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Nt. PPP-RA en PPP-AS 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

UPDATE LESINHOUD PPP-RA 

De ziekte RA is de laatste jaren sterk geëvolueerd, een update van de lesinhoud PPP-RA 

drong zich op. Vorig jaar ging een werkgroep van een aantal Patient Partners samen met prof. 

Westhovens en 3 PhD studenten van de dienst reumatologie van Gasthuisberg aan de slag om 

de hele lesinhoud te overlopen en aan te vullen / te veranderen daar waar nodig.  

Wat realiseerde de werkgroep in het najaar van 2015? 

- 5 september vergadering in het Reuma Expertise Huis (REH) in Zaventem 

o Samenvattende formuleringen van de verschillende boodschappen van de 4 

modules   

o Overzicht van de 4 modules 

o Plus implementatie in de les (overlappingen vermijden): Ciska Geysens geeft 

de huidige les terwijl de werkgroep voorstellen voor vernieuwde structuur 

geeft 
- 14 september vergadering kleine werkgroep bij Wilma thuis 

Wilma, Ciska en Liliane maken het verslag van de vergadering van 5/9 en sturen dit  

rond naar alle aanwezigen van de vergadering van 5/9 

- Nieuwsbrief 2 oktober  

Alle Patient Partners worden via een Nieuwsbrief geïnformeerd over de reeds  

doorgevoerde aanpassingen in de laatste opleiding. Oproep aan alle Patient Partners 

om vanaf 1/11/2015 les te geven met deze 1ste aanpassingen (bewaken uniformiteit) 

- Tussen 5 september en 5 december 

o De Patient Partners van de werkgroep oefenen de nieuwe structuur in 

o Wilma schrijft de tekst van het 1ste stuk helemaal uit (voorbeeldscript) 

- 5 december samenkomst van de grote werkgroep in het REH 

o De laatste losse eindjes worden weggewerkt 

o Definitieve bepaling lesinhoud 1ste stuk (Wilma) 

o Klinisch onderzoek: aanpassing checklist (Els) 

o We blijven de knie geven in de opleiding, de knie valt alleen weg bij gebrek 

aan tijd (onveranderde situatie) 
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LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 343 
 

1. 177 STUDENTEN GENEESKUNDE  

a. KU Leuven – slechts 1 les op 23/11 – reden: overgang van het curriculum van 

de studenten geneeskunde van 7 naar 6 jaar – 2 Patient Partners, 4 studenten, 

begeleidende reumatoloog = prof. Westhovens 

b. U Gent*  

les op 1/12, 8/12, 15/12, 16/12, 17/12 en 18/12 na een inleiding van Prof.  

Van den Bosch – aantal Patient Partners: 30 – aantal studenten: 173 
Op 15/12 volgden zowel Marian Van Roy, administratieve medewerker als  

Martine Le Clef, kandidaat Patient Partner de les = + 2 

 

2. OVERIGE LESSEN/INTERVIEWS – bereikt aantal lesvolgers = 164 

a. 9x een interview aan studenten farmacie van de KU Leuven op basis van 

de medicatiehistoriek van elke betrokken PP 

In de periode van 7/12 tot 15/12 – 9 Patient Partners –  44 studenten 

b. Zaterdag 14/11 studenten podologie Artevelde Hogeschool Gent* 

9 Patient Partners (2x les na elkaar) – 80 studenten  

c. Studenten verpleegkunde PIVH Hasselt  

 les op 13/11 – 4 Patient Partners – 16 studenten en 2 docenten  

 les op 20/11 – 5 Patient Partners – 20 studenten en 2 docenten 

 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers:   

- in kleine groepen: 253 

- buiten categorie: 165 

 

1. STUDENTEN GENEESKUNDE 

U Gent*  

 Les op 1/12, 8/12, 15/12, 16/12, 17/12 en 18/12 na een inleiding van  

Prof. Van den Bosch – aantal Patient Partners: 17  – aantal studenten: 173 

Marian, administratieve medewerker volgde de les op 15/12 

2. OVERIGE LESSEN  

 Zaterdag 14/11 studenten podologie Artevelde Hogeschool Gent* 

4 Patient Partners (2x les na elkaar) – 80 studenten – begeleidende 

reumatoloog: Dr. Carron 

3. LESSEN BUITEN CATEGORIE – telkens 1 of 2 Patient Partners met een grote groep 

studenten 

Studenten kiné KU Leuven – 2 Patient Partners – grote aula: aantal studenten = 165 –  

prof. Westhovens 
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EXTRA ACTIVITEITEN 

 

- 24/09: Ann Hoet vertegenwoordigt de Patient Partners op het Belgisch Reumatologie 

Congres in Genk  
 

- 06/10: hogere functies management UCB, aantal = 30: voorstelling van het PPP in 

het Engels door Luc Ghekiere, gevolgd door een demonstratie van de les RA in het 

Engels door Agnes Dillen en de les AS, ook in het Engels door Luc Ghekiere  

We kregen zeer positieve reacties hierover: 

“Naar aanleiding van de PP training op 6 oktober ll., die trouwens heel mooie 

feedback heeft gekregen van de deelnemers, hebben wij een artikeltje 

voorbereid om jullie initiatief extra in de verf te zetten. Dit artikel zou 

verschijnen op ucb.com, evenals op onze FB en LinkedIn pagina.” 

