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“Waar het hart van vol is loopt de mond van over”. Dit Vlaamse gezegde is al jaren van 

toepassing op Bert, ons diensthoofd. Hij sprak veel over zijn Kathleen, zijn lieve 

echtgenote. Zelfs wie haar nooit had gezien of ontmoet, kon er zich heel wat bij 

voorstellen. Het bericht van haar plotse overlijden kwam dan ook als een klap onze 

afdeling binnen vallen. Het sloeg in als een bom en beroerde iedereen. Want Kathleen 

was op haar manier betrokken op het wel en wee van onze afdeling. De veilige 

thuishaven die ze bood aan haar kinderen en aan Bert, gaf rust en energie om de 

studies en professionele taken kwaliteitsvol rond te krijgen. 

We wensen Bert en de kinderen moed en energie om deze moeilijke periode sterker 

door te komen. 

Namens de afdeling huisartsgeneeskunde

J De LepeleireEd
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Gevallen blad,
Goud, bruin, rood
Goud van de zon
Bruin van de aarde
Rood van de liefde
Zoveel blaren samen,
Rustend op de grond,
Laten zoveel bomen
Achter eenzaam zonder
En toch sterven ze niet
Rust in een tapijt
Van gevallen blaren, 
Beschermend het groen
Voor volgende jaren. 
    Harrie Dewitte

In Memoriam: Kathleen Sweldens, echtgenote van Prof dr. Bert Aertgeerts
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Onderzoek 

Visietekst werkgroep 
metaforum
Euthanasie is een thema dat actueel blijft in de publieke ruimte. In 
het parlement worden momenteel een aantal wetsvoorstellen be-
sproken die de wettelijke mogelijkheid van euthanasie willen ope-
nen voor minderjarigen en voor personen met dementie. 
Een Metaforum-werkgroep van de KU Leuven, met vertegen-
woordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines bin-
nen en buiten de medische professie, heeft zich over deze proble-
matiek gebogen. Ook de vragen in welke mate euthanasie voor 
personen met ernstige psychiatrische problemen toegankelijk 
moet zijn en wat de plaats is van palliatieve sedatie worden in 
deze Metaforum-visietest besproken.

Deze groep werd gedurende twee jaar gecoördineerd door Prof De 
Lepeleire van het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde. Op 
een druk bijgewoond symposium op 19 november ll, dat wegens 
massale interesse moest verhuizen naar een groter auditorium, 
werden de eindconclusies geformuleerd en ontstond een pittig 
debat met de zaal.

De tekst is downloadbaar via www.kuleuven.be/metaforum on-
der ‘visieteksten’

Gezondheid en wetenschap
Op maandag 9 december jl. werd de website  
www.gezondheidenwetenschap.be officieel gelanceerd. Tijdens 
een persconferentie in de gebouwen van de Koninklijke Academie 
voor Geneeskunde in Brussel stelden minister Jo Vandeurzen, sa-
men met Patrik Vankrunkelsven, directeur Cebam, en Marleen 
Finoulst, coördinator van Gezondheid en Wetenschap, de website 
voor. 

Met dit initiatief wil Cebam, in opdracht van de overheid, het 
grote publiek sensibiliseren en doen beseffen dat niet alle gezond-
heidsnieuws betrouwbaar is. De intussen mondige patiënt heeft 
de neiging om zelf informatie op het net te zoeken, en stelt hier-
door zijn bezoek bij de arts soms uit. Daarnaast is het niet altijd 
evident de consulterende patiënt ervan te overtuigen dat wat hij 
op internet heeft gevonden, niet juist is of zelfs onvolledig. 

Er is tijdens de afgelopen maanden zeer hard gewerkt om deze 
website aantrekkelijk te maken, zowel inhoudelijk als vormelijk. 
De website bestaat uit twee grote rubrieken: 
-  In ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ krijgt de bezoeker elke 

dag een onderwerp voorgeschoteld waarover de media hebben 
bericht. De studies waarop dit gezondheidsnieuws stoelt, wor-
den kritisch beoordeeld. Vier bijdragen per week zijn bewer-





kingen van onderwerpen behandeld door de NHS in ’Behind 
the headlines‘; eenmaal per week zetten we Cebam-experts aan 
het werk  en wordt een bepaalde ’hot topic‘ grondig uitgeplozen 
en via een kort literatuuronderzoek gekaderd. Elke bezoeker 
heeft de mogelijkheid om in te tekenen op de nieuwsbrief die 
het gezondheidsnieuws van de afgelopen week bundelt.

-  Daarnaast zijn er ook patiëntenrichtlijnen (momenteel een 30-
tal online). Dit zijn gepopulariseerde versies van de richtlijnen 
die te vinden zijn op www.ebmpracticenet.be en zo nodig aan-
gevuld met boodschappen uit de Belgische richtlijnen van bij-

ARTIKEL IN DE PICTURE 

De nieuwe kleren van de dokter
C. Hartmans, S. Heremans, M. Lagrain, K. Van Asch, B. Schoenmakers

Doel: Het onderzoeken van de invloed van de kledingstijl van de huisarts op het vertrouwen dat patiënten in hem/haar stellen op 
medisch vlak en bij welke kledingstijl men zich het meest op zijn gemak voelt.

