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Editoriaal
Beste collegae, beste stageleiders,
Met de vakantie voor de deur, voor sommigen van u misschien

Om kwaliteit van zorg te leveren moeten we ook als huisarts

reeds achter de rug, willen we u nog snel wat leesvoer aanbieden.

durven om nieuwe elementen in ons praktijkvoeren te integreren.

Wat u in dit Contactblad krijgt aangeboden, is een overzicht

Daar wil het ACHG bij helpen en dit begeleiden. Een van de

van een aantal projecten die we met het Academisch Centrum

belangrijkste hulpmiddelen is het EMD waardoor we ons praktijk-

hebben afgerond. Wat vooral opvalt is dat er heel wat gebeurt

voeren kunnen stroomlijnen en zonder moeite alle richtlijnen van

met jonge mensen, die zich hard hebben ingezet op verschil-

Domus Medica, NHG, BAPCOC, meer dan 1000 Finse richtlijnen

lende domeinen. Er is wel één belangrijke constante. Al dit onder-

en 4000 ‘evidence summaries’ consulteren . U kent onze ‘evidence

zoek is relevant voor ons als huisarts. Zo leest u over de Belfrail

linker’ toch, verscholen in elk EMD?

studie die de alleroudsten van onze patiëntenpopulatie onder de

We blijven de brug maken vanuit het ACHG tussen de acade-

loep neemt. Verderop komt u meer te weten over de doctoraats-

mische wereld en het huisartsenveld. Ik ben zelfs met heel veel

thesis van Annemie Heselmans, die heeft getracht om het maken

plezier gaan spreken in Roeselaere, zo ver (letterlijk) gaan we! Ik

van richtlijnen transparanter te maken en het eerste onderzoek

heb daar de vraag gesteld: “kan een academicus huisarts zijn -

deed naar de implementatie van een ‘decision support’ systeem

kan een huisarts academicus zijn?”

in een EMD. Onze jonge mensen doen het ook schitterend op

Iets om over na te denken deze vakantie, geniet ervan!

internationale congressen en kapen daar prijzen weg. En we
kunnen u de geboorte melden van een nieuwe onderzoeksgroep

Bert Aertgeerts

RITUALL (Research in the Ultimate Aspects of Life Leuven).
Ook onze boekenreeks over communicatie onder leiding van
Jan de Lepeleire en Manu Keirse heeft er weer een telg bij en
is een handig instrument in uw praktijkvoeren. De stageleiders
die aanwezig waren op onze jaarlijkse stageleidersdag hebben
ondertussen een gratis exemplaar ontvangen.
Nu de ziekenhuizen hun rapport gekregen hebben gaan we ervan
uit dat binnen enkele jaren ook onze praktijken een rapport gaan
krijgen. Daarom willen we er nu al werk van maken. De komst
van twee collega’s uit Nijmegen, Rosella Hermens en Hub
Wollersheim, is de voorbode van een hele reeks onderzoeksprojecten die de brug wil maken tussen implementatie en onderzoek.
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Primeur! E-gids vaardigheden (inclusief videomateriaal) toegankelijk voor stageleiders

Om studenten te helpen bij het verwerven van vaardigheden heeft

Heb je als stageleider graag inzage in dit onderwijsmateriaal?

de faculteit geneeskunde een ‘e-gids’ ontwikkeld. Via deze leerom-

Ga je graag zelf een kijkje nemen om je kennis rond vaardigheden

geving krijgt de student heel wat informatie rond het lichamelijk

op te krikken?

onderzoek, instrumenteel-technische en communicatievaardig-

Vanaf nu kan ook jij de e-gids raadplegen via

heden. Dit alles is op een overzichtelijke en herkenbare manier

http://www.achg.be/stages/voordelen.

weergegeven. Er is tevens heel wat videomateriaal beschikbaar.

Chronische zorg: een uitdaging voor de toekomst
Niemand heeft een glazen bol en toch kunnen we een aantal

welke behandeling er moet ingesteld worden. Maar de zorg die

dingen voorspellen die zeker zullen gebeuren in de toekomst.

deze patiënt de komende 40 jaar nodig heeft, de begeleiding van

Voor sommige aspecten is die toekomst niet eens zo ver weg.

al zijn gedragsveranderingen zoals aangepast eetpatroon, meer

Chronische zorg is een zorgenkind dat vast en zeker onze

bewegen, het omgaan met zijn chronische ziekte in al zijn facetten,

aandacht en onze budgetten zal opeisen. We worden allen

het steeds maar opnieuw motiveren, dat is een nieuwe uitdaging

ouder, we blijven niet allemaal gezond. We willen niet zomaar

waar de gezondheidszorg nog niet volledig op is afgestemd.

ouder worden, we willen dat op een aangename manier doen.

Huisarts centrale figuur in chronische zorg

We willen aan alles kwaliteitslabels geven, dus ook aan gezond-

Er zijn in het verleden studies geweest die hebben onderzocht

heidszorg. Mensen worden mondiger en wij zullen dat niet minder

hoe de huisarts het doet in chronische zorg en hoe hij best

zijn. Zo komen er enkele belangrijke aspecten bijeen waarvoor

ondersteund wordt. De belangrijkste conclusie was dat de huis-

we samen, in de eerste plaats als samenleving en in de tweede

arts zeker in staat is om als individuele begeleider de chronische

plaats als medisch korps oplossingen moeten zoeken. Deze arti-

zorg te leveren en dat hij goed de centrale speler kan zijn. Maar

kelenreeks wil een aantal van die aspecten belichten, niet als dé

de voorwaarde is dat hij ondersteund wordt op allerlei manieren.

oplossing maar als voer voor de kritische geest. Achtereenvolgens

Ondersteuning kan op veel manieren, gaande van georganiseerde

komen acute versus chronische zorg aan bod, het begrip en het

samenwerkingsverbanden,

toenemend aantal kwetsbare ouderen, vervolgens belichten we

feedback tot financiële ondersteuning, gerichte bijscholingen enz.

het boek “Competenties in moeilijke situaties”, een handleiding

Maar het begint allemaal heel fundamenteel met een aangepaste

over kwaliteit van zorg en communicatie. Ten slotte laten we twee

en correcte benadering van de chronische patiënt. De chronische

collega’s aan het woord over kwaliteit van zorg en hun handboek.

patiënt die een individuele benadering verlangt die over jaren zal

zorgtrajecten,

gepersonaliseerde

lopen en die in de loop van die periode regelmatig zal moeten
Acuut versus chronisch ziektemodel

bijgestuurd worden omdat er aspecten bijkomen of veranderen.

Het is al een tijdje bezig maar de volgende jaren zal er een enorme

Het begeleiden van een chronische patiënt vormt een ware uitda-

verschuiving zijn in de gezondheidszorg van acute zorg naar chro-

ging voor de arts en voor de huisarts in het bijzonder. Meer achter-

nische zorg voor patiënten. De levensverwachting van de mensen

grondinformatie over beide aspecten van het chronisch ziekte-

stijgt en er zijn steeds meer chronische ziekten en zieken. Zo

model, kunt u hoofdstuk 1 lezen in het boek “Competenties in

schat men bijvoorbeeld dat we op 5 jaar tijd van 300.000 naar

moeilijke situaties” (“Als het chronisch wordt” door Jan Heyrman).

