onderzoek

deze prijs is echt wel van toepassing op collega Harrie De Witte.

koppelen aan een wetenschappelijke literatuurstudie waardoor

Harrie heeft heel veel waterkes doorzwommen. In 1974 startte hij

dat je een stevig onderbouwd dossier hebt naar de politiek en

de groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk in Genk. Voordien

naar het publiek, concrete alternatieven uitwerken: maatregelen

was hij undercover ondergronds mijnwerker om de werkomstan-

die SMART zijn en daadwerkelijk oplossingen aanbrengen. Daarin

digheden van de patiënten waarmee hij als jonge arts mee te

gebruikt Harrie ook telkens zijn politiek mandaat als gemeente-

maken zou hebben, aan de lijve te kunnen ervaren. Harrie werd

raadslid van Genk. Hij brengt de kwestie op de raad, niet alleen,

na een half jaar ontslagen. Het was uitgekomen dat hij arts was.

liefst met veel volk. ‘Straat – raad – straat’ noemt hij dat: vertrekken

Een mijnwerker slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval in de

vanuit de problemen in de straat, samen met de mensen dit op de

ondergrond werd door Harrie ‘te’ deskundig verzorgd. Als huisarts

raad brengen en teruggaan met de antwoorden van de politiek

had Harrie in die periode bijzonder veel aandacht voor de medi-

naar de straat…

sche problematiek van de mijnwerkers: stoflong en arbeidsongevallen. Bij de sluiting van de mijnen in 1985 was Harrie actief in de

Harrie was natuurlijk heel actief in de strijd tegen de sluiting van

mijnwerkersstrijd. Harrie wist goed welke schadelijke gevolgen de

Ford Genk, vooral in het ondersteunen van de werknemers van

stijging van de werkloosheid in die regio had op de gezondheid

de onderaannemers. Nu al voorziet hij de zware gevolgen in de

van de mensen.

regio van de impact van het werkloos worden op de gezondheid
van deze gezinnen. Samen met de huisartsenkring heeft Harrie,

Tegelijkertijd heeft Harrie altijd veel aandacht gehad voor het

ondermeer met het geld dat hij ontvangt voor deze prijs van de

leefmilieu. Sledderlo is een achterstandswijk in Genk, gelegen

huisarts, een project opgezet om die gevolgen te monitoren. In

rond de metaalfabriek Arcelor Mittal. Harrie vermoedde dat hoge

de praktijk hecht Harrie altijd veel belang aan het opleiden van

concentraties aan zware metalen in de omgeving een belang-

jonge mensen. De laatste jaren heeft hij dit ook kunnen verder-

rijk gezondheidsrisico voor de bevolking inhield. Samen met zijn

zetten aan de KU Leuven. Daarin is zijn gedrevenheid voor het

collega’s in Genk startte hij een onderzoek naar de gezondheid

gebruik van het EMD opvallend. Het idee van Ben Goldacre,

van de wijkbewoners. Er worden abnormaal veel luchtwegpro-

Brits wetenschapper en auteur van de bestsellers ‘Bad Science’

blemen vastgesteld. Harrie vergeleek via het EMD het pufferge-

en ‘Bad Pharma’, om grote onderzoeken op te zetten, gewoon

bruik onder de kinderen van de groepspraktijk in Genk met dat

door permanent gegevens te extraheren en analyseren vanuit het

geregistreerd in de Intego databank, die opgebouwd is met de

EMD, de databank van het dagelijks consulteren en behandelen

EMD gegevens van een staal aan huisartsen in Vlaanderen. De

van patiënten, is iets waar Harrie al een vijftiental jaren mee bezig

verschillen waren abnormaal groot. De artsenpraktijk startte een

is. In zijn huisartsenkring van Genk wordt Harrie gewaardeerd,

gezondheidsbevraging onder de omwonenden van de metaalfa-

mede omdat hij de kwaliteit van de bijscholingen verbeterde. We

briek. De resultaten werden door gemeenteraadslid Harrie Dewitte

wensen Harrie nog veel succes en zijn als Geneeskunde voor het

op de gemeenteraad voorgelegd. Vanuit de gemeenteraad wordt

Volk al even trots als de laureaat.

er beslist om een uitgebreid wijkonderzoek op te starten naar de
verschillende bronnen van pollutie in de wijk. Bewoners startten
een petitie tegen de vervuiling en een manifestatie van kinderen
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Dirk Van Duppen, voorzitter Geneeskunde voor het Volk

Prijs van de Onderwijsraad 2012-2013
Laureaat

het examen dragen bij: de objectiviteit en standaardisatie, het

Geïntegreerd examineren: de stationsproef in de opleidingen

voldoende aantal casussen en de voldoende lange toetsduur (bv.