Opzet: Kwalitatief beschrijvend onderzoek zonder controlegroep.

Methode: Deelnemers vulden via internet of op papier een enquête in na het zien van foto’s van zes modellen uit drie verschillende 
leeftijdscategorieën, elk in vijf verschillende kledingstijlen (vrijetijdskleding, casual, semiformeel, formeel en professioneel). Aan de 
deelnemers werden bij elk model de volgende vragen gesteld: ‘In welke huisarts heeft u het meeste vertrouwen op medisch vlak?’ en 
‘Bij welke huisarts voelt u zich het meest op uw gemak?’.

Resultaten: Patiënten hadden het meeste vertrouwen in de vrouwelijke huisarts met professionele outfit. Dit gold ook voor de ou-
dere mannelijke huisarts. De mannelijke huisarts van jonge en middelbare leeftijd werden liever gezien in een semiformele outfit. 
Patiënten voelden zich het meest op hun gemak bij een vrouwelijke huisarts in vrijetijdskledij. Voor de jonge mannelijke huisarts en 
deze van middelbare leeftijd verkozen ze de semiformele outfit, terwijl bij een oudere mannelijke huisarts patiënten zich het meest 
op hun gemak voelden bij de casual kledij. Sociodemografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, hadden een 
invloed op de keuzes die patiënten maakten.

Besluit: De kledingstijl van de huisarts heeft een invloed op het vertrouwen dat patiënten in hem/haar stellen. Daarnaast zorgt een 
bepaalde outfit er ook voor dat patiënten zich meer of minder op hun gemak voelen. De kleren maken dus de huisarts.

voorbeeld KCE en Domus Medica. Op deze manier zijn we ze-
ker dat de EBM-boodschappen voor artsen stroken met die 
voor patiënten. In principe zullen er eind 2014 zo’n 340 richt-
lijnen online staan; tegen eind 2015 willen we 900 richtlijnen 
op de website krijgen. Op termijn zullen deze richtlijnen ook 
toegankelijk zijn vanuit het EMD. 

Dit is een ambitieus project waarvoor we samenwerken met Ce-
bam-stafleden, een tiental artsen en een patiëntenpanel van Tref-
punt Zelfhulp dat de richtlijnen ook mee bekijkt. 

Martine Goossens
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Congreshoekje
Congres Positieve Psychologie
Op 11 november 2013 heeft in Ede (Nederland) het eerste Neder-
landse congres Positieve Psychologie plaatsgevonden. Positieve 
psychologie krijgt steeds meer aandacht hetgeen ook te merken 
was: dit congres telde  meer dan 500 deelnemers. Interessant aan 
het congres was dat de bezoekers een mix waren van mensen uit 
de (geestelijke) gezondheidszorg, maar ook uit het bedrijfsleven, 
het onderwijs en meer maatschappelijke stromingen waar de po-
sitieve psychologie blijkbaar aansluiting  vindt. Van oorsprong is 
de positieve psychologie een stroming die zich minder afstemt op 
diagnose, maar meer op context, waarbij ook expliciet oog is voor 
de ondersteunende waarden, de kracht van positieve emoties, po-
sitieve eigenschappen en positieve relaties. Een van de sprekers 
op dit congres was Barbara Fredrickson die veel pionierswerk in 
dit veld heeft verricht. Zij bracht een inspirerend verhaal over de 
kracht van verbondenheid en sprak daarbij over ‘positivity reso-
nance’ en gaf aan dat de micromomenten in onze dagelijkse dag 
waarin we deze positivity resonance ervaren ook op ons lichaam 
duidelijke effecten teweeg brengt. Het ‘soepmoment’ op de don-
derdag kunnen we misschien ook zo’n micromoment noemen!

Voor meer informatie over dit congres zie ook: 
 http://www.positievepsychologie.nu/site/home 

Franca Warmenhoven

SintPetersburg 12/10 – 16/10/13
Voor mij was dit het tweede bezoek aan Sint-Petersburg. In 2007 
had ik het geluk deel te mogen uitmaken van de eerste expeditie 
van Jan Degryse aan deze intrigerende stad. Net als 6 jaar geleden 
was dit bezoek ook weer een rollercoaster van impressies. Op-
nieuw heeft de stad van Peter de Grote een imponerende indruk 
op mij achtergelaten met als hoogtepunten een bezoek aan de 
Hermitage en de opera (The Lefthander) in het Mariinsky II thea-
ter.

Maar natuurlijk waren we vooral in Sint-Petersburg voor weten-
schap: het geriatrisch congres op 14 en 15 november. Met een 
mooie mix tussen Russische en Belgische wetenschappers denk ik 
dat dit congres een mooi aanbod had in uiteenlopende en relevan-
te topics voor de aanwezige clinici. Bovendien was dit congres tot 
in de puntjes verzorgd onder de deskundige leiding van Prof. Ele-
na Frolova. 

