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Nt. PPP RA en PPP SpA 
 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 

 
OPLEIDING EN VORMING PATIENT PARTNERS 

• EVALUATIE OPLEIDING  
Op 12/01 vergaderen de trainers PPP RA (Els, An, Wilma, Ayteç en Liliane) in 
Gasthuisberg om de opleidingen van 2015 en 2017 te evalueren 
 

• STAND VAN ZAKEN E-LEARNING 
Op 19/01 vergadert de werkgroep e-learning (Els, Wilma en Liliane) samen met 
Katrien, onze webmaster in Gasthuisberg. Elk lid van de werkgroep krijgt een 
aantal items om verder uit te proberen en feedback te geven aan Katrien. 
Verdere planning: 
- We zoeken op de studiedag 2 Patient Partners die niet bij het proces zijn 

betrokken om te oefenen met de e-learning. Waar zijn er nog mankementen? 
- Lancering in september is streefdoel 

 

• STUDIEDAG*  
Op zaterdag 10 maart 2018 ging onze jaarlijkse studiedag door in de gebouwen van 
Pfizer in Elsene. 
We werden hartelijk onthaald door Chantal van Pfizer, het totaal aantal 
aanwezigen is 29. 
De studiedag verliep vlot. 
Het is steeds fijn collega Patient Partners te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. 
Onderwerpen PPP RA: 

- Nieuwe medicaties in de behandeling van RA, Prof. Westhovens 
- Maatregelen voor mensen met een arbeidsbeperking, Anja Marchal 

Kristel en May zullen de e-learning uittesten. 
 
 
LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 575 (vergelijking 2017: aantal = 463) / 200 (grote aula) 

 
1.  ARTSEN SPECIALISTEN – aantal = 24 

- 27/03 – begeleidende reumatoloog: prof. Westhovens 
- 6 Patient Partners 
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- Vaste medische stafleden en interne assistenten van UZ 
Leuven (klinieken Gasthuisberg) 

 
2. STUDENTEN GENEESKUNDE – totaal aantal studenten: 452 

a. VUB – prof. Dessein  
- 2x les op 14/02 
- 7 en 6 Patient Partners 
- 33 en 30 studenten 

 
b. U Gent* - prof. Van den Bosch en Dr Carron 

- 10x les tussen 22/03 en 03/05  
- 38 Patient Partners (plus 2 oefensessies) 
- 291 studenten geneeskunde (4de jaars) 
- Extra lesvolgers: Caroline van ReumaNet, Valerie, PP SpA, 2 

mensen van LILLY 
 

c. UA – begeleiding door prof. De Clerck en prof. Van Offel 
- Les op 01/06, 07/06 en 13/06 
- 14 Patient Partners 
- 98 studenten geneeskunde (3de bachelor)  
- Extra lesvolgers: 2 mensen van LILLY 

 
3. OVERIGE LESSEN – bereikt aantal lesvolgers = 99 

a. 12/03: studenten master verpleeg- en vroedkunde KU Leuven* 
- 2x les na elkaar, slechts 1u per les 
- Telkens 5 Patient Partners 
- Aantal studenten: 22 + 21 

 
b. Kinesitherapeuten Heist Op Den Berg 

- In het kader van een LOKK (LOKK Jef) 
- Aantal = 39 
- 5 PP’s 
- Dr Schuerwegh is begeleidende reumatoloog 

 
c. Extra lesvolgers 

Caroline de Mondt en Valerie Vankelst: zie les Gent hierboven (do 22/03) 
 

d. Medewerkers farmaceutische industrie 
i. LILLY (zie hierboven): 4 

ii. 17/01/2018: vorming medewerkers Sanofi Genzyme 
- Locatie: hotel in Valkenburg Nederland 
- 10 deelnemers, ook de General Manager Europe was 

aanwezig 
- 3 PP’s 
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4. LES  BUITEN CATEGORIE – 1 Patient Partner geeft les aan een grote groep 
studenten 