500.000 diabetici gaan evolueren. Eén van de problemen is dat
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de gezondheidszorg gebaseerd is op een acuut ziektemodel en

“Noodzakelijke competenties in moeilijke situaties”

dat dit ontoereikend blijkt om chronische zieken goed te bege-

Een onmisbare leidraad voor communicatie

leiden. In het acuut ziekte model volstaat het dat er voor elk

in de chronische zorg

aangeboden probleem een deskundige arts beschikbaar is, die

De huisarts die zijn chronische patiënten goed wil begeleiden,

zonder te grote kost middelen kan inschakelen om een diagnose

moet over een aantal kwaliteiten en competenties beschikken. Het

te stellen en die op basis van de beschikbare wetenschappelijke

gaat in deze bijdrage niet over puur medische competenties zoals

evidentie een terugbetaalde behandeling instelt en de zaak is, bij

klinische kennis, het herkennen van ziektebeelden, de correcte

wijze van spreken, rond. Bij het chronisch ziektemodel begint het

behandeling instellen, interacties kennen tussen medicatie enz.

pas als de diagnose en de behandeling is ingesteld. Neem nu

De chronische patiënt vergt heel wat van de huisarts op het vlak

diabetes: de diagnose wordt eenvoudig gesteld door tweemaal

van communicatie. Het boek “Competenties in moeilijke situa-

een nuchtere glycemie van meer dan 126mg/dl en we weten goed

ties” wil hiervoor een leidraad zijn. Het is het tweede deel in een

reeks over communicatie en ontleedt verschillende situaties die

verlies waarbij het rouwproces nooit eindigt. In de laatste hoofd-

een (huis)arts kan meemaken als hij de metgezel wil zijn van zijn

stukken wordt aandacht gegeven aan de samenwerking tussen

patiënt. Het start met het begin van het traject als de patiënt een

verschillende specialismen en disciplines, waardoor een verwij-

chronische zieke of een patiënt met één of meerdere chronische

zing geen afwijzing wordt. Bijzonder is daarbij de verwijzing voor

ziekten wordt en eindigt met de laatste levensfaze. De auteurs

psychosociale problematiek omdat dit in de praktijk vaak gevoelig

schreven eerder al mee aan het eerste deel “Aan weerszijden van

ligt. Ook ontevreden mensen, klachten en fouten zijn kritieke situ-

de stethoscoop”, een basiswerk voor elke hulpverlener die weet

aties die een bijzondere competentie vereisen om het vertrouwen

dat communicatie de belangrijkste hulp is en blijft voor diagnose,

(opnieuw) op te bouwen in plaats van het verder te ondermijnen.

behandeling en zorg voor de patiënt. Dit eerste deel belicht het
gemeenschappelijk belang van beide zijden van de stethoscoop,

Waarom een boek lezen over kwaliteit van zorg en communicatie?

de arts en de patiënt. Communicatie is immers cruciaal in deze

Het eerste deel van deze reeks “Aan weerszijden van de stetho-

relatie: de mate van tevredenheid over de relatie met hulpverle-

scoop” is de moeite om te lezen als je de basis van communicatie

ners wordt bepaald door hoe de communicatie verloopt en hoe de

wil leren en de kneepjes van het vak onder de knie wil krijgen.

patiënt zich begrepen voelt. Tevredenheid zorgt er voor dat pati-

De praktische indeling van het boek maakt het vlot te lezen en

ënten beter meewerken, dat ze vertrouwen hebben in de arts en

licht verteerbaar: elk deel van de consultatie wordt systematisch

dat ze o.a. meer therapietrouw zijn en minder klachten hebben

besproken met talrijke praktijkvoorbeeelden.

over de hulverlener.
In het tweede deel, “Competenties in moeilijke situaties, over

Het tweede deel bouwt voort op het fundament van communicatie

kwaliteit van zorg en communicatie” (“Vroegtijdige planning van

m.a.w. ook moeilijke situaties vereisen een geschikte communi-

zorg” door Manu Keirse) wordt dieper ingegaan op de belangrijkste

catie. Een geschikte communicatie vertrekt vanuit de patiënt en

achtergrondinformatie waarover je absoluut moet beschikken om

zorgt ervoor dat er een gesprek ontstaat op de golflengte van deze

in diverse kritieke situaties te communiceren op een manier die

individuele patiënt met zijn gedachten, bezorgdheden en emoties

het vertrouwen sterkt en verder onderbouwt. Naast situaties die

over zijn toestand. In feite wordt alle kennis van boek 1, toegepast

zich voordoen bij het begeleiden van chronische patiënten zoals

op de specifieke situaties die beschreven worden in boek 2. Het

vroegtijdig nadenken en plannen van chronische zorg voor de

begint met de chronische zorgverlening en daarbij aansluitend de

laatste periode van het leven en de communicatie als genezing

vroegtijdige planning van zorg, die meer inhoudt dan alleen een

niet meer mogelijk is, wordt er ook heel concreet advies gegeven

wilsverklaring. Er wordt veel aandacht gegeven aan het feit dat

over hoe de communicatie moet verlopen in geval van verlies en

praten over het einde en de dood voor de meeste mensen, ook de

speciaal in geval van chronische rouw als het gaat over een levend

arts, niet evident is en dat we er geen taal voor hebben. Concrete
3

inspirerende openingszinnen komen aan bod, naast een goed

van actoren die rond een patiënt draait en de ketting is zo sterk

uitgewerkt stappenplan voor de vroegtijdige bespreking van het

als de zwakste schakel d.w.z. dat er heel wat aspecten zijn die

zorgplan van de patiënt. Ook al is het geen opwekkende materie,

goed moeten verlopen. De auteur bespreekt uitgebreid al deze

de manier waarop alles onder woorden wordt gebracht, werkt

facetten op een zodanige manier dat je je op het einde van het

bijzonder inspirerend.

hoofdstuk realiseert dat er heel wat beter kon en kan in de praktijk.
Om te eindigen wordt het onderwerp ‘verwijzen’ uitvoerig belicht,

Voor de communicatie in de allerlaatste fase wordt in het derde

waarbij er speciale aandacht wordt gegeven aan de verwijzing

hoofdstuk het CLEMENS-model toegelicht en gebruikt om een

voor een psychisch probleem wat inderdaad iets anders is dan

verdiepte zachtmoedigheid teweeg te brengen. Dit model focust

verwijzen voor een acuut somatisch probleem. Als toemaatje

op het brengen van slecht nieuws waarmee alles start en op het

wordt het maken van fouten en het feit dat er altijd wel klachten

mee-delen met luisteren in al zijn vormen. Er wordt ook op een

zullen zijn, benoemd als een wegwijzer en eerder als een kans

actieve manier plaats gemaakt voor emoties en vragen van de

om te verbeteren. Mensen werken met mensen en dus zijn aan

patiënt én zijn naasten. Ook in dit hoofdstuk wordt de hulpverlener

beide kanten menselijke problemen te verwachten. Het is dan de

geholpen door concrete, bruikbare woorden om bijvoorbeeld te

manier waarmee ermee wordt omgegaan die bepaalt of het een

praten over symptomen en symptoomcontrole maar evengoed

steeds groter wordende olievlek wordt of eerder een permanent

komt de spirituele dimensie in de zorg aan bod en de communi-

aandachtspunt die de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

catie met kinderen van een zieke (groot)ouder.
Het boek is de ideale handleiding voor het gebruik van één noodRouw wordt zeer uitgebreid onder de loep genomen en daarbij

zakelijk instrument: communicatie.

