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Nt. PPP-RA en PPP-AS 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

UPDATE LESINHOUD PPP-RA 

o Abstract 

Prof. Westhovens en Kristien Van der Elst dienden tegen 31/01 het abstract in 

bij Eular/Pare over het volledige proces van de update (inhoud en 

methodologie) 

o Jef naar Eular 

Het abstract werd goed onthaald met als gevolg dat Jef naar Londen trok (met 

reisbeurs) (8-11/06/2016) voor een mondelinge presentatie (08/06), bovendien 

werd ons onderwerp geselecteerd voor Eular press  

o Student geneeskunde 

09/02 vergadering met student geneeskunde KU Leuven: check credibility 

o Huisartsen 

De huisartsen van 2 PP’s gaven ook feedback op onze update 

o Studiedag 

 14/01: voorbereidende vergadering studiedag 

 27/02: iedereen informeren en demonstratie van de ‘nieuwe’ les 

 Alle documenten werden meegegeven in functie van thuisstudie, 

daarnaast kregen de PP’s ook het recentste nummer van 

ReumaMagazine.nl plus de bijlage ‘Aandacht voor RA’ en tenslotte het 

recepten chocoladeboekje van het FWRO mee 

 Aanwezigen: 

- Prof. Westhovens en Dr. Taelman – Dr. De Brabanter had zich 

verontschuldigd 

- Kristien Van der Elst 

- Sabrina Poisseroux en Nathalie De Caluwé van Pfizer 

- 20 PP’s RA, waaronder de voorzitter van ReumaNet 

- 2 mensen van de RA-Liga en ook 2 Nederlandse PP’s waren 

aanwezig, plus echtgenoot van één van hen die fotoreportage 

maakte 
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o 1ste maal vernieuwde les aan huisartsen 

03/03: 3 PP’s van de werkgroep geven de vernieuwde les aan huisartsen in het 

kader van een LOK – begeleidende reumatoloog = Dr. Ravelingien – 12 

huisartsen, plus pas gestarte reumacoach (Bonheiden), plus een osteopaat 

Feedback van de deelnemende huisartsen: goed beeld klinische tekens en 

beleving van de ziekte, goed gestructureerde doe-les 

o Nederlandse Patient Partners 

19/03: Liliane geeft informatie over de update op de studiedag van de 

Nederlandse Patient Partners (Driebergen) 

o Oefensessies 

03/02, 09/03, 17/03, 29/03, 31/03 en 12/04 

o Weekend aan zee 

23-24/04: Inoefenen van de nieuwe les, Patient Partners onder elkaar – 

zaterdagavond tijd en ruimte voor Q&A’s met prof. Westhovens en zijn vrouw 

o Franstalige Patient Partners 

Na raad van bestuur van 14/03, doorgeven van informatie aan Véronique 

Frennet van de Ft. Patient Partners RA 

o Vergadering Gasthuisberg 02/06 

Items die aan bod kwamen op deze vergadering:  

 Wegwerken van de laatste losse eindjes van de update (inhoud 

cursus), 

 Afspraken maken over de handleiding en de  lay-out van de 

vernieuwde cursus 

 Bespreking van de E-Learning van de Nederlandse PP’s en de 

mogelijkheid om onze vernieuwde les te geven aan de 

verschillende klinieken van Gasthuisberg  

o De werkgroep ‘Update lesinhoud PPP-RA’ 

Prof. Westhovens 

Kristien Van der Elst, Diederik De Cock, Sabrina Meyfroidt  

PP’s: Els Binnard, Gina Patteet, Jef Van Rompay, Ann Hoet, Ciska Geysens,  

Wilma Wilmots en Liliane Ovaere 

Klaas Victor, student geneeskunde 

Sven Aertgeerts en Willem Eysermans, huisartsen 

o Intussen geven alle Nt. RA-PP’s de vernieuwde les 

Na zijn presentatie stuurde Jef me een mail om te me te laten weten dat alles 

goed was verlopen. Ik citeer uit zijn mail: “Ik heb op het einde van mijn 

presentatie wel ALLE PATIENT PARTNERS en medewerkers 

bedankt, niet alleen die van de update, want zij moeten het allen 

gaan doen, toch?” 
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LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 408 
 

1. HUISARTSEN (zie hierboven): 12 

 

2. 372 STUDENTEN GENEESKUNDE  

a. U Gent* 

Les op 19/04, 20/04, 21/04, 25/04, 26/04 en 27/04 na een inleiding van prof. 