Master in de geneeskunde en Master in de huisartsgeneeskunde

bij de stationsproef in derde master: 22 stations van 7 minuten).

Contactpersonen: Annick Dermine, Paul Herijgers, Bernard
Himpens, Birgitte Schoenmaekers, Marc Van Nuland, Chris
B. Analyse

Verslype

1. Inzicht in de aanleiding en de beginsituatie

A Beschrijvend gedeelte

De leerresultaten van de opleiding (huisarts)geneeskunde zijn
1. Situering van de onderwijsrealisatie

gebaseerd op de internationaal erkende competentiegebaseerde

Aan de faculteit geneeskunde heeft men, telkens in samenwerking

rollen, de CANMEDS rollen, waarover een arts zou moeten

met de coördinatoren van verschillende opleidingsonderdelen,

beschikken. Studenten worden doorheen de opleidingsonder-

gaandeweg doorheen de opleiding een gestandaardiseerde

delen getoetst op deelaspecten van de gedefinieerde competen-

examenvorm uitgewerkt die focust op de integratie en imple-

ties die die rollen omvatten. Tijdens hun stage krijgen ze dan de

mentatie van klinische competenties. De competenties worden

kans om een aantal zaken effectief uit te voeren, aan te tonen dat

getoetst aan de hand van realistische taken in een authentieke

ze in staat zijn om onder begeleiding die competenties te ontwik-

setting. Deze summatieve toets, de zogenaamde stationsproef,

kelen en verschillende rollen op te nemen. Vroeger trachtte men

wordt op verschillende momenten in de opleidingen genees-

dit te toetsen aan de hand van zogenaamde ‘bed-side examens’.

kunde en huisartsgeneeskunde aangeboden met toenemende

Door het gebruik van de stationsproef wordt er nu op een meer

complexiteit.

objectieve en gestandaardiseerde manier getoetst. De stationsproef laat een betrouwbare en gevalideerde uitspraak toe over

2. Kenmerken van de onderwijsrealisatie

de ontwikkelde competenties bij de studenten aan de hand van

Bij de stationsproef doorloopt de student binnen een bepaald tijds-

realistische taken in een zeer authentieke setting.

bestek verschillende stations die aan de hand van een realistische
opdracht één of meerdere deelcompetenties van de arts toetst.

2. Verantwoording van de keuze voor deze specifieke

Deze opdracht kan gaan over het uitvoeren van een anamnese

invulling

of lichamelijk onderzoek, het afnemen van een vaginaal uitstrijkje

De stationsproef heeft tot doel de student en de docenten aantoon-

tot het formuleren van een diagnose of beleid. In een meerder-

baar te maken in welke mate de student de nodige (medische)

heid van stations wordt gewerkt met echte of simulatiepatiënten

competenties heeft bereikt. De stations zijn bovendien zodanig

die hun rol gestandaardiseerd brengen, in een aantal met simu-

opgesteld dat de verschillende rollen van een basisarts die

latiepoppen en in nog andere met papieren casussen. Studenten

worden gedefinieerd in de CANMEDS en die het kader vormen

worden

observatoren

voor de leerresultaten van de opleiding, aan bod komen. De stati-

(docenten en perifere stageleiders) aan de hand van gestandaar-

geobserveerd

en

beoordeeld

door

onsproef kan gezien worden als een OPO-overkoepelend evalu-

diseerde scoreformulieren. Deze formulieren zijn een combinatie

atiemoment omdat studenten hier een geïntegreerd geheel van

van stationsspecifieke checklists en een globaal oordeel waarbij

vaardigheden, kennis en attitudes moeten demonstreren. Gezien

de klemtoon naar het laatste verschuift naarmate men verder in

er gewerkt wordt met realistische taken die effectief een weerspie-

de opleiding komt. Om de betrouwbaarheid te garanderen worden

geling zijn van professionele situaties waarin de afgestudeerde

alle observatoren en simulatiepatiënten getraind en duidelijk geïn-

arts terecht zal komen, is deze stationsproef een zeer bruikbare

strueerd. Studenten hebben inzage in de door de observatoren

toetsing om na te gaan of studenten klaar zijn om als verantwoor-

aangegeven frequente fouten, adequate strategieën en adviezen

delijk en geëngageerd arts deel te nemen aan de maatschappij.