komen een aantal misvattingen aan bod en er wordt duide-

Met dit instrument kan je veel bereiken en veel situaties op een

lijk gemaakt dat verlies verwerken emotionele arbeid is waarbij

bevredigende manier afronden. Als hulpverlener is het een onont-

men eerst de werkelijkheid van het verlies onder ogen moet

beerlijk instrument waarvan je de gebruiksaanwijzing grondig

zien, dan moet je de pijn van het verlies werkelijk ervaren en

moet (leren) kennen. Het loont op veel vlakken maar zeker in het

de rouwende moet zich terug aanpassen aan het leven om er

geval van chronische zorg. Het is de enige garantie die er is dat

uiteindelijk terug van te houden. Bijzondere aandacht krijgt niet-

chronische zorg kwaliteitsvol verloopt.

erkend verlies waarin het verlies maatschappelijk niet wordt (h)
erkend. Redenen voor de niet-erkenning zijn bijvoorbeeld dat

Marleen Brems

de relatie niet als een betekenisvolle relatie wordt erkend of dat
het verlies niet als betekenisvol wordt erkend of dat de verliezer

“Competenties in moeilijke situaties”,

niet als verliezer wordt gezien vb. een doorgemaakt miskraam,

uitgeverij Acco, ISBN 978-90-334-8637-1

het overlijden van een ex-echtgenoot enz. Pathologische rouw
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wordt ook besproken, rouw bij kinderen, tieners en adolescenten

Frailty/ Kwetsbare ouderen

ook. Ook hier wordt de hulpverlener concrete woorden en vragen

Chronische aandoeningen nemen een heel belangrijke plaats in

aangereikt om over dit soort moeilijke en ongewone situaties te

als we kijken naar de tijd die een huisarts daar nu al aan besteedt

praten. Hierbij aansluitend vormt het vijfde hoofdstuk over levend

en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen met een

verlies een heel bijzonder en boeiend hoofdstuk. Een levend

verscheidenheid aan pathologie zoals bijvoorbeeld COPD, chro-

verlies veroorzaakt nooit eindigende en dus chronische rouw

nisch hartfalen en andere cardiovasculaire problemen, osteopo-

omdat het verlies nooit stopt en dus ook steeds een aanpassing

rose, dementie, depressie en zo kunnen we de lijst nog veel langer

vraagt van de rouwende. Voorbeelden zijn de geboorte van een

maken. Naast het stellen van de diagnose, een behandeling

kind met mentale retardatie of een chronische aandoening zoals

instellen en een beleid uitstippelen, wordt de huisarts geconfron-

een psychische aandoening, multiple sclerose en elke situatie die

teerd met situaties zoals het wegvallen van de partner, eenzaam-

langdurige (levenslange) zorgverlening vereist. Al deze situaties

heid, gebrekkige opvang en ondersteuning, maar ook met het

veranderen blijvend het leven van het individu en gaan gepaard

nakende einde van het leven en de vragen die daarbij aansluiten.

met een aantal ingrijpende, voortdurende implicaties waarbij het

Een apart aspect is naast het toenemend aantal ouderen, ook

traumatiserende karakter sterk gerelateerd is met de graad van

het toenemend aantal ouderen met meerdere ziekten, beper-

hulpeloosheid. Steeds opnieuw wordt de rouwende op de proef

kingen in hun functioneren en afhankelijkheid van professionele

gesteld in de opeenvolgende fazen van de aandoening. Erkenning

en andere (informele) zorg. Deze ouderen zijn gevoeliger voor

door de hulpverlener(s) speelt hier een heel belangrijke onder-

nadelige effecten van bijkomende ziekten en voor schadelijke

steunende rol. In dit hoofdstuk worden een aantal heel bruikbare

effecten van medisch handelen. Dat veroorzaakt dan weer moge-

adviezen gegeven die de patiënt en zijn omgeving fundamenteel

lijk verdere functionele achteruitgang, meer afhankelijkheid van

kunnen helpen. Het is misschien wel het meest verhelderende en

zorg en sterfte. Het is belangrijk dat deze kwetsbaarheid tijdig

vernieuwende hoofdstuk van het boek. Ook het hoofdstuk over

wordt gesignaleerd. Een begrip dat hiervoor ook wordt gebruikt

samenwerking bespreekt een belangrijk aspect van kwaliteitsvolle

is ‘frailty’ dat overlap vertoont met maar niet identiek is aan meer-

patiëntenzorg. We zijn als huisarts een rader in een hele keten

voudige ziektelast en functionele beperkingen. Deze kwetsbare

ouderen vereisen niet alleen een aangepaste, geïntegreerde zorg

Bert Vaes1*, Agnes Pasquet2, Pierre Wallemacq3, Nawel Rezzoug2,

maar ook aangepaste communicatie (ook hier verwijzen we naar

Hassan Mekouar3, Pierre-Alexandre Olivier3, Delphine Legrand1,

het boek “Competenties in moeilijke situaties”).

Catharina Matheï1,4, Gijs Van Pottelbergh1,4 and Jan Degryse1
1

Institute of Health and Society, Université Catholique de Louvain,

Recent werd de Belfrail- studie beschreven in Geriatrics BMC

Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 3005, 1200 Brussels, Belgium

door collega’s van het ACHG. Deze studie wordt internationaal

2

erg gewaardeerd, vandaar dat we de ‘Abstract’ hier afdrukken.

Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium

Background
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In coming decades the proportion of very elderly people living

Luc, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium

in the Western world will dramatically increase. This forthcoming
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‘grey epidemic’ will lead to an explosion of chronic diseases.

Leuven, Leuven, Belgium

Department of Cardiology, Cliniques Universitaire St-Luc,
Laboratory of Analytical Biochemistry, Cliniques Universitaires St
Department of Primary Health Care, Katholieke Universiteit

In order to anticipate booming health care expenditures and to
assure that social security is funded in the future, research focu-

Als toemaatje verwijzen we voor een interessante klinische les

sing on the relationship between chronic diseases, frailty and

over ‘frailty’ naar een artikel uit het Tijdschrift voor Geneeskunde,

disability is needed. The general aim of the BELFRAIL cohort

waar een collega van het UMC St Radboud in Nijmegen (het

study (BFC80+) is to study the dynamic interaction between

ziekenhuis waar de collega’s van het interview over kwaliteit van

health, frailty and disability in a multi-system approach focusing

zorg werken!) aan meeschreef. Terug te vinden op:

on cardiac dysfunction and chronic heart failure, lung function,

www.paopractinet.nl/system/files/9+frailty+bij+ouderen.pdf

sarcopenia, renal insufficiency and immunosenescence.
Kwaliteit van zorg: werk aan de winkel?
Methods/Design

Input vanuit Nederland

The BFC80+ is a prospective, observational, population-based

Is het niet vanzelfsprekend dat we kwaliteitsvolle zorg leveren

cohort study of subjects aged 80 years and older in three well-

aan patiënten? Je zou denken van wel maar de praktijk leert iets

circumscribed areas of Belgium. In total, 29 general practitioner

anders(!). Twee Nederlandse collega’s komen vanuit het Radboud

(GP) centres were asked to include patients aged 80 and older.