Maar wat me nog het meeste zal bijblijven van deze reis waren de 
aangename gesprekken met Russische onderzoekers en huisartsen 
in opleiding. Het dient gezegd dat Rusland een ongelooflijk po-
tentieel aan talent en motivatie herbergt. Alleen zorgt het gebrek 
aan opportuniteiten voor deze jongeren voor een constante drei-
ging van braindrain naar het buitenland. Jan Degryse heeft hier in 
de afgelopen jaren al enorm belangrijk werk verricht in het creë-
ren van opportuniteiten voor wetenschappers en in het openen 
van de geesten naar vooruitgang. Hier hoop ikzelf in de volgende 

jaren ook nog een steentje bij te dragen, door samen met deze 
gedreven Russische artsen hun honger naar wetenschappelijk on-
derzoek verder te kunnen bevredigen en hen in de belangrijke 
transitie van oude Sovjet denkkaders naar een nieuwe, open en 
vooruitstrevende organisatie van hun eerstelijnszorg te mogen be-
geleiden.

Bert Vaes

Congres Europese Reanimatieraad 
Van 24 tot 25 oktober vond in Krakau (Polen) het jaarlijks con-
gres plaats van de Europese Reanimatieraad (ERC). Het was zoals 
elk jaar goed georganiseerd en de uiteenzettingen werden gedu-
rende die twee dagen strikt getimed. Dat is steeds een aangenaam 
gevoel. Het ging vooral over de implementatie van AEDs (Auto-
matische Externe Defibrillatoren) op publieke plaatsen maar ook 
dichter bij de patiënt, in woonwijken. Zowat 350.000 personen 
doen jaarlijks in Europa een hartstilstand buiten het ziekenhuis, 
waarvan meer dan 75% in woonwijken of thuis gebeurt. Op die 
plaatsen komt de AED bijna steeds te laat zodat we in België 
slechts met een overleving van 8-9% zitten, terwijl in Nederland, 
waar er veel meer mensen CPR aangeleerd krijgen en de AEDS in 
woonwijken staan, de overleving al over de 40 % is geraakt.

Er was ook een CPR competitie tussen verschillende landen en 
Tsjechië heeft deze gewonnen, België stond (maar) halverwege 
ondanks het feit dat de keuze voor de hulpverleners op (super) 
gespecialiseerde personen is gevallen. Andere onderwerpen waren 
teamleadership en nieuwe ALS technieken. Een mooi gevoerde 
studie over het gebruik van de “Lucas”, een apparaat dat de borst-
compressies op een geautomatiseerde manier uitvoert, toonde aan 
dat de overleving van de slachtoffers van een hartstilstand niet 
beter was dan een manueel uitgevoerde reanimatie. Het viel me 
ook op dat ik elk jaar op het ERC congres de enige huisarts ben, 
geen enkel ander land heeft een huisartsvertegenwoordiger.

Maar naast het congres was er mogelijkheid om Krakau te bezoe-
ken. Een prachtige stad met een enorm centraal plein, een keizer-
lijke kathedraal, een super winkelstraat, een mooi bewaard kas-
teel, de Wawel, en een heel sympathieke joodse wijk. Even buiten 
de stad ligt Auschwitz-Birkenou, dat ik niet bezocht heb, maar 
mijn keuze viel op de zoutmijnen van Wieliczka, op 15 km buiten 
de stad: je daalt er via een hele reeks trappen (n = 378) tot 64 m 
diep onder de grond en via een wirwar van gangen, waar je door-
heen loopt, 2.5 km lang, ga je tot 140 m diep (gelukkig is er een 
lift om terug naar boven te gaan). Gelukkig is de toer niet langer 





want er zijn zowat 300 km gangen en je kan tot een diepte van 
327 m zakken. Je kan er het zout zo van de muren likken. Je ziet 
daar heel wat kapellen en een kathedraal, enorm groot, zo in de 
berg uitgekapt (zie foto). Ik ben van die uitstap nog steeds onder 
de indruk. Ik keer terug want er is nog heel wat te zien. Krakau, 
ja een must.

Walter Renier

Vietnam
In november 2013 kon ik deelnemen aan een missie naar Vietnam 
in het kader van de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van 
de VLIR, tesamen met de collega’s Anselme Derese van de UGent 
en Rita Vanobberghen van de VUB. Het globale doel was om er bij 
te dragen aan de ontwikkeling van Family Medicine. In dat gigan-
tisch uitgestrekte smalle land (1600 km kustlijn) hadden we drie 
bijeenkomsten gepland: noord, centraal en zuid.

In Thai Binh, in het noorden, niet ver van Hanoi, woonden we de 
jaarlijkse vergadering bij van het Vietnamese ISHO: het samen-
werkingsverband dat alle universiteiten aldaar hebben, die een 
opleiding tot huisarts (Family Medicine) aanbieden. Net als hier 
proberen ze wat afstemming met elkaar te zoeken en gezamenlijke 
standpunten in te nemen naar de overheid toe. Dat gaat van het 
aantrekkelijker maken van het beroep of van de opleiding over 
lobbyen voor extra financiering tot het van de grond krijgen van 
het EMD, het creëren van opleidingsplaatsen, “le tout, quoi” (de 
oudere generatie spreekt er nog Frans als tweede taal; de jongeren 
alleen nog Engels).

