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WERKINGSVERSLAG 1ste helft 2013 PPP vzw  

Nt. PPP-RA en PPP-AS 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

VORMING PP’S 

Gezamenlijke studiedag met de Nt. AS-PP’s en de Ft. afdelingen op 23/03/2013, we waren 

fier ook 2 mensen van de RA-Liga, de algemene coördinator van ReumaNet, Kristien Van der 

Elst van Gasthuisberg, verscheidene medewerkers van de FI en 2 Nederlandse PP’s te mogen 

verwelkomen. 

Onderwerpen Nt. PPP-RA: 

- Podologie en RA 

- Samen met de Nt. AS-PP’s: Bespreking resultaten van de enquête ‘Samenwerking 

huisarts – patiënt – reumatoloog’ 

Ann Hoet en Kristien Van der Elst schrijven voor het BRC een abstract over de resultaten van 

de enquête (09/05). 

De verworven inzichten van deze studiedag zullen worden geïntegreerd in onze les. 

 

LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 223 

 

1. 66 HUISARTSEN (+ 4) 

a. Mol – 28/02/2013 – initiatief: MSD – navormingsavond – reumatoloog: Dr. 

Van Essche – 5 PP’s – 24 artsen (21 huisartsen, een gastro-enteroloog, 

anesthesist en een adviserende arts ziekenkas) 

b. Aarschot – 06/06/2013 – Lok – reumatoloog: Dr. Van Essche – 2 PP’s plus 

een kandidaat-PP die als kennismaking de les kwam volgen – 12 huisartsen 

c. Muizen – 13/06/2013 – Lok – reumatoloog: Dr. Kathleen Declerck – 2 PP’s – 

8 huisartsen 

d. Schoten – 13/06/2013 – Lok – reumatoloog: Dr. Raeman – 2 PP’s – 6 HA 

e. Izegem – 20/06/2013 – 2 Loks samen – reumatoloog: Dr. Van Bruwaene – 3 

PP’s – 19 huisartsen 

      Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-RA sinds de start: 1.551 
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2. 123 STUDENTEN GENEESKUNDE  

a. UA – 4 lessen (15/04, 18/04, 24/04 en 02/05) – 24 PP’s en 114 studenten – 

o.l.v. prof. Van Offel en prof. De Clerck 

b. VUB – 08/05/2013 – 3 PP’s – 9 studenten huisartsgeneeskunde en studenten 

prespecialisatie inwendige geneeskunde 

 

3. 20 STUDENTEN MASTER IN DE VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE (+1) 

04/03/2013 

 Les 1 van 9u tot 10.45: 3 PP’s – 9 studenten 

 Les 2 van 11u tot 12.45: 3 PP’s – 11 studenten plus een laatste jaars 

studente verpleegkunde van Hasselt (PIVH) 

 

4. 9 Nt. MEDEWERKERS ROCHE  

17/04/2013 – 2-t. inleiding door prof. Westhovens – 1 PP 

 

Vorig jaar was ons eindcijfer voor de 1ste helft van het jaar 349, waaronder 138 studenten kiné 

Merksem. Omwille van interne organisatorische redenen in de Artesis Hogeschool Merksem 

(omschakeling van een opleiding aan de hogeschool – academische bachelor – naar een 

universitaire opleiding) hebben we dit jaar geen les gegeven aan deze studenten 

kinesitherapie. 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

 16/02: Dominique Malfait en Gina Patteet werken mee aan de les van Prof. De Keyser 

betreffende het interdisciplinair organiseren van zorg voor personen met een 

chronische aandoening in het UZ Gent 

 Stationsproeven KU Leuven: 08/05 – Jan Olieslagers en Ayteç Karadag (vanaf nu 

komt de financiële vergoeding centraal naar de PPP vzw) 

 Van 08/06/201 tot 12/06/2013: Gina Patteet fietst mee met BaRie naar Madrid – bijna 

dagelijkse briefing via leuke SMS-jes van Gina 

 Van 12/06 tot 15/06: Gina blijft voor het Eularcongres 

 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

OPLEIDING EN VORMING PP’S 

- Opleiding van 1 nieuwe AS-PP (28/02, 16/03, 06/04, 27/05 en 28/05) – 

trainersvergaderingen: 17/01 en 19/02 – aankoop 20 nieuwe badjassen 

- Studiedag 23/03 

o Bespreking uniforme les PPP-AS 

o Samen met de Nt. RA-PP’s: Bespreking resultaten van de enquête 

‘Samenwerking huisarts – patiënt – reumatoloog’ 

- Terugkomdag voor alle AS-PP’s op 27/04  
o Toelichting bij het handboek en de zelftests  

o Oefenen van de testen en grepen van het klinisch onderzoek 

- Aanvraag offerte opleidingsDVD audiovisuele dienst KU Leuven – Prof. 