ter verbetering. Een thans lopend onderwijsproject zoekt naar

Bovendien wordt de stationsproef doorheen verschillende jaren

manieren om de feedback te optimaliseren.

geïmplementeerd en vormt het als het ware een continuüm door-

Zowel de stationsontwikkeling (van script tot en met scoreformu-

heen de masteropleiding. Dit longitudinale karakter zorgt voor

lier), de samenstelling van de stationsproef, de analyse van de

een logische opbouw en maakt het mogelijk dat competenties

prestaties, de verwerking en de berekening van het eindresultaat

gradueel getoetst worden. Dankzij het terugkerende karakter van

wordt bewaakt door een valideringscommissie. Deze bestaat uit

de toets krijgen studenten de kans om zichzelf bij te sturen en te

een multidisciplinair team van docenten en stafmedewerkers die

groeien in hun professionele competenties. De complexiteit van

maandelijks samenkomen. De validiteit van het examen wordt

de gebruikte casussen bij de stationsproeven neemt dan ook toe

bekomen door te werken met de blauwdruk enerzijds en door

doorheen de jaren en weerspiegelt de groei in competenties van

permanente kwaliteitscontrole (uitgebreide post-factum analyse,

de student.

verzamelen van commentaar van observatoren, simulatiepati-

Door de zorgvuldige wetenschappelijke onderbouwing van de

ënten en studenten) anderzijds. Aan de betrouwbaarheid van

stationsproef is deze uitgewerkt als een betrouwbaar en valide
7

meetinstrument. De toetsing door een valideringscommissie zorgt

jaar van start gegaan met een gelijkaardige manier van toetsen,

er tevens voor dat de validiteit bewaard blijft. Simulatiepatiënten

waarbij studenten op het einde van hun opleiding ook een

en observatoren worden getraind zodat ook zeker is dat er consis-

aantal stations doorlopen. Deze toets wordt momenteel verder

tent gemeten wordt. Bovendien worden studenten hier herhaald

geoptimaliseerd.

gemeten (verschillende stations) waardoor er een betere inschat-

Maar naast deze bijna evidente transfer, kan deze manier van

ting kan worden gemaakt van hun competenties. Er zijn duidelijke

toetsen getransfereerd worden naar elke opleiding. Belangrijk

afspraken rond de waarderingsschaal gemaakt: elk station wordt

daarbij is dat een opleiding bepaalt tot wat ze haar studenten wil

in functie van de doelen anders gescoord. Om een score te geven

opleiden: wat zijn de verschillende competenties die studenten

heeft elke observator een gestandaardiseerd scoringsformulier.

moeten beheersen, en hoe evolueert dit doorheen de opleiding.

Het score-gedrag van de observatoren wordt telkens bekeken

Op basis van die competenties en de evoluties kunnen verschil-

door gemiddelde scores per observator te vergelijken aan de

lende stationsproeven worden opgesteld met verschillende

hand van statistische technieken. De realisatie van dergelijke toet-

stations. Het gaat om de idee van een overall toets over het geheel

singsprocedure zorgt ervoor dat er een grotere betrouwbaarheid

van de opleiding of van delen van de opleiding. De duur en het

en validiteit is dan bij voorheen gebruikte toetsvormen.

aantal stations zal mogelijk anders zijn naargelang de opleiding,

Tot slot kan ook gesteld worden dat er sprake is van ontkoppe-

maar de opzet kan zeer gelijkaardig zijn. Belangrijk daarbij is om

ling van de lesgever en de evaluator wat in de Vlaamse context

een gevalideerde set van casussen te hebben die in de stations

slechts voor enkele opleidingen van toepassing is. Dit laat toe

kan worden gebruikt en die ook door het werkveld erkend worden

om als docenten te focussen op het coachen en begeleiden van

als zijnde representatieve casussen.

studenten zonder een dubbele rol van evaluator en begeleider te
moeten aannemen.