Van den Bosch, prof. Jacques, Dr. Carron, Dr. Wittoek 

27 PP’s – 226 studenten geneeskunde (4de jaars, 1ste lichting van de 6-jarige 

opleiding) – op 25/04 volgde Laurence Cardon van UCB de les 

 

b. UA 
Les op 30/05, 02/06 en 08/06 

25 PP’s – 146 studenten geneeskunde (3de bachelor, nieuw curriculum) – op 30  

mei volgden Bart Spinnoy en Nico Luyten de les – begeleiding door prof. De  

Clerck en prof. Van Offel 

 

3. OVERIGE LESSEN – bereikt aantal lesvolgers = 24 

a. Studenten master verpleeg- en vroedkunde* 

KU Leuven – 4 PP’s – 19 studenten   

b. Reumacoach en osteopaat (zie hierboven): 2 

c. Medewerkers UCB (zie hierboven): 1 + 2  

 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

STUDIEDAG 

- 27/02 

- Onderwerp: herhaling en inoefenen van de testen en metingen 

van de cursus 

- Schema Thijs klinisch onderzoek 

- Aanwezigen: Dr. Carron, Thijs Swinnen, Philip Gadeyne en 

Michel Rys 

 

OPLEIDING 

Op 19/05 vergaderden Philip G., Luc en Heleen, trainers PPP-AS samen met Liliane, 

coördinator in het UZ Gent om de data van de opleiding in het najaar vast te leggen en het 

opleidingsprogramma uit te schrijven. 

Huidig aantal kandidaten: 8 

 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers:   

- in kleine groepen: 258 

- buiten categorie: 190 
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1. HUISARTSEN – 13  

19/01: les aan 13 huisartsen in het kader van een LOK – 1 PP – begeleidende 

reumatoloog: Dr. Isabel Ravelingien 

 

2. STUDENTEN GENEESKUNDE – 226  

U Gent* 

Les op 19/04, 20/04, 21/04, 25/04, 26/04 en 27/04 na een inleiding van prof. Van den 

Bosch, prof. Jacques, Dr. Carron, Dr. Wittoek 

12 PP’s – 226 studenten geneeskunde (4de jaars, 1ste lichting van de 6-jarige opleiding)  

In functie van de opleiding PPP-AS in het najaar volgde Liliane de les bij Philip G.  

 

3. OVERIGE LESSEN – 19  

Studenten master verpleeg- en vroedkunde* 

KU Leuven – 2 PP’s – 19 studenten   

 

4. LES BUITEN CATEGORIE – 1 Patient Partner geeft les aan een grote groep 

studenten 

Studenten kiné UA (2 BARevaki) – 10/03 – Luc Ghekiere – grote aula: aantal  

studenten = 190 – contactpersoon: Frank Ego, begeleiding: prof. Ulrike Van Daele 

 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

 

 Deelname Cindy  aan de Steneprijs 2016 – tekst website ReumaNet 

 Niki geeft een getuigenis aan het magazine Flair over haar zwangerschap als RA-

patiënte 

 Jef werkte mee aan de ‘Guidelines cardiovasculaire problematiek bij RA-patiënten’ 

 Op vraag van prof. Westhovens heeft Jef op 24/02 een interview met de CEO van 

Galápagos in functie van het jaarverslag 2015 van deze firma uit Mechelen 

 Symposia ‘Actief leven met reuma’: 05/03 Sint-Niklaas en 28/05 in Laakdal 

 8 maart stagedag voor de laatstejaars studenten farmacie (220) van 3 Vlaamse 

universiteiten, georganiseerd door het Vlaams Apothekers Netwerk en de coöperatieve 

groothandel Febelco: Liliane kreeg 8’ spreektijd en een stand op de beurs 

 Cindy gaat van 15 tot 17 april naar Sofia, Bulgarije voor het 19th Eular Annual 

European Conference of Pare 

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID PPP vzw 
 

- De samenwerking met Katrien Vanopdenbosch, onze webmaster is optimaal,  

regelmatig plaatst zij nieuwe informatie en vormende artikels op de website 

- 14/03 raad van bestuur en algemene ledenvergadering PPP vzw 

- Vergaderingen ReumaNet: 23/03, 13/03 met Silvia Prins, 07/04, 20/05 (5-jarenplan) 

 

 

Liliane  

 

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