ziekenhuis in Nijmegen regelmatig afgezakt naar het ACHG om

Only three exclusion criteria were used: severe dementia, in palli-

daar onderzoek over te doen. De redactie had de kans om met

ative care and medical emergency. Two sampling methods for the

hen te praten over dit aspect van patiëntenzorg.

recruitment of patients were used. Between November 2, 2008
and September 15, 2009, 567 subjects were included in the

Redactie: “Kwaliteit van zorg is een aparte afdeling in het

BFC80+ study. Every study participant was invited to undergo

Radboud hospitaal, waarom?”

four study visits. The GP recorded background variables and

Rosella Hermens en Hub Wollersheim: “Onze afdeling werd in

medical history and performed a detailed anamnesis and clinical

2008 omgedoopt van de afdeling ‘kwaliteit van zorg’ naar ‘Scientific

examination. The clinical research assistant performed an exten-

Institute for Quality of Healthcare’ of kortweg IQ Healthcare. Sinds

sive examination including performance testing, questionnaires

2001 is het een kernafdeling van het Universitair Medisch Centrum

and technical examinations. Echocardiography was performed

St Radboud en dat is uniek voor Nederland. De reden is dat kwali-

at home by a cardiologist. A blood sample was collected in the

teit van zorg heel belangrijk is en toch onvoldoende toegepast

morning. Follow-up reporting of hard outcome measures including

wordt. Ook al lijkt het logisch dat patiënten kwaliteitsvolle zorg

mortality, hospitalization and morbidity was organized. A second

krijgen, uit onderzoek blijkt iets anders. Dertig tot veertig procent

data collection is planned after 18 months.

van de patiënten krijgt niet de gewenste d.w.z. de op evidentie
gebaseerde zorg. Tot twintig procent van de toegepaste diagnos-

Discussion

tiek en therapie is onnodig en zelfs mogelijk schadelijk voor pati-

The BFC80+ was designed to acquire a better understanding of

ënten. In Nederland zijn er 1735 vermijdbare sterfgevallen in het

the epidemiology and pathophysiology of chronic diseases in the

ziekenhuis per jaar zijn en vijf tot zeven procent van de patiënten

very elderly and to study the dynamic interaction between health,

in ziekenhuizen loopt daar een infectie op. Een ander voorbeeld is

frailty and disability in a multi-system approach. The wide variety

dat tien procent van de opgenomen patiënten zijn gevallen in de

of dimensions investigated in the BFC80+ will enable us not

laatste dertig dagen en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. “

only to investigate in depth the relationship between the different
physiological systems but also to initiate new research questions
based on this unique database of community-dwelling elderly.
Bron: The BELFRAIL (BFC80+) study: a population-based prospective cohort study of the very elderly in Belgium
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Redactie: “De laatste jaren werden er meer en meer richtlijnen,
zorgpaden en aanbevelingen ontwikkeld en verspreid. Dat komt
de zorg toch ten goede?”
Hermens en Wollersheim: “Dat is waar en we hebben dat ook
onderzocht en vastgesteld dat innovaties en aanbevelingen voor
chronisch zieken en kwetsbare patiënten niet altijd worden toegepast. We stellen ook vast dat er een moeilijk te verklaren variatie
bestaat tussen verschillende artsen, praktijken en instellingen. Zo
verschilt het aantal ongeplande keizersnedeverlossingen sterk
tussen ziekenhuizen en is de kans te overlijden in een van de
Nederlandse ziekenhuizen ongelijk.

Bovendien gaat verbete-

ring in de zorg vaak langzaam, de verandering is dikwijls klein,
meestal slechts een vijf tot tien procent en de aanpassing is vaak
niet blijvend. “
Redactie: “Hoe lang zijn jullie daar op deze gestructureerde
manier mee bezig?”

Rosella Hermens

Hermens en Wollersheim: “Prof. Richard Grol, ons voormalig
afdelingshoofd, is hier al van in 1988 mee bezig. Hij is gestart
met een kleine groep medewerkers als Werkgroep Onderzoek
Kwaliteit binnen de afdeling huisartsgeneeskunde. Het onderzoek
omtrent kwaliteit gebeurde in die tijd met name in de huisartspraktijk. Een deel van de leerstoel van Prof. R. Grol werd ook betaald
door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze
wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen was in
die tijd echt een pionier op kwaliteitsgebied. Zij zijn in die tijd ook
gestart met het ontwikkelen van professionele richtlijnen, eerst
consensus-based en later zoveel mogelijk evidence-based. Dit
heeft geleid tot een richtlijnprogramma van ruim 70 richtlijnen voor
Nederlandse huisartsen. In 2001 zijn we een kernafdeling van het
UMC St Radboud geworden, met een kernleerstoel voor Richard
Grol. Toen heeft ook het kwaliteitsonderzoek binnen het ziekenhuis een ‘boost’ gekregen. Op dit moment heeft onze afdeling
vier afdelingen waarbinnen al het kwaliteitsonderzoek gebeurt.
Daarnaast is er een sectie ‘development & support’, die zich bezig
houdt met kortdurende beleidsopdrachten en ondersteuning van

Hub Wollersheim

het onderzoek van de hele afdeling.
Sinds 1 januari 2011 is Prof. Gert Westert ons nieuw afdelingshoofd. Hij specialiseerde zich in de medische sociologie, epide-

Redactie: “Hoe hebben jullie dat allemaal ontwikkeld en

miologie en statistiek en heeft ruim twintig jaar onderzoekserva-

uitgewerkt?”

ring. Zijn terreinen van expertise zijn: kwaliteit en veiligheid van

Hermens en Wollersheim: “Naast het leerboek “Kwaliteit en veilig-

zorg en doelmatigheid en internationale vergelijking van gezond-

heid in patiëntenzorg” waarvan Hub hoofdredacteur is, zijn onder

heidszorgsystemen. De ideale man om onze afdeling te leiden.”

leiding van Hub inmiddels drie ‘implementatieboeken’ verschenen,
twee Nederlandstalige en één Engelstalig. Het tweede Engelstalig

Redactie: Waar hebben jullie de mosterd gehaald?

boek verschijnt eind 2012. In deze boeken staat het hele denken

Hermens en Wollersheim: “Veelal internationaal, van opinion

over kwaliteit van zorg en implementatie van innovaties uitge-

leaders als: Donabedian, Deming, Berwick, Grimshaw, Eccles en

werkt! Prof. Richard Grol heeft in 1997 een BMJ-artikel gepubli-

Elwyn. Ook werken we regelmatig samen met internationale insti-

ceerd waarin het model van het implementeren van richtlijnen

tuten zoals het IHI in de USA maar ook dichterbij met experten uit

en andere innovaties gepresenteerd wordt. De uitwerking van dit

Manchester, Schotland, Cardiff en Heidelberg.”

model is beschreven in de hierboven genoemde implementatieboeken. De verschillende hoofdstukken in de boeken zijn uitgewerkt door diverse medewerkers van IQ healthcare en internationale samenwerkingspartners.
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Een aantal jaren geleden was deze werkwijze nieuw en uniek.

kernset van indicatoren die uiteindelijk geoperationaliseerd wordt.