Bron:https://www.kuleuven.be/onderwijs/prijs-onderwijsraad/2012-2013/De%20Stationsproef.html

3. Transferwaarde en randvoorwaarden
Deze vorm van toetsen is transfereerbaar naar verschillende
andere domeinen. Binnen tandheelkunde is men sinds een paar

Boekentip: “Diepte”
Ik ben verliefd, op een Zweed, op een schrijver dan nog. En ik

op zijn leven en op de personages die een belangrijke rol spelen

ben niet alleen. De Vlaamse televisiekijker deelt mijn voorkeur

in zijn leven, volledig kwijt. Ook al is alles wat hij overdenkt en

want de laatste jaren zitten Scandinavische schrijvers en de afge-

doet, in zijn beleving en redenering perfect logisch en het gevolg

leide TV-series sterk in de lift. Denk maar aan de onvolprezen,

van letterlijk wikken en wegen, meten en weten.

intelligente reeks “The killing” op Canvas of “Wallander” met de

“Diepte” is niet alleen een spannend en meeslepend verhaal met

stugge Kurt Wallander in de hoofdrol. Het is deze Wallander

een aantal verrassende wendingen, het is ook de weergave van

die ontsproten is aan het brein van mijn literaire liefde, Henning

wat menselijke communicatie, en zeker het gebrek eraan, kan

Mankell. Maar Mankell kan veel meer dan spannende thrillers

veroorzaken. Lars Tobiasson-Svartman leeft in een heel andere

bedenken, hij is ook schrijver van literaire romans, die elke keer

wereld, hij kan niet om met intimiteit, hij creëert integendeel

anders zijn dan hun voorganger.

afstand, geraakt in de knoei met zijn gevoelens en leeft steeds

De eerste romans van Mankell spelen zich af in Afrika maar

meer in een eigen wereld die bestaat uit leugens en zelf gemaakte

“Diepte” is door en door Zweeds. Aan het begin van de Eerste

redeneringen. Als lezer wordt je ook heen en weer geslingerd

Wereldoorlog zijn er serieuze spanningen tussen Duitsland en

tussen ongeloof en begrip voor de gestoorde, verwrongen rede-

Rusland. Het neutrale Zweden probeert veilige vaarroutes uit

neringen van de hydrograaf en zijn pogingen om greep te krijgen

te stippelen voor zijn vloot langs de wilde en lange kuststrook.

op zijn zieke gedachten. Een kluif voor de psychiater in ons, de

Daarvoor moeten veel metingen worden uitgevoerd die de dieptes

DSM-IV in aanslag…

peilen en vastleggen. Het hoofdpersonage Lars TobiassonSvartman is hydrograaf en expert in deze materie. Hij is goed in

Marleen Brems

zijn vak en bezeten van afstanden, maten en cijfers en functioneert eigenlijk alleen maar door het gebruik ervan. Zonder is hij
compleet verloren, ze vormen de basis van zijn leven en dienen
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als kapstok voor zijn gevoelens. Maar dit kan hij niet ongestraft

“Diepte”,

blijven doen, niet alles laat zich immers in het keurslijf van cijfers

Henning Mankell, De Geus,

vangen. In de loop van het verhaal geraakt Lars dan ook de greep

ISBN 9789044512281

Defining the palliative care patient: A systematic review

Het artikel ‘Defining the palliative care patient. A systematic review.’

Abstract

van Wouter Van Mechelen werd door de uitgever van Palliative
Medicine geselecteerd als Editor’s Choice voor het nummer van

BACKGROUND: The lack of a clear definition of the palliative

maart 2013. Daardoor krijgt het een speciale vermelding op de

care patient hampers the comparison of results across diffe-

website van de EAPC.

rent studies and impedes implementation of research findings

Van Mechelen W , Aertgeerts B , De Ceulaer K , Thoonsen B ,

in everyday practice.