Danielle Derijcke, Patient Affairs Officer, UCB BioPharma SPRL 

“PS: Op 26/11 zal ook ons Nederlands filiaal 4 Nederlandse RA patiënten 

ontvangen!”  

 Het artikeltje waarover sprake sturen we mee als bijlage van de Nieuwsbrief december  

 2015 

 

- Wereld Reuma Dag: organisatie ReumaNet 

o Een aantal Patient Partners werkt actief mee aan de ziekenhuisacties overal in 

Vlaanderen 

 06/10 Monique Hoskens in het UZA 

 08/10 

 Gina Patteet in Bonheiden 

 Els Binnard en Wilma Wilmots in Gasthuisberg – Wilma 

schrijft hierover een korte nota, zie link op de website van 

ReumaNet: http://www.reumanet.be/terugblik-op-week-van-de-

reuma  

o 10/10: Symposium in Hoboken – ‘Jullie willen weten!’ 

 Philip Gadeyne verzorgt er onze stand – kennismaking met 2 kandidaat 

Patient Partners 

 Woord en weerwoord: Niki Slangen samen met Hilde Deneyer, 

apotheker en algemeen directeur VAN, Vlaams Apothekers Netwerk  

 Daarnaast volgen nog 8 Patient Partners het symposium 

o 12/10: op de Wereld Reuma Dag zelf  stuurt Cindy Van Broeck een creatieve 

bijdrage die ze graag wil delen via de website van ReumaNet: 

http://www.reumanet.be/wereld-reuma-dag-een-creatieve-bijdrage  

 

- Vóór 31/12/2015 verwacht Nele Caeyers van ReumaNet de inzendingen die 

meedingen naar de Steneprijs 2016. Opnieuw kruipt Cindy Van Broeck in haar 

creatieve pen… We duimen… 

 

- Op 19/10 is Wilma Wilmots aanwezig op de openbare doctoraatsverdediging van 

Sabrina Meyfroidt: “Towards implementation of intensive combination treatment 

strategies for early Rheumatoïd Arthritis” 

 

- Op 30/10 is Liliane Ovaere aanwezig op de openbare doctoraatsverdediging van 

Diederik De Cock: “The optimisation of intensive treatment strategies in early 

Rheumatoïd Arthritis” 

http://www.reumanet.be/terugblik-op-week-van-de-reuma
http://www.reumanet.be/terugblik-op-week-van-de-reuma
http://www.reumanet.be/wereld-reuma-dag-een-creatieve-bijdrage
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- Ann Hoet en Annelies Vandebrouck zijn aanwezig op de 3de top van de Vlaamse 

Apothekers op zaterdag 21/11/2015 in Hasselt 

 

- 10-13/11/2015: Liliane Ovaere volgt in Zwolle de zelfmanagement cursus Reuma 

Uitgedaagd 

 

- 21/12: Deelname van Ann Hoet en Liliane Ovaere aan het groepsinterview over peer 

mentoring bij vroegtijdige reumatoïde artritis in het Reuma Expertise Huis  

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID PPP vzw 
 

- Contacten met de farmaceutische industrie in functie van sponsoring/grants om de 

werking van de PPP vzw te kunnen blijven garanderen 

o 08/07 vergadering in Gasthuisberg met Virginie Tytgadt van Mundipharma 

o 25/08 vergadering in Gasthuisberg met Danielle Derijcke en Lode Melis van 

UCB 

o November 2015: dossier BMS aanvraag 2016 

o December 2015: dossier Novartis aanvraag 2016 (op 27/11 les van de Ft. 

Patient Partners AS) 

 

- Website PPP vzw – www.patient-partners.be  

Verdere uitbouw van onze website! 

 

- 31/08 en 07/11 raad van bestuur ReumaNet 

 

- 15/09 voorbereiding symposia ‘Actief met Reuma’ met de RA-Liga, VLFP en Orka 

 

- 19/10 raad van bestuur PPP vzw, verwelkoming prof. Durez, UCL 

 

- 21/10 vergadering met Hilde Deneyer en Sophie Liekens van het Vlaams Apothekers 

Netwerk  

 

- 1/11 start Marian van Roy, administratieve medewerker PPP vzw (8u per week) 

 

 

Liliane  

December 2015 

 

 

* Activiteiten voor de RA- en AS-PP’s  

 

 

http://www.patient-partners.be/