Op dit moment is het in Nederland al gemeengoed geworden

Hiervoor wordt nagekeken wie het uitgevoerd moet hebben, wat

om bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg te beginnen met

er moet uitgevoerd zijn en bij wie en wanneer. Dit alles leidt tot

het ontwikkelen van indicatoren (zoveel mogelijk gebaseerd op

concrete en toepasbare aanbevelingen voor ons ziekenhuis.”

evidence-based richtlijnen) en het inzicht krijgen in de huidige
zorg. Vervolgens wordt gekeken naar de ‘afwijkingen’ in de huidige

Redactie: “Jullie hebben, zoals u reeds vertelde een leerboek  

zorg en gevraagd aan professionals en patiënten naar de redenen

geschreven over kwaliteit van zorg. Is dat verplicht leesvoer

voor deze ‘afwijkingen’, dit zijn de zogenaamde barrières en bevor-

voor Belgische (huis)artsen en wat zijn de belangrijkste bood-

derende factoren. Op grond van de huidige zorg en deze barrières

schappen die je onze stageleiders/huisartsen zou geven? “

en bevorderende factoren wordt een implementatiestrategie op

Hermens en Wollersheim: “Huisartsen kunnen heel veel leren uit

maat ontwikkeld en getest, bij voorkeur op kosten-effectiviteit en

dit boek. De kernlessen kunnen als volgt worden omschreven:

haalbaarheid.”

Naast kennisvermeerdering via boek, moet je ook oefenen met
eigen kwaliteitsverbetercasus

Redactie: “ Is het bepalen indicatoren de cruciaalste stap? Hoe

Begin klein en bouw uit: start met deelname aan een richtlijn

verloopt zo een proces van kwaliteitsverbetering in de zorg?”

groep, maak indicatoren, meet er enkele, zoek eens uit waarom

Hermens en Wollersheim: “Inderdaad, de indicatoren vormen de

welke laag scoren, bedenk een verbeterproject en voer dit uit.

basis van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als je indica-

Wordt lid van een VMS commissie, doe enkele RCA’s en bedenk

toren niet goed zijn, vallen alle stappen daarna ook ‘in het water’.

preventieve maatregelen.

Zo een proces verloopt in een aantal stappen. Vóórdat er stappen

Bedenk hoe je de efficiency en de patiëntgerichtheid van je eigen

kunnen ondernomen worden, moet men eerst de kwaliteit van

praktijk kunt verbeteren en pak dit aan.

zorg meetbaar maken en daarvoor worden indicatoren ontwik-

Laat je praktijk EPA accrediteren.”

keld. De algemene methodiek is daarbij dat een indicator expliciet
gedefinieerd moet zijn en een meetbaar aspect van de zorgver-

Redactie: “Wat is volgens u de belangrijkste conclusie van uw

lening moet weergeven. Zo’n indicator refereert aan de structuur

ervaringen? Of nog: wat is ‘de moraal van het verhaal’?”

van processen en/of de uitkomsten van zorg. De gebieden waar

Hermens en Wollersheim: “We zijn al ruim 20 jaar bezig met het

iets gemeten wordt kunnen ofwel slaan op het medisch-technisch

verbeteren van de kwaliteit van zorg, maar vinden in veel studies

handelen of de organisatie van de instelling op het vlak van patiënt-

nog steeds onverklaarbare variatie in zorg tussen ziekenhuizen,

gerichtheid, bijvoorbeeld informatievoorziening of de communi-

praktijken en professionals. Verbeteringen in de zorg gaan lang-

catie. Voor het concreet ontwikkelen van de indicatoren zijn er

zaam; het is dus echt een zaak van de ‘lange adem’.”

verschillende consensusmethoden mogelijk met een combinatie
van evidence en expert opinion. Bronnen van onderwerpen voor

Redactie: “Dank voor dit gesprek”.

indicatoren kunnen richtlijnen zijn of een literatuur review, maar

Rosella Hermens is senior onderzoeker aan de afdeling kwaliteit

ook focusgroepen met interviews van professionals of patiënten.

van zorg van het UMC St Radboud in Nijmegen. Hub Wollersheim

Op basis daarvan worden dan de definitieve indicatoren geselec-

is internist en als Universitair hoofddocent ook verbonden aan

teerd. Twee voorbeelden van projecten zijn de HAGAR trial en de

dezelfde afdeling. Hij is auteur van het boek “Kwaliteit en veilig-

KING studie. Bij de eerste trial was het doel een selectie te maken

heid in patiëntenzorg”.

van kwaliteitsindicatoren voor professioneel medisch handelen

IQ healthcare is een van de grootste onderzoeksinstituten op het

t.a.v. antibioticagebruik bij patiënten die in het ziekenhuis werden

terrein van kwaliteit en veiligheid in Europa, dat werkt voor en

opgenomen met bepaalde respiratoire infecties in zes zieken-

vanuit het UMC St Radboud en daarnaast voert het een omvang-

huizen. De tweede studie maakte een selectie van kwaliteitsin-

rijk (inter)nationaal onderzoeksprogramma uit.”

dicatoren om de huidige zorg rondom intra-uteriene inseminatie

Een interview over het boek vindt u terug op http://assortiment.

in kaart te brengen met als bestudeerde populatie patiënten in

bsl.nl/files/7d40504f-6e27-4de6-ae62-3652029120a1/interview-

tien ziekenhuizen die werden behandeld met IUI. Voor het eerste

docentennieuwsbrief.pdf

project werden 12 (van de 15) procesindicatoren geselecteerd
en voor het tweede project waren dat 23 procesindicatoren en 5

Marleen Brems

structuurindicatoren (van de 28). Enkele van de leerpunten waren
dat als een richtlijn als uitgangspunt wordt genomen, er veel
procesindicatoren blijken te zijn en weinig organisatie- en geen
patiëntindicatoren. Een andere vaststelling was dat de meetbaarheid overschat wordt en de verbeterbaarheid onderschat. Onze
conclusie was dat het bepalen van indicatoren cruciaal is en dat
dat optimaal verloopt in vijf stappen. Het proces start met het
verzamelen van potentiële indicatoren uit richtlijnen, vervolgens
wordt in twee rondes de selectie gemaakt met als resultaat een
7

Debatavond
De debatavond over arts-patiëntcommunicatie van 6 juni jl. was
een schot in de roos. Een zestigtal studenten, een tiental stageleiders, een aantal opleiders en patiëntvertegenwoordigers hielden
een geanimeerd debat onder deskundige (aangename! efficiënte!) leiding van Martine Goossens. Bijna (en het scheelde echt
niet veel - dus: bijna) alle deelnemers hebben een inbreng gehad.
Heel veel visies, opinies, stellingnames, .. zijn aan bod gekomen,
en het hele thema is weer op de kaart gezet en helderder
geworden. Er was echt goesting om hierover ook in het 8e en 9e
jaar te reflecteren en bij te leren. Een interessante avond, zoals er
hopelijk nog meer op komst zijn.
Jo Goedhuys

Evidence-Based Health Care doorgelicht
Annemie Heselmans legde in maart haar doctoraat af onder
promotorschap van professor Dirk Ramaekers, Bert Aertgeerts en
Peter Donceel, waarin ze focuste op elektronische richtlijnimplementatie en -ontwikkeling bij evidence-based healthcare.