Vermandere M , Warmenhoven F , van Rijswijk E , Delepeleire J .
Defining the palliative care patient: A systematic review.

AIM: The aim of this article is to propose minimum characteristics that define a palliative care patient.

Full text is beschikbaar op: http://pmj.sagepub.com/content/early/
2012/02/06/0269216311435268

DESIGN: The design involved a systematic review of medical
literature searching randomized controlled trials (RCTs) in

Redactie: komt er nog vervolgonderzoek?

palliative care for clear descriptions of their palliative care

WVM: Vervolgonderzoek hierop is in onze onderzoeksgroep nog

patients. We systematically describe relevant characteristics

niet uitgeschreven gezien we heden bezig zijn met de validatie

of the study populations of 60 eligible RCTs.Data sources:

van een Vlaamse richtlijn over vroegtijdige zorgplanning die we

The data sources used were MEDLINE, EMBASE, CINAHL,

in tussentijd geschreven hebben in samenwerking met de FPZV

and PSYCHINFO, including all non-cancer RCTs (1 January

(Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen) en de dienst Geriatrie

1995-4 March 2010) and an equivalent number of the most

van het UZGent. Ter illustratie: recent, (nagenoeg) gelijktijdig met

recent cancer RCTs (1 January 2003-4 March 2010).

het verschijnen van onze review verscheen een mooie publicatie
van Hui et al. die conceptuele verschillen en gelijkenissen van

RESULTS: Half of the non-cancer studies were excluded

de termen “supportive care”, “palliative care”, en “hospice care”

because they did not relate to palliative care. We conclude

onderzocht. Hij beschreef 24 verschillende definities van pallia-

that published RCTs have no clear definitions of their palliative

tieve zorg! De semantische discussie over begrippen in de pallia-

care patients and illustrate the diversity of this patient, the lack

tieve zorg is en blijft dus levendig. Een arts die ons een lezersbrief

of consensus concerning the attributes of illnesses needing

toezond beschreef dit fenomeen als volgt: “alsof palliatieve zorg

palliation and the ambiguous use of the adjective ‘palliative’.

in de adolescentie was terecht gekomen, trachtend zichzelf te
identificeren”.

CONCLUSIONS: We propose elements of the patients’ health

Het lijkt blijkbaar moeilijk te zijn om met z’n allen eenzelfde taal te

status (e.g. a progressive, life-threatening disease with no

spreken als we het hebben over de palliatieve patiënt. De vraag

possibility of obtaining remission or stabilization, or modifying

wanneer “iemand palliatief is” of hoe je in de praktijk een pallia-

the course of the illness) and the care delivered to them (e.g. a

tieve patiënt identificeert blijft een moeilijk te beantwoorden vraag

holistic interdisciplinary approach that focuses on supporting

waarvan het antwoord gebaseerd is op een complexe appreciatie

the quality of the end of life) to be included in the definition

van jou als arts over iemands gezondheidstoestand en de daaruit

of a palliative care patient. We also suggest considering the

ontstane nood aan extra supportieve (palliatieve) zorg die als

patients’ readiness to accept palliative care and a vision of

hoofddoel heeft symptoomcontrole en kwaliteit van leven te waar-

palliative care shared by the patient and all caregivers involved

borgen. We leren tevens dat er instrumenten ontwikkeld worden

as potentially important elements in this definition

(bv SPICT-instrument, Supportive and Palliative Care IndiCator
Tool) om ons in de praktijk te ondersteunen om deze inschatting

We hadden als redactie een kort toelichtend gesprek met

te verbeteren.

Wouter Van Mechelen, de jonge onderzoeker van het ACHG
over het bovengenoemde artikel.

Redactie: Bedankt voor de toelichting!

Redactie: hoe kom je als onderzoeker bij een onderwerp als

Referentie van Hui et al.:

dit?