In Hué (centraal gelegen) bezochten we een aantal commune 
health centers (CHC) en district hospitals: eerste- en tweedelijns 
hulpposten. Alle zorg is quasi gratis voor wie verzekerd is, maar 
slechts de helft van de mensen heeft een verzekering. De bevol-
king wantrouwt de CHC’s omdat de zorgverleners aldaar nog vaak 
opgeschoolde verpleegkundigen zijn, waardoor er teveel patien-
ten rechtstreeks naar de 2e lijn gaan (klonk vertrouwd). Het werk 
in de CHC is dan weer minder interessant dan het zou kunnen 
zijn (door beperkingen opgelegd door de overheid) waardoor te 
weinig artsen interesse hebben om Family Medicine te volgen om 
tenslotte in een CHC terecht te moeten komen. In Hué is een 
aantal artsen klaar om een PhD op te starten met gedeeld promo-
torschap vanuit Vlaanderen, o.m. omtrent aandacht voor mental 
health op de eerste lijn. Mental Health in Primary Care, een prio-
riteit van de WHO, vooronderstelt een aantal randvoorwaarden 
die nog nauwelijks vervuld zijn in Vietnam (klonk bekend): vol-
doende tijd voor het arts-patiëntcontact, continuïteit in die relatie, 
een dossier waarmee die continuïteit gestalte wordt gegeven, een 

arts die dit tot haar takenpakket rekent, de deskundigheid om dit 
aspect van de zorg aan te pakken, de communicatieve vaardigheid 
om dit te realiseren, enz. 

In de loop van deze week hield de superstorm Haiyan hevig huis 
in de Filipijnen. De enorme verwoesting en de duizenden doden 
waren dagelijks nieuws voor buurland Vietnam, enkel door de 
Chinese zee gescheiden van de meest getroffen eilanden. Op za-
terdag werd Haiyan voorspeld de zee over te steken om in de loop 
van zondag aan te komen in ... Hué. Paniek. Brief van het hotel 
onder de deur: niet buitenkomen. Megafoons in de stad: alles 
vastbinden, binnen blijven. Honderdduizenden werden geëvacu-
eerd. Meerderen stierven bij de voorbereiding, bv door van het 
dak te vallen. Onzekerheid en angst. Slechte berichtgeving. Enkel 
CNN dat oud nieuws bleef heruitzenden. Geen enkele andere 
voor ons begrijpelijke bron. Anticlimax: zondag bleek dat Haiyan 
van koers veranderd was en veel noordelijker aan land gegaan 
was. Pfff. Onluisterend hoe we gewend geraakt zijn om overal en 
altijd informatie ter beschikking te hebben waarmee we onze na-
bije toekomst kunnen voorspellen en dus controleren. Zelfs in de 
grootste steden in Vietnam is quasi nergens een krant uit Europa 
te vinden, met veel geluk is er op tv CNN en BBCworld en dat is 
alles. Een andere, andere wereld.

Onze derde en laatste universiteit was Can Tho, bezuiden Ho Chi 
Minh City (het vroegere Saigon), met 1 miljoen inwoners en 
100.000 studenten aan de unief. Can Tho ligt in het midden van 
de reuzedelta van de Mekong stroom waar 20 miljoen mensen 
wonen. Door haar centrale ligging heeft Can Tho zich ten doel 
gesteld de navorming van alle Family Doctors uit de hele regio ter 
harte te nemen. Plannen helpen maken voor online opleidings-
modules in dat kader, was het laatste luik van onze reis. Mooi 
land, leerrijke contacten.

Jo Goedhuys, KU Leuven





Onderwijs  

Mijn voornaamste taak als regiocoördinator is de participatie aan 
cremec-vergaderingen en de organisatie van didactische oplei-
dingsmodules. Wij organiseren minimaal  1x per maand een cre-
mec-vergadering. De huisartsen in deze regio werden geadopteerd 
door de specialistenkring, zodat we al interessante opleidingen 
hebben kunnen geven, zoals de opleiding wondzorg i.s.m. het 
ziekenhuis van Heusden-Zolder. 
De stageopleiding wordt zeer goed georganiseerd door de facul-
teit, ik moet zelden mee  zoeken naar plaatsen voor studenten. 
 
Ik zie de toekomst van de huisarts vooral evolueren naar meer 
groepspraktijken, waar ieder zijn subspecialiteit heeft. Ook 
het EMD zal een belangrijke rol blijven spelen. Het vormen van 
netwerken, waardoor dossiers uitgewisseld kunnen worden tus-
sen solopraktijken, zal eveneens belangrijker worden . Ook de 

codering van diagnoses op de identi-
teitskaart is nog een noodzaak. Op die 
manier kan sneller hulp worden gebo-
den, ook in het buitenland.

Daarnaast ben ik opa van vier schatten 
van kleindochters en schilder ik elke 
week. Ik probeer op 9 maanden tijd een 
drie panelen groot schilderij af te wer-
ken. Het gaat steeds om muziek- of 
operastukken die ik omzet naar beeld. 
Ik bestudeer eerst het stuk, ga na waar 
de componist zijn inspiratie heeft ge-
haald, en geef dat dan weer op doek.  Ik 
heb zo al meerdere composities met 
muzikale gedichten getransponeerd van 
het trommelvlies naar het netvlies.