Annemie Heselmans

Annemie Heselmans is een buitenbeentje in die zin dat ze op
17-jarige leeftijd zwaar ten val kwam bij het turnen en een dwarslaesie opliep waardoor ze permanent gebonden is aan een
rolstoel. Dat hield haar niet tegen om in Hasselt te gaan studeren
voor handelsingenieur en daarna nog een opleiding management
in de gezondheidszorg te volgen in Leuven. Niet snel daarna

die hun nut bewezen hebben, het potentieel hebben om gezond-

kon ze starten als doctoraatsstudent aan het ACHG en nu vijf

heidsvoordelen te leveren. Daarom is het essentieel om manieren

jaar later verdedigde ze in maart haar proefschrift met als titel:

te vinden om deze evidence te implementeren in de praktijk. Artsen

“Evidence-Based Health Care: Barriers and facilitators of elec-

moeten m.a.w. goed op de hoogte zijn van de meest recente

tronic guideline implementation and development in ambulatory

wetenschappelijke bevindingen, als ze hun patiënt adviseren. Een

settings” waardoor ze doctor in de biomedische wetenschappen

mogelijke manier om deze evidence te implementeren in de prak-

werd. Gevraagd naar haar ervaringen met studeren en doctoreren

tijk is het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen. Daarom werd in

als fysiek beperkte persoon, antwoordt ze laconiek dat je studeert

het eerste deel van dit doctoraat gefocust op het onderzoek naar

en doctoreert met je hoofd. En daar werkt alles opperbest, dat

de barrières en facilitatoren bij elektronische richtlijnimplementatie

tonen de resultaten van haar werk. Het is niet toevallig dat dit

in ambulante settings en in deel twee op de evaluatie van een

doctoraat kon afgelegd worden aan het ACHG, want evidence

innovatieve elektronische ontwikkelingsmethode voor klinische

neemt een belangrijke plaats in in de researchafdeling en in de

praktijkrichtlijnen.

opleiding huisarts)geneeskunde aan de KULeuven. Bovendien
vinden we er het zenuwcentrum van deze evolutie: “CEBAM, the

Omdat het toepassen van richtlijnen die elektronisch beschikbaar

digital library of health” waardoor het onderwerp van dit doctoraat

zijn, wordt aanzien als een goede manier om praktijkrichtlijnen

een logisch gevolg lijkt te zijn. ( Nvdr. Stageleiders van het ACHG

te implementeren, werd dit in het eerste deel van het onderzoek

kunnen gratis een abonnement krijgen op deze on-line schat aan

onderzocht. In een systematische literatuurstudie werd echter

informatie: ga naar http://www.achg.be/stages/voordelen )

vastgesteld dat er op dit ogenblik weinig evidence bestaat voor

de geïnteresseerden kunnen op het volgende mailadres de volle-

het gebruik van elektronische richtlijnimplementatiesystemen. Dit

dige tekst verkrijgen: annemie.heselmans@gmail.com

eerder verrassend resultaat wordt nog versterkt door het feit dat
er weinig meerwaarde kon worden vastgesteld bij het gebruik van

Inhoud van het doctoraat

deze systemen in een ambulante omgeving. De onderzoekster

Evidence-Based Health Care werd de laatste tien jaar steeds

stelde vast dat eenvoudige alert-systemen (zoals bijvoorbeeld

belangrijker. Patiënten, artsen en beleidsmakers zijn bezorgd om

alerts voor vaccinatie) beter werken dan complexe richtlijnen want

de kwaliteit van zorg en niet gefundeerde acties worden meer en

die vereisen een specifiek ontwikkelings- en implementatieproces.

meer in vraag gesteld. het lijkt vanzelfsprekend dat behandelingen
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Vervolgens werd een pilootproject geëvalueerd waarbij artsen via

Gevraagd naar haar verdere toekomstplannen, zegt Annemie

het elektronisch medisch dossier toegang kregen tot een zeer

Heselmans het volgende: ““Ik ben momenteel bezig met enkele

grote database met praktijkrichtlijnen, afgestemd op de indivi-

opdrachten in het verlengde van mijn doctoraat en ik zou graag

duele situatie van de patiënt, zodat ze hun advies konden baseren

in het onderzoek blijven. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik de

op de meest recente klinische evidence. Annemie Heselmans:

eindmeet gehaald heb, los van het feit of ik dat nu met of zonder

“De meeste respondenten waren heel positief – al is het bij een

beperkingen gedaan heb. Je leven voortzetten na een ongeval, en

kwalitatieve studie natuurlijk altijd gissen naar de mening van wie

doen wat je anders misschien ook zou zijn gaan doen, zou niet

niet geantwoord heeft.”

zoveel verbazing hoeven op te wekken bij de buitenwereld. Dat dat
wel zo is, zegt iets over hoe de maatschappij in elkaar zit. Met de

Human computation of games with a purpose

juiste technologie en vooral voldoende omkadering kunnen heel

In Campuskrant zei de doctoranda over het tweede deel van

wat beperkingen worden opgevangen. Jammer genoeg liggen die

haar onderzoek: “De kwaliteit van een dergelijk systeem wordt

mogelijkheden nog niet binnen ieders bereik ...”

uiteraard in de eerste plaats bepaald door de kwaliteit van de
richtlijnen. Daarom heb ben we ook een nieuwe consensusme-

Nvdr. Letterlijk betekent “human computation” menselijke bere-

thode voor richtlijnontwikkeling ontworpen, gebaseerd op Human

kening maar eigenlijk is het de studie van systemen waarbij de

Computation of Games with a Purpose (cf. Nvdr), waarbij infor-

mens een groot deel van de berekening maakt of waarbij de mens

matie of oplossingen die door experten worden aangedragen door

integraal deel uitmaakt van het systeem dat de berekening maakt.

een computer worden verzameld, geïnterpreteerd en geïntegreerd.

Door er “games with a purpose” aan toe te voegen, komt het

Aan dit alles wordt een spelelement – competitie – toegevoegd.

spelement erbij en krijgt men een ongelooflijke schaalvergroting.

Deze methode werd in deel II van het onderzoek vergeleken met

Zo creëert men een digitale samenwerking tussen het menselijke

een andere veelgebruikte methode voor richtlijnontwikkeling, de

brein, of de menselijke breinen van een groot aantal mensen en

face-to-face meeting, waar socio-psychologische invloeden een

hun computers, gebaseerd op het feit dat mensen grote problemen

grote rol spelen, zoals wie de grootste mond opzet. Uit ons onder-

kunnen oplossen op een speelse, aangename manier.

zoek blijkt dat de keuze van de methode een belangrijke invloed
heeft op de inhoud van de richtlijnen en dat Human Computation

Marleen Brems

een goed, tijdsefficiënt en bovendien plezierig alternatief kan zijn.”