1. Hui D, De La Cruz M, Mori M, Parsons HA, Kwon JH, Torres-

WVM: We hadden het geluk dat ons review artikel als editors’

Vigil I, Kim SH, Dev R, Hutchins R, Liem C, Kang DH, Bruera

choice uitkwam in het maart-nummer van het tijdschrift

E. Concepts and definitions for “supportive care,” “best suppor-

Palliative Medicine. Hierdoor werd ons de kans geboden de

tive care,” “palliative care,” and “hospice care” in the published

achtergrond te schetsen van het artikel op de EAPC-blog

literature, dictionaries, and textbooks. Support Care Cancer. 2013

(Europeen Association of Palliative Care). Men kan deze achter-

Mar;21(3):659-85.

grond op volgende website terugvinden: http://eapcnet.wordpress.com/2013/04/02/defining-the-palliative-care-patient/
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Tweede creadag voor de medewerkers van het ACHG

Een werkgroepje tijdens een
dromersessie......

De creadag, een jaarlijks teambuildingsevenement waarop alle

aandacht aan nieuwe media, sociale inclusie en participatie.

ACHG-medewerkers worden uitgenodigd, stond dit jaar in het

Memori leerde ons met de Walt Disney strategie te werken om

kader van de communicatie. Zowel interne als externe communi-

goede ideeën op een realiseerbaar niveau te brengen.

catie kwamen aan bod.
Het aantal ACHG-medewerkers is de laatste jaren sterk gestegen.

Drie verschillende posities van de Walt Disney Strategie

We vormen een diverse groep van voltijdse en deeltijdse staf-

De Walt Disney strategie is gebaseerd op drie verschillende

leden, jonge en minder jonge, docenten en onderzoekers, ...

posities. De dromer die een lijst aan nieuwe ideeën en doelen

Daarom vonden we het nuttig om onze interne communicatie,

genereert, de realist die zich dan voorstelt hoe die ideeën in de

of hoe we dagelijks met elkaar omgaan, even onder de loep te

praktijk kunnen gerealiseerd worden en de criticus die nadien de

nemen. Maar ook de externe communicatie kent nieuwe uitda-

ideeën toetst, filtert en verfijnt. De creativiteit ontstaat door de

gingen met de opkomst van o.a. twitter, facebook, websites en

juiste combinatie van deze drie posities. Het komt er dan op aan

nieuwsbrieven. Daarom is het goed om als organisatie even na te

om eerst voluitte kunnen dromen, en pas nadien je rol als realist

denken over onze communicatiestrategieën. .

en criticus ter harte te nemen.

We kregen voor deze dag de deskundige hulp van Memori, een

Deze brainstormsessies à la Disney werden gestoffeerd met een

expertisecentrum van Lessius Mechelen (Thomas More). is met

theoretische uiteenzetting over zowel interne als externe commu-

de opleidingen in de Groep Bedrijf & Communicatieenrealiseert

nicatie. Wat houden interne en externe communicatie precies in

praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening

en wat zijn hun verschillende functies?

op het vlak van communicatie en . Daarbij besteden zbijzondere

De creadag 2013 was voorzien van een heerlijk zonnetje, een
aangenaam decor, en de grote meerderheid van de ACHGmedewerkers. Het was voor alle dromers, realisten én critici onder
ons een ontspannen en productieve dag!
Een greep uit de dromersessies:
• Geen vergaderingen meer
• Een groot bord waarop elke aanwezige medewerker door
middel van zijn/haar foto laat zien dat hij/zij er is, eventueel
aangevuld met een nieuwsje of een gemoedstoestand
• Een dagelijkse georganiseerde en voorgezeten koffiepauze
van 15‘ waarbij het diensthoofd ‘belt’ (met een echte bel) om de
aanvang aan te kondigen.
De realist en criticus hebben hier helaas een stokje voor gestoken,
hoewel...... (wordt vervolgd)
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Uit de ACHG nieuwstrommel

• Op 26 april jongstleden, werd Prof. J. Degryse officieel
benoemd als “invited professor” aan de Mechnikov universiteit in St-Petersburg. Ons departement ambieert om onderzoek binnen internationale netwerken tot stand te brengen
en blijft inversteren in partnerships met buitenlandse onderzoekscentra. Sinds 2007 werd een stevige Belgisch-Rusische
samenwerking opgebouwd rond twee ambitieuse gemeenschappelijke onderzoeksprojecten: Crystal studie (ouderenzorg) en de Respect studie (COPD).
• Op de dag van de huisarts kreeg Gijs Van Pottelbergh de
prijs voor de jonge auteur van de redactie van HaNu voor
zijn kritische opniestuk ivm de zorgtrajecten Chronische
nierinsufficiëntie.
Prof. Degryse (rechts)
Heb je de Pentalfa sessie van 2 mei gemist? Het ACHG
organiseerde deze uitzending over “Leren op de Werkvloer”.
Je kan ze nog steeds bekijken op http://med.kuleuven.be/nl/
permanente-vorming/pentalfa/programma/2012-2013/leren-

AGENDA

op-de-werkvloer-een-uitdaging-van-stagiair-tot-stagemeester.