- Studenten kiné UA (2 BARevaki)  
- Contactpersoon: Frank Ego, begeleiding: prof. Ulrike Van 

Daele 
- 30 maart 
- Patient Partner: Gina Patteet  
- Grote aula: aantal studenten = 200 
- De studenten werden op voorhand niet op de hoogte 

gebracht dat het over de diagnose RA ging – Katrien, onze 
webmaster had op voorhand in die zin de power point 
presentatie opgemaakt 

 
 

PATIENT PARTNERS SPONDYLOARTRITIS 

 
OPLEIDING EN VORMING PATIENT PARTNERS 

• OPLEIDING VAN 5 NIEUWE PATIENT PARTNERS 
o Wie? Annelies, Guido, Katia, Kevin en Sandra 
o Data 

▪ 22/02: kennismakingsavond, Novotel Mechelen met prof. Mielants 
▪ 24/03: opleidingsdag 1 in het UZ Gent 
▪ 21/04: opleidingsdag 2 in het UZ Gent 
▪ Opleidingsdag 3,4 en 5 in de Holiday Inn Expo Gent van 

woensdagavond 30 mei tot zaterdag 2 juni 

• Op woensdagavond 30/05 kwam Marian kennismaken 

• Questions & anwers vrijdagavond 01/06: Dr Carron 

• Demonstratiereumatoloog zaterdag 02/06: Dr Griet De 
Brabanter 

o Handboek 1 en 2 geprint door MSD 
o Liliane (met feedback van Luc en Heleen) maakte een minicursus als extra 

hulpmiddel voor de Patient Partners in opleiding 
o Er was voor elke cursist ook een map met foto’s voorzien (didactisch 

materiaal opleiding en lessen) 
o Trainers: Philip, Luc en Jahel Roels 
o Coördinator: Liliane  
o Specifiek voor deze opleiding: 4 cursisten kregen de kans om tijdens de 3-

daagse opleiding een LOKK-les bij te wonen (Luc en Jahel, trainers, gaven 
les)  

 

• STUDIEDAG* 
o Zie PPP RA 
o Onderwerpen PPP SpA 

- Theoretische inzichten oefentherapie voor spondyloartritis 
patiënten, Thijs Swinnen 

- Gezamenlijke oefensessie 
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Marie-Christien Van Hoecke, kinesitherapeute oefengroep 
Heist Op Den Berg SpA-patiënten (VVSA) waar ook Jan 
Olieslagers, RA PP aan deelneemt  

  
 
LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers:  438 (vergelijking 2017: aantal = 263)  / 160 (buiten categorie) 

 
1. KINESITHERAPEUTEN (LOKKS) – bereikt aantal lesvolgers = 103 

• Riemst – 31/01 – 27 kinesitherapeuten – PP’s: Philip en Luc – begeleidende 
expert kinesitherapeut: Jef  

• De Panne – 06/02 – 38 kinesitherapeuten – PP’s: Philip, Jahel en Michel – 
begeleidende expert kinesitherapeut: Jef 

• Dendermonde – 31/05 – 25 kinesitherapeuten – PP’s: Jahel en Luc, er waren 
ook 4 cursisten opleiding PPP SpA 2018 aanwezig – begeleidende 
expertkinesitherapeut: Jef 

• Leuven – 05/06 – 13 kinesitherapeuten – PP: Valérie – begeleidende expert 
kinesitherapeut: Dieter Van Assche 

 
2. STUDENTEN GENEESKUNDE – aantal = 291 

U Gent* - prof. Van den Bosch en Dr Carron 

- 10x les tussen 22/03 en 03/05  
- 27 Patient Partners (plus 3 oefensessies) 
- 291 studenten geneeskunde (4de jaars) 

 
3. OVERIGE LESSEN:  aantal = 44 

a. Masterstudenten verpleeg- en vroedkunde KU