Column: Stilte
Terwijl ik op een avond aan het genieten was van een Leuvens

Natuurlijk zondig ik soms wel eens als ik me met de laptop in de

‘fonske’ (wel in donkere chocolade, de witte lust ik niet), werd mijn

zetel nestel, initieel met de bedoeling om die vriendin te mailen,

aandacht gevangen door een artikel “Waarom hebben we zo’n

maar dan toch stiekem even check of er geen andere mails zijn

haast?”. Ik vond het best verontrustend te lezen dat we sinds 1950

binnengekomen. Hoewel ik van nature geen miss sporty ben, heb

meer dan vijftig procent sneller praten. Muziek- en theaterstukken

ik de laatste tijd toch ondervonden dat sport mijn hoofd leeg maakt.

worden volgens kenners beduidend sneller gespeeld dan enkele

Heerlijk. En zo sprak ik op een avond met een vriendin af om voor

jaren geleden. We slapen gemiddeld een halfuur minder, en uit

het eerst naar de yoga te gaan. Even weg van de pampers en de

onderzoek blijkt dat we in het laatste decennium ongeveer tien

afwas thuis, een beetje me-time. Dacht ik. Vriendin en ik hadden

procent sneller zijn gaan stappen door een stadscentrum. Een

elkaar veel te vertellen, waardoor we iets te laat in de les waren.

propvolle agenda is immers een statussymbool. Als je het druk-

De yogaleraar (knap, gespierd, Orlando Bloom type, maar een

druk-druk hebt, geef je je omgeving te kennen dat je zeer gemoti-

kop kleiner) riep ons snel tot de orde, en verwees ons discreet

veerd bent voor je werk, van de ene belangrijke vergadering naar

naar de rechterkant van de zaal, zodat hij ons goed in het oog

de andere moet hollen, na je werk je twee geweldige kinderen

kon houden. Hmm, ik had het toen al kunnen weten. De anderen

gaat oppikken, om dan nog te kunnen sporten (voor dat strakke

waren duidelijk niet aan hun proefstuk toe, en wrongen zich spon-

lijf) en op tijd terug thuis te zijn om nog wat qualitytime met man- of

taan in onmogelijke bochten op commando van Orlando Bloom:

vrouwlief in te halen, of om je vriendenkring te onderhouden. Voor

“matsyasana” of “fish pose”, “adho mukha svanasana” of “down-

je gaat slapen moet je natuurlijk nog even je mailbox checken en

ward facing dog”, ... Vriendin en ik lagen ook al snel in een deuk,

het late journaal bekijken om de volgende dag weer helemaal

maar eerder van het lachen, wat Orlando niet erg kon appreci-

up-to-date je volgeboekte dag te kunnen beginnen.

ëren. Spijtig. De kans dat we een tweede yogasessie zullen doen

En toch is er iets in mij dat me af en toe tegenhoudt. Gelukkig

is eerder klein, maar ik heb een alternatief. Een Leuvens Fonske

maar. Een roltrap is uitgevonden om sneller vooruit te gaan als je

in donkere chocolade. Daar word ik ook stil van.

de trap oploopt, maar ik sta liever stil. Om even rond te kijken. Of
uit te rusten. Ik hoef bovendien geen volle agenda. Ik wil niet op

Mieke Vermandere (werkt op de research afdeling van het ACHG,

elk moment alles kunnen doen. Ik hou van een ritme, van grenzen.

spiritualiteit aan het levenseinde is haar interessepunt).
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ACHG in de prijzen op World Research Congress EAPC

Drie ACHG-medewerkers uit de onderzoeksgroep RITUALL
(Research In The Ultimate Aspects of Life, Leuven) hebben hun
aanwezigheid op het World Research Congress van de EAPC in
Trondheim (7-9 juni 2012) niet ongemerkt voorbij laten gaan. Jo
Lisaerde, Wouter Van Mechelen en Mieke Vermandere vlogen
naar het hoge Noorden voor een state of the art in palliatieve zorg.
Wouter presenteerde er een poster over zijn recent in Palliative
Medicine gepubliceerde artikel ‘Defining the palliative care patient:
a systematic review’. Mieke mocht er een plenaire presentatie
geven en een prijs in ontvangst nemen als ‘plenary oral abstract
prize winner’ met ‘Elements of spiritual care in palliative home
care’. Een fantastische ervaring die voor frisse ideeën, erkenning
van onze onderzoeksdomeinen en een boost in motivatie zorgde!
Een hele poos geleden vinkte ik nogal nonchalant het vakje “The
authors would agree to give an oral presentation at the congress if
this abstract should be chosen” aan. Je weet maar nooit, dacht ik
toen… Toen ik vorige week in het vliegtuig (voor de honderddrieëndertigste keer) mijn hand in mijn handtas liet glijden om zeker
te zijn dat ik de USB-stick met mijn presentatie niet op de keukentafel had laten liggen, dacht ik glimlachend terug aan dat moment.
Mijn 15 minutes of fame waren gepland op donderdag, onmiddellijk na de plechtige opening van het congres. Toen de melodie
opsteeg uit het symfonisch orkest en de opgewonden gesprekken
onder meer dan duizend congresgangers even liet verstommen,
bekroop mij een vreemd gevoel. Ik merkte dat ik nauwelijks
zenuwachtig was bij het vooruitzicht van mijn presentatie, die de
titel ‘Elements of spiritual care in palliative home care’ kreeg. Ik
besefte immers de relativiteit van dit praatje toen ik de dag voor
ons vertrek te horen kreeg dat mijn lieve oma ernstig ziek is en
op dat eigenste moment van mijn presentatie door de medische
mallemolen gehaald werd, hopend dat er nog een behandeling
mogelijk zou zijn. Een daverend applaus maakte echter een einde
aan het openingsconcert en aan mijn overwegingen. Even later
hoorde ik mezelf vertellen over de invitational conference die we
georganiseerd hadden met 35 experts, gevolgd door een Delphi
consensus procedure, met als opzet de sleutelelementen van
spirituele zorg in een palliatieve thuissituatie in kaart te brengen.
Het resultaat van deze studie zijn 14 elementen van spirituele zorg
, die de basis vormen van ons verder onderzoek. Ik heb genoten
van het presenteren, en vooral van de erkenning die de vierder
pijler van palliatieve zorg, namelijk spirituele zorg, hierdoor krijgt.
De dag nadien werd de ‘Early Researcher Award’ bovendien ook
uitgereikt aan Lucy Selman, die in Uganda en Zuid-Afrika een
belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het concept van spirituele
Foto: ACHG onderzoeksgroep RITUALL (Research In The Ultimate

zorg aan het levenseinde. Ik voelde tijdens dit congres gaan-

Aspects of Life, Leuven) op het World Research Congress EAPC

deweg de spanning wegglijden die zich sinds de start van mijn

in Trondheim (7-9 juni 2012)

doctoraatsonderzoek rond mijn schouders had gelegd: eindelijk
wordt spiritualiteit als prioriteit op de wetenschappelijke agenda
gezet en erkend als volwaardige vierde pijler van palliatieve zorg.
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Na deze fantastische voormiddag wandelde ik (toegegeven, op

met haar onderzoek ‘How do we measure spiritual outcomes?

wolkjes) door de congresgangen, nieuwsgierig naar de bevin-

Lessons from exploring the construct of peace in an African

dingen van collega-onderzoekers. Maar natuurlijk niet vooraleer

setting’. Ik had nog vele kruisjes gezet in mijn programmaboekje

ik de poster van Wouter (Van Mechelen) had gezien, die welver-

voor vrijdagnamiddag, maar een overleg met Carlo Leget op een

diende interesse kreeg onder de titel ‘Defining the palliative care

zonnig terrasje over de haalbaarheidsstudie met het ars morien-

patient: a systematic review’. De zoektocht naar de Heilige Graal is

dimodel leek op dat moment een betere optie. Een poosje en een

niets in vergelijking met de zoektocht naar een eenvormige defi-

aperitiefje later had ik weer frisse ideeën, een nieuwe kijk op het

nitie van een palliatieve patiënt, maar toch slaagde Wouter erin om

model, en een boost in mijn motivatie! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

de belangrijkste kenmerken van een palliatieve patiënt te destil-

’s Avonds had het congrescomité een concert georganiseerd in

leren uit bestaande RCTs. De aanwezigheid van onze RITUALL

de kathedraal van Trondheim. Een indrukwekkend knapenkoor

onderzoeksgroep op het congres zal niemand ontgaan zijn!

en een violist bezorgden ons meer dan één kippenvelmoment.