Richtlijnendag op 28 september 2013. De werk-

Een must voor onze stageleiders!

groep “Ontwikkeling richtlijnen eerste lijn” die alle
richtlijnontwikkelaars uit België tracht samen te

• Waarom stageleider worden?

brengen, organiseert op zaterdag 28 september een

Er zijn vele redenen om stageleider te worden; deze inne-

richtlijnendag. Het ACHG is gastheer. Meer info op

mende presentatie neemt u mee naar de boeiende wereld

www.ebp-guidelines.be.

van het stageleiderschap! https://vimeo.com/64378879
• De dag van het departement vond plaats op donderdag 23
mei. Na een wandeling naar keuze (standbeeldenwandeling
– groene plekjes – nieuwe architectuur) in Leuven, kwamen
we allen samen in het Stuc voor de receptie. Een aangenaam
kader waar de verschillende afdelingen van het departement
de kans kregen mekaar wat beter leren kennen.

Gijs van Pottelbergh in het midden
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Stageleiders van het ACHG genieten 15% KORTING op onderstaande titels
CHRONISCHE VERMOEIDHEID

EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE
REVALIDATIE VAN KANKER, MS, FIBROMYALGIE EN CVS

DAPHNE KOS, JO NIJS, MIRA MEEUS, BIHIYGA SALHI
ISBN 978 90 334 8802 3 // Acco // 2013
248 blz. // 32,00 EUR –15% ➔ 27,20 EUR

LEERBOEK SLAAP EN SLAAPSTOORNISSEN
JOHAN VERBRAECKEN, BERTIEN BUYSE,
HANS HAMBURGER, VIVIANE VAN KASTEEL,
REINDERT VAN STEENWIJK (RED.)
ISBN 978 90 334 8924 2 // Acco // 2013
744 blz. // 85,00 EUR –15% ➔ 72,25 EUR

ALS ETEN EEN ZORG WORDT...

HET MAALTIJDGEBEUREN BIJ PERSONEN MET
DEMENTIE

SABINE BOERJAN
ISBN 978 90 334 9253 2 // Acco // 2013
136 blz. // 22,50 EUR –15% ➔ 19,15 EUR

HET DIGITAAL PAPIEREN DOSSIER
OVERSTIJGEN

EEN PERSOONLIJKE REFLECTIE BIJ 25 JAAR MEDIDOC

JAN VAN DAMME
ISBN 978 90 334 9307 2 // Acco // 2013
216 blz. // 30,00 EUR –15% ➔ 25,50 EUR

DIAGNOSE EN THERAPIE 2013-2014
WIERSMA T., VAN EVERDINGEN J.J.E.
ISBN 978 90 313 9800 3
Bohn Stafleu Van Loghum // 2013 // 1000 blz.
99,00 EUR –15% ➔ 84,15 EUR

KINDERGENEESKUNDE 2/e

(reeks Praktische huisartsgeneeskunde)
ISBN 978 90 313 9138 7
Bohn Stafleu Van Loghum // 2013
49,95 EUR – 15% ➔ 42,46 EUR

ANAMNESE EN LICHAMELIJK ONDERZOEK 6/e
VAN DER MEER J.
ISBN 978 90 352 3457 4
Elsevier Gezondheidszorg // 2013 // 284 blz.
79,95 EUR – 15% ➔ 67,96 EUR
inclusief onlinetoevoeging StudieCloud.nl

MEDISCHE SPOEDSITUATIES
DE SYSTEMATISCHE BENADERING

OLGERS T.J.
ISBN 978 90 856 2122 5
Prelum Uitgevers // 2013 // 330 blz.
49,00 EUR –15% ➔ 41,65 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
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