Dr. Eddy Van den Bossche,  
een creatieve persoon  

die passie legt in beroep en hobby!

Wie is wie?  
Onze regiocoördinatoren
De regiocooördinatoren huisartsgeneeskunde zijn mede ver-
antwoordelijk voor de planning en het kwaliteitsvolle verloop 
van de stages huisartsgeneeskunde binnen het Cremec (Com-
plementair regionaal medisch centrum) en is de schakel tus-
sen de lokale stageplaatsen, het cremecbestuur en de facul-
teit. 

Maar wie zijn deze mensen eigenlijk als persoon en wat drijft 
hen in hun functie? In de volgende nummers zetten we tel-
kens 1 regiocoördinator in de kijker. 

Dr. Eddy Van den Bossche is regiocoördinator van Limburg en 
mag de spits afbijten. Zijn passie voor het beroep viel op vanaf de 
eerste minuut: “Ik ben al bijna 40 jaar huisarts en ik zou nooit iets 
anders willen doen. Vooral omdat mijn beroep een  totaalpakket 
is:  het oplossen van kwaaltjes, het uitvoeren van kleine heelkun-
dige ingrepen, het hanteren van ECG’ s en spirometries en  op een  
empatische manier proberen te luisteren naar mijn patiënten… 
Kortom: ik begin elke dag opnieuw met veel plezier. Het is eigen-
lijk geneeskunde met een grote G. Ik begeleid daarenboven ook 
nog elk jaar stagiairs 3e en 4e master. Deze mensen houden me 
jong. Zij vragen me tijdens de consultatie waarom ik iets doe’ en 
dat doet me steeds even nadenken, want voor mij is mijn hande-
len meestal een  evidentie.  Samen met de stagiair(e) en mijn 
vrouw, die meehelpt in de praktijk, vormen we dan ook een echt 
team!





Casus  

schuiven ze nu in ’s hemelsnaam niet door?” dacht ze geërgerd 
terwijl ze zich een weg drumde naar de nog enige vrije zitplaats. 
Naast haar probeerde een man die naar tabak stonk de metrokrant 
te lezen. Recht tegenover haar zat een pubermeisje, ze moet een 
jaar of 13 geweest zijn, met een veel te grote rugzak op de knieën 
en natgeregend haar. Ze had mooie donkerbruine ogen en twee 
fluo-groene plastic bandjes om de rechter pols. Plots werd ze on-

rustig en bleek, koortsachtig probeerde ze haar rug-
zak open te krijgen en begon ze te zoeken naar iets. 
Ze werd steeds bleker en gejaagder, boeken eruit, 
kaften eruit, en ook een pakje zakdoeken en een 
pennendoos. Eindelijk leek ze gevonden te hebben 
wat ze zocht.
Met een sierlijk gebaar haalde ze het wonderbusje 
boven en inhaleerde twee keer na mekaar. Kennelijk 
opgelucht realiseerde ze zich plots hoezeer alle blik-
ken van omstaanders op haar gericht geweest wa-
ren. Vergoelijkend haalde ze even de schouders op 
en zei toen luid met fonkelende oogjes:  “Ik heb ast-
ma”.
Toen brak er iets bij Linda en een Kleenex moment 
later snikte ze voorzichtig ”ik ook meisje”. 
Ze bleven nog lang honderduit samen napraten en 
Linda reed speciaal nog twee haltes verder dan haar 
eigenlijke bestemming om het gesprek verder te 

kunnen zetten.

Epiloog: ik zie mevrouw Janssens nu héél regelmatig op het spreek-
uur, met telkens héél veel vragen, maar met een correct ingevuld 
symptomendagboek. Met de medicatie die ze trouw neemt voelt ze 
zich nu véél beter. Ze is ook heel actief in de patiëntenvereniging.

Alexander Narrator

Compliance
“Ik schrijf u deze brief dokter, omdat ik besloten heb om niet 
meer bij u langs te komen. Uw medicijnen helpen me niet, in 
plaats van beter wordt ik slechter. Nee, ik neem die chemische 
rommel niet meer. Ik moet mijn astma en hardnekkig eczeem zelf 
genezen door een streng dieet, dat weet ik nu zeker.  Ik dank u 
voor al uw goede raad en luisterbereidheid.  

Hoogachtend, Linda Janssen.”

Een druilerige maandagochtend in oktober, 
het metrostel zat (en stond) weer afgeladen 
vol. De vele natte regenjassen en paraplu’s 
zorgden voor aangedampte ruiten en een 
drukkende beklemmende lucht vol zweet-
geuren. 
Eindelijk een zitplaats. Linda was moe, 
doodop eigenlijk. Ze had weer de hele nacht 
beneden op de zitbank geslapen. Nou, gesla-
pen? Meer naar adem liggen snakken tussen 
alle hoestbuien heen.  En bovendien was er 
weer die vreselijke jeuk, waar een mens gek 
van wordt. Het stijfselbad had deze keer 
geen effect gehad. Om halfacht dan toch 
maar de moed gevonden om zich op te fris-
sen, en een kommetje rijst te eten als ontbijt 
met een glas water (zou ze durven een ba-
naan eten?). Haastig wat dossiers bij mekaar gezocht vooraleer de 
jungle in te duiken die deze stad en het leven zijn. Gejaagd over 
het voetpad, plassen vermijdend in een hordenloop, naar het me-
tro-station om de hoek. Maar het ergst waren de veel te snel rij-
dende auto’s die niets ontziend het straatwater hoog deden op-
spatten en onvermijdelijk voor natte sokken zorgden. 
Eigenaardig toch hoe mensen kuddegedrag vertonen en steevast 
dicht bij de deurportalen van het metrostel blijven staan, “waarom 

Prijs Stichting VerhulstVan Eeckhoven
Dr. Eric Boydens, gewaardeerd stageleider en co-auteur Praktijkmanagement boek, nam de 
prijs ter bevordering van de geneeskunde in ontvangst.  Hij is één van de oprichters van Doc-
tors4Doctors vzw (D4D). D4D start een pilootproject in Antwerpen om voor collega-artsen een 
zichtbaar aanspreekpunt te zijn en om mee een visie te bepalen rond de zorg voor artsen.  D4D 
kent een duidelijke ambitie en doelstelling, anderzijds bestaan er nog ruime groeikansen. D4D 
doet beroep op een operationeel netwerk dat bestaat uit huisartsen, psychiaters, psychologen, 
psychotherapeuten, coaches en andere ondersteunende zorgverleners. Proficiat aan heel het 
team!





Feestelijkheden

Opening groepspraktijk Frank Buntinx
Na twee jaar intens vergaderen, onderhandelen en overleggen is het zover: de opening van onze groepspraktijk’ De Dam ‘(Dokters 
Aan de Maas) in de Oenselstraat te Maasmechelen. Het is een samensmelting van groepspraktijk Oude Baan waar  4 artsen samen-
werkten (waaronder een pas afgestudeerde HAIO) en 2  solo artsen die gevestigd waren dichtbij de Oenselstraat .  Een gemoderni-
seerd  klooster is onze thuisbasis geworden. Onze  secretaresses zorgen voor de opvang van de patiënten en de administratieve on-
dersteuning. Onze verpleegsters  hebben  een eigen stek om iedere voormiddag bloednames, spirometries en ECG’s af te nemen. De 
patiëntendossiers werden samengevoegd. 
Op 24 oktober is de praktijk feestelijk geopend. De genodigden genoten van een glaasje bubbels en zelfgemaakte hapjes, keken 
verwonderd en enthousiast naar de ruimtes, de kleuren en het licht en wensten ons een verdere vruchtbare samenwerking. 

Opening groepspraktijk De Brugberg
Op 12 december 2013 werd de AOP “Huisartsen Brugberg” 
feestelijk geopend op een nieuwe locatie. Jan Verbakel en Jo 
Lisaerde maken deel uit van deze praktijk naast twee vaste 
huisartsen en twee HAIO’s.  Op dezelfde locatie is VZW De 
Bakermat gevestigd wat perspectieven opent voor verdere sa-
menwerking. Vanuit deze proeftuin zullen nieuwe samenwer-
kingsvormen in de eerste lijn worden uitgetest.  Niet alleen de 
pre- en perinatale zorg, ook categoriale hulp voor kansarmen, 
psychiatrische zorg in het Papierenmoleken, zorg voor perso-
nen met dementie in WZC De Wingerd blijven speerpunten 
voor onze praktijk.

      Jo Lisaerde & Jan Verbakel
 



10

Varia  

stoeld zou moeten zijn. Anderen zagen in de film wel degelijk de 
relatie met de realiteit van levenseindezorg, bijvoorbeeld in de na-
druk op het individuele en unieke perspectief van de patiënt, in 
de betekenis van de menselijke relaties en in ‘het spel’ met de 
dood waarin we rationeel beslissingen proberen te nemen maar 
het toch altijd anders loopt.

De eerste stelling van het debat ‘Iedereen heeft het recht om te ster-
ven zoals hij dat wil’ bracht de debatleden uitgebreid in discussie. 
Chris Gastmans onderstreepte dat deze stelling alleen waar kan 
zijn, als je alleen op de wereld bent, maar omdat we in verbon-
denheid en in relatie met anderen leven, zullen we voor een stuk-
je ook ‘samen sterven’.
Het belang van een persoonlijke relatie met de patiënt, en het 
respect voor ambiguïteit en contradictie in het proces rond het 
levenseinde werd aangehaald en de huisarts werd benoemd als 
belangrijke speler in dit veld. Er werd gesignaleerd dat huisartsen 
mogelijk te weinig weten van wat patiënten wensen ten aanzien 
van hun levenseinde.

Bij de tweede stelling ‘Wij kunnen niet meer sterven’ werd nog iets 
uitgebreider ingegaan op de opvattingen over sterven die aan ver-
andering onderhevig zijn. Luc Deliens gaf aan dat de medicalise-
ring van het levenseinde enerzijds en het mondiger worden van 
patiënten anderzijds belangrijke elementen zijn die het sterven 
veranderd hebben.

De avond werd afgesloten met de stelling ‘Als er meer aandacht 
zou zijn voor de spirituele dimensie in palliatieve zorg, zou er min-
der vraag naar euthanasie zijn.’
Aanvankelijk startte Luc Deliens met een wetenschappelijke uit-
eenzetting dat de evidentie vanuit onderzoek juist in de tegen-
overgestelde richting wijst. De verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat als er goede palliatieve zorg geboden wordt, waarbij men 
in volledige dialoog gaat met de patiënt, dus ook op het spirituele 
of existentiële vlak, de deur opengezet wordt naar het bespreken 
van existentieel lijden en dat dit ook aanleiding kan zijn tot een 
euthanasieverzoek.
Door verschillende panelleden werd opgemerkt dat, ondanks de 
gegeven definitie van spiritualiteit, het begrip spiritualiteit in de 
praktijk moeilijk te definiëren en af te lijnen is.
Rector Rik Torfs sloot af met de opmerking die wij allemaal voor 
onszelf hebben kunnen meenemen, dat het spirituele in het leven 
in het algemeen meer aandacht mag hebben, niet alleen bij leven-
seinde. 
Het was een zeer aangename, levendige en inspirerende avond!

Je kan het reilen en zeilen van RITUALL bovendien ook volgen op 
onze gloednieuwe website: www.rituall.be. 
       

Het RITUALL team

Film en debatavond over persoonsgerichte 
levenseindezorg
De RITUALL-groep (Research In The Ultimate Aspects of Life, 
Leuven) zet sinds de oprichting van de leerstoel Constant Van de 
Wiel in 2008 haar pijlen in op kwaliteitsverbetering van palliatie-
ve zorg. Door excellent onderzoek te verrichten, de resultaten van 
dit onderzoek in de praktijk te implementeren, en toekomstige 
artsen de nodige kennis, attitudes en vaardigheden mee te geven, 
willen we terug naar de essentie van palliatieve zorg. Zorg in ver-
bondenheid, met respect voor normen en waarden, en aandacht 
voor het levensverhaal en de identiteit van stervende mensen. 
Want doodgaan is zelden mooi, maar aanwezigheid en zorg kun-
nen dat wel zijn.

Op 18 december 2013 organiseerde de RITUALL-groep haar eer-
ste film- en debatavond over keuzes aan het levenseinde. Ruim 
honderd studenten, artsen en anderen waren geïnteresseerd in dit 
onderwerp. Na een korte inleiding heeft iedereen kunnen kijken 
naar de film ‘Kill me please’. In deze zwartgallige komedie over 
een levenseindekliniek  werden de dilemma’s van levenseinde 
scherp in beeld gebracht.

De film vertelt het verhaal 
van dokter Kruger, die als 
ideaalbeeld heeft assisten-
tie aan te bieden bij leven-
seinde. Hierdoor trekt 
zijn, door de overheid ge-
subsidieerde privékliniek, 
vreemde figuren aan en 
staat hij hen bij om hun 
laatste wens in te willigen. 
Het loopt mis als de cliën-
ten onderling ruzie krij-
gen en de dorpsbewoners 

de kliniek aanvallen. Ondanks de goede bedoelingen van dokter 
Kruger om de dood te regisseren naar de wens van de patiënt is 
het uiteindelijk de dood zelf die beslist wanneer het ogenblik aan-
breekt om toe te slaan en wordt er in de film veel, en op uiteenlo-
pende wijzen, ‘gestorven’……

De film bood een prima start voor het debat over persoonsgerich-
te levenseindezorg.
De deelnemers aan het debat waren Luc Deliens, rector Rik Torfs, 
Jo Lisaerde en Chris Gastmans. Jan De Lepeleire nam de rol van 
moderator op zich en loodste het debat door verschillende stellin-
gen heen zodat verschillende kanten van levenseindezorg belicht 
werden.

Als eerste kwam bij de panelleden ter discussie of de film ‘Kill me 
please’ wel te maken heeft met persoonsgerichte levenseindezorg 
of dat het uitsluitend een excentriek beeld schetst dat geen relatie 
heeft met de realiteit. Luc Deliens miste sterk het fundament van 
de ‘arts-patiënt-relatie’ waarop levenseindezorg normalerwijs ge-



Indien u hier wil aan meewerken door maandelijkse een storting te 
verrichten gedurende 4 jaar (aftrekbaar van de belastingen), kan u 
een kijkje nemen op onze blog om de stand van zaken te volgen: 
http://gipinafrika.reismee.nl of via marina.devis@telenet.be.  

Daarnaast zijn we via de verenigingen FIFALA (www.fifala.be) en 
Collectief Kanaga (www.kanaga.be) betrokken bij een aantal pro-
jecten zoals het verwezenlijken van waterputten in Dogonland, 
steun verlenen aan Muso Jigi, een school voor straatkinderen in 
Bamako, de materniteit, dispensarium en scholen van zr. Suzy 
Spaenhoven ondersteunen en  voorzien we studiebeurzen aan 
studenten verpleegkunde, vroedkunde.
Nog enkele privé-initiatieven zoals het verlenen van interestvrije 
microkredieten, het financieel en moreel steunen van enkele sero-
positieve vrouwen en hun kinderen vragen ook heel wat tijd, 
energie en natuurlijk geld.

We hopen dat onze kleine projecten 
een groot verschil kunnen maken 
voor deze mensen.

Marina Devis

Mali:  
ver van mijn bed? 
Naast het ondersteunen van de onderzoeksafdeling van het ACHG 
ben ik sinds een aantal jaren actief in Mali, West-Afrika. Het be-
gon allemaal toen onze dochter stage liep in een brousseschooltje 
als leerkracht lager onderwijs.  Tijdens ons bezoek leerden we zr. 
Suzy Spaenhoven kennen en  de vele projecten die zij daar gedu-
rende meer dan 30 jaar leidt. 
Onze hoop is nu van start te kunnen gaan met enkele mensen 
vanuit België om de studies gynaecologie te sponsoren van Marcel 
Yadyango die aan de universiteit van Bamako afstudeerde als arts 
in juni 2013. Marcel is een jonge man met een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel en een groot hart. We zijn ervan overtuigd dat 
hij, eens hij afgestudeerd is, zijn jongere broers en zussen op zijn 
beurt zal helpen bij het verder studeren.
Gezien de onzekerheid aan de Malinese universiteit (hij heeft bij-
na 2 jaar geen les gekregen door o.a. stakingen) wil hij liever in 
Benin gaan studeren. Marcel zal dit academiejaar wat geld probe-
ren te verdienen als arts en desgevallend als vrijwilliger werken, 
maar wil volgend academiejaar aan de slag aan de universiteit van 
Benin. 

Marcel Yadyango legt de eed van 
Hippocrates af op 15 jui 2013.

Sinds dit jaar is er eindelijk warm water voor 
de verzorging van moeder en kind op de 
materniteit, dankzij een warmwaterboiler die 
aangesloten werd op zonne-energie.

In dit niet langer gebruikte klaslokaal werden chambretten geïnstalleerd onder onze supervisie. Hier zullen 
binnenkort vrouwen met hiv, samen met hun kinderen, even kunnen bijkomen: zowel letterlijk als figuurlijk. 

Deze vrouwen ondergaan hun ziekte in het geheim want hiv en aids zijn nog steeds taboe. Indien het geweten is 
dat ze ziek zijn, worden ze verstoten uit hun dorp en door hun echtgenoot. De Malinese vrouwen, hoe sterk ook, 

hebben af en toe nood aan een vriendelijke omgeving waar ze tot rust kunnen komen. Het taboe vereenvoudigt de 
werking rond hiv en Aids niet.

Rollenspel om het microkrediet uit te leggen aan 
de zelfhulpgroep van mensen met hiv, een 
initiatief van zr. Suzy Spaenhoven.

We maken er een punt van om zo vaak als kan een 
babbel te hebben op school over de studenten die een 
studiebeurs hebben gekregen. Hier ook een “oudercon-
tactmoment”.

Vaccinatiedag in Koutienso: even helpen 
met het wegen en meten van de babies

De lagere school in Koutienso heeft nu 
eindelijk een ‘coin de lecture’ in de jaren 4, 5 
en 6.  We hopen op die manier een steentje bij 
te dragen aan het onderwijs in de brousse dat 
van een opmerkelijk lager niveau is dan in de 
steden.
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Colofon
Dit contactblad is een uitgave van  
het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Algemene leiding:  prof. dr. B. Aertgeerts
Onderwijs:  prof. dr. A. Roex
Stageverantwoordelijke:  prof. dr. J. De Lepeleire
Onderzoek:  prof. dr. F. Buntinx
Permanente vorming:  prof. dr. B. Schoenmakers
Hoofdredactie en eindredactie: 
 Marina Devis en Evie van Severen

Redactieraad:  B. Aertgeerts, E. Van Severen, C. Geens,
 J. De Lepeleire, E. Van Ael, M. Devis
Lay-out:  Van der Poorten
Druk:  Van der Poorten

V.U.: B. Aertgeerts, Kapucijnenvoer 33 - bus 7001 te 3000 Leuven
CB is ook elektronisch te lezen: 
www.achg.be>stages>voordelen voor stageleiders
achg@med.kuleuven.be  www.achg.be

Colofon

Voor meer informatie: kijk op de kalender op www.achg.be!

15.1.2014: 

Reflection & Perfection (studienamiddag voro stageleiders en –coördinatoren)

16.1.2014: 

Nieuwe evoluties in de geestelijke gezondheidszorg in onze regio: op weg naar een multidisciplinaire aanpak

15.2.2014: 

Interprofessioneel samenwerken in nieuwe opleidingsvormen

20.2.2014: 

Drugsscreenig: een deal met het lab

Opleiding Kwaliteit van zorg in de eerste lijn. (geaccrediteerd) 

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

Module 1: 17/10/2013

Module 2: 5/12/2013

Module 3: 13/2/2014

Module 4: 24/4/2014

Agenda