Na een middagpauze (waarin de Nederlandse collega’s mij

Nadien was het weer tijd om de sociale contacten te verzorgen,

herhaaldelijk attent maakten op het feit dat ik er zo sympathiek

en we verzeilden op een terrasje waar een ‘Elvisburger’ vlotjes

uitzag in mijn kleedje met oranje tulpen en dito schoenen, waar-

binnenging. Merkwaardig toch hoe mensen die er in Vlaanderen

door ik blijkbaar onbewust voor hun voetbalploeg supporterde)

zo’n tegenstrijdige opinies op nahouden op buitenlands congres

en een schepje Noorse frisse lucht ging het programma verder:

ineens bondgenoten worden, en zich als ‘groep van Vlaamse

‘teaching interprofessional palliative care competencies with prac-

onderzoekers’ willen profileren. Het was een heel gezellige avond,

tice based small group learning modules’, ‘readability of informed

en daar zal de (bijna) middernachtzon misschien wel voor iets

consent documents in clinical trials’, ‘older patients’ experiences

tussen gezeten hebben.

of patient-physician end-of-life communication’, ... De ene weten-

Op zaterdagvoormiddag werd het congres afgesloten, dankbaar

schappelijke bijdrage volgde na de andere in parallelsessies,

voor alle wetenschappelijke bijdragen en al reikhalzend naar

gelardeerd met pittige discussies. Na afloop van een fantastische

volgend jaar in Praag. Onze trip kreeg nog een indrukwekkend

eerste congresdag volgde er een ‘get together party’ met tapas-

staartje toen we onverwacht zaterdagnamiddag

buffet, waarbij één van onze (niet nader genoemde) collega’s

werden om met een aantal Vlaamse collega’s te gaan wandelen.

bijna integraal de schotel met gehaktballetjes verorberde... ;o) De

We namen de bus naar Lade een viertal kilometer verder, en

Parijse macarons waren dan meer mijn ding: krokant vanbuiten en

wandelden terug op de rand van de fjord, langs het water, met de

mals vanbinnen, net zoals de meeste collega’s van andere onder-

zon en de wind in ons gezicht, genietend van unieke uitzichten

zoeksgroepen na menig glaasje wijn eerder hun malse binnen-

en een heerlijk samenhorigheidsgevoel. De jezuïet in ons midden

kant lieten zien dan hun gebruikelijke krokante buitenkant... of

zorgde op tijd en stond voor een slappe lach of een gevleugelde

waar een congres allemaal goed voor is!

uitspraak, en Bart Van den Eynden keek door zijn lens en zag dat

Ook vrijdag begon met een plenaire sessie, waarin de man aan de

het goed was.

bar van de avond voordien (toen schijnbaar geïnteresseerd in mijn

En als fonkelende ogen een uitkomstmaat zouden zijn van een

presentatie en het verschil tussen spiritualiteit en psychologie)

goed congres, dan kunnen we concluderen dat deze interventie

zich plots ontpopte tot een geïnspireerde spreker over ‘research

geslaagd is. Hoog significant.

uitgenodigd

on psychological and social factors in palliative care’. Lucy Selman
mocht vervolgens de Early Researcher Award in ontvangst nemen

Mieke Vermandere

AGENDA & nieuws
• Donderdag 4 oktober 2012: Academische zitting ter gelegenheid van het afscheid van collega’s Dominique Dewilde
en Chris Geens. Meer informatie volgt.

• Er is een nieuwe folder voor stageleiders terug te vinden
op deze website!

• De nieuwe website www.achg.be verandert regelmatig!
Ga kijken om op de hoogte te blijven van evenementen en
lezingen die we organiseren. Laat weten wat u ervan vindt.
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Stageleiders van het ACHG genieten 15% KORTING op onderstaande titels
AAN WEERSZIJDEN VAN DE STETHOSCOOP

COMPETENTIES IN MOEILIJKE SITUATIES

JAN DE LEPELEIRE EN MANU KEIRSE (RED.)

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

ISBN 978 90 334 8637 1
Uitgeverij Acco // 2012 // 144 blz.
22,00 EUR - 15% ➔ 18,70 EUR

DRAAIBOEK INFECTIEBELEID IN HET
WOONZORGCENTRUM (WZC)

KIJKWIJZER NAAR EHBO

OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

TESSA VAN HOUTTE, JAN DE LEPELEIRE,
BIEKE CLAESEN, ROGER HAENEN,
ANNETTE SCHUERMANS EN ANTOON BEKE
ISBN 978 90 334 8640 1
Uitgeverij Acco // 2012 // 321 blz.
€ 65,00 EUR -15% ➔ 55,25 EUR

EEN ARTS VAN DE WERELD 2/e

ETNISCHE DIVERSITEIT IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

J. SUURMOND, C. SEELEMAN, K. STRONKS,
M. ESSINK-BOT

OVER KWALITEIT VAN ZORG EN COMMUNICATIE

INTERACTIEVE SIMULATIES OP 3 NIVEAUS IN 3 TALEN

KRISTINE DE MARTELAER, VEERLE VAN RAEMDONCK
EN BART SOONS
ISBN 978 90 334 8650 0
Uitgeverij Acco // 2012 // 100 blz.
€ 44,00 EUR -15% ➔ 37,40 EUR

PROBLEEMGEORIËNTEERD DENKEN IN DE
INTERNE GENEESKUNDE 2/e

EEN PRAKTIJKBOEK VOOR OPLEIDING EN DE KLINIEK

S.T. HOUWELING E.A.

ISBN 978 90 313 9146 2
Bohn Stafleu Van Loghum // 2012 // 200 blz.
44,95 EUR -15% ➔ 38,21 EUR

ISBN 978 90 589 8177 6
De Tijdstroom uitgeverij // 2012 // 400 blz.
48,00 EUR -15% ➔ 40,80 EUR

INTERPRETATIE VAN MEDISCH
LABORATORIUMONDERZOEK 2/e

KWALITEIT EN VEILIGHEID IN
PATIËNTENZORG

J.J.M.L. HOFFMANN, F.P.A.M.N. PETERS,
P. SCHNEEBERGER EN H.P.R. SLABBERS

H. WOLLERSHEIM E.A.

ISBN 978 90 313 8992 6
Bohn Stafleu Van Loghum // 2012 // 300 blz.
59,95 EUR -15% ➔ 50,96 EUR

ISBN 978 90 313 8235 4
Bohn Stafleu Van Loghum // 2011 // 194 blz.
41,95 EUR -15% ➔ 35,66 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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