Westhovens en Els Binnard 
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LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers: 116 
 

1. 52 HUISARTSEN 

o Tienen – 07/05 – Lok – reumatoloog: Dr. Taelman – 1 PP – 19 HA 

o Oostkamp – 04/06 – Lok – reumatoloog: Dr. Piette – 1 PP – 8 HA 

o Roeselare – 06/06 – Lok – reumatoloog: Dr. Vanneuville – 2 PP’s – 6 HA 

o Lovendegem – 18/06 – Lok – reumatoloog: Dr. Carron – 1 PP – 19 HA 

Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-AS sinds de start: 205 

 

2. OVERIGE LESSEN 

a. 14 masterstudenten kinesitherapie (thesisstudenten dienst reumatologie 

Gasthuisberg) – 09/01/2013 – 1 PP – begeleiding: Thijs Swinnen – video-

opname les in functie van de opleidingen 

b. 20 studenten master in de verpleegkunde en de vroedkunde – 04/03/2013 

- Les 1 van 9u tot 10.45: 1 PP – 11 studenten 

- Les 2 van 11u tot 12.45: 1 PP – 9 studenten  

c. 30 medewerkers UCB – 25/06/2013 – 1 PP – opname les voor intern gebruik 

UCB 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

- 19/04 – congres dermatologie – Dirk Morren 

o 2 sessies van plus minus 12 à 15 buitenlandse dermatologen 

o moderator: Prof. Mielants 

o vraagstelling door de artsen en klinisch onderzoek 

- Getuigenis van Kristof Mertens over zijn leven met AS aan Ivo Huybrechts in het 

kader van medisch-educatieve projecten binnen UCB 

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID 
 

- Vergaderingen ReumaNet (16/01, 21/03, 27/04 en 21/06) en PPF (30/04 en 25/06) 

- Samen met ReumaNet start van de werkgroep ‘Reuma en Podologie’ (21/02 en 04/07) 

- Gemeenschappelijke huisartsenhandleiding PPP-RA en PPP-AS (vergadering met Jan 

Vertriest van MSD op 04/04), plus verzamelen logo’s in functie van de visibiliteit van 

de sponsors  

- 04/03/2013: raad van bestuur en algemene ledenvergadering PPP vzw – Dr. De 

Brabanter wordt erevoorzitter – Liliane zal nog voor 1 jaar 4u per week extra werken 

in functie van het PPP-AS 

- Financies PPP vzw 

o Nationale Loterij (31/05) 

o Dossier Vlaamse Gemeenschap in functie van onze erkenning als 

vrijwilligersorganisatie: 07/06 vergadering met Peter Gielen in Trefpunt 

Zelfhulp 

o Educationals grants: uitbreiding van het aantal farmaceutische bedrijven van 2 

naar 6 
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o Nieuw: opmaken facturen huisartsenlessen door de PPP vzw (de 

farmaceutische industrie mag niet meer aanwezig zijn tijdens 

Lokvergaderingen) 

 

 

BUITEN CATEGORIE 
 

Via ReumaNet gelezen in MediPlanet, Enews Artsen 1275, ik citeer: 

 

“Origineel: patiënten geven opleiding aan artsen! 

‘Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.’ Onder dat 

wijze gezegde leert ReumaNet in zijn recent gepubliceerd jaarverslag 2012 wat 

de koepel van 6 verenigingen van reumapatiënten doet. Het verslag lezen is 

een uitstekend middel om beter kennis te maken met deze opmerkelijke 

organisatie(1). Enerzijds legt ReumaNet de link tussen een breed scala van 

patiënten en partnerorganisaties en anderzijds zet de organisatie zeer concrete 

acties op om de patiënten en de zorgverstrekkers te helpen beter te leven met 

zeer diverse reuma-aandoeningen. Het opmerkelijkste actiepunt blijft het 

‘Patient Partner Programma’. Dat draait de rollen echt om, want het stelt 

patiënten ter beschikking van zorgverleners om aan deze laatste opleiding te 

geven en te laten ervaren wat reuma voor patiënten in het dagelijkse leven 

effectief betekent.” 

 

(1) Geïnteresseerden geven me maar een seintje, ReumaNet heeft nog een aantal exemplaren 

van het jaarverslag 2012 ter beschikking. 

 

 

 

Liliane Ovaere 

Juni 2013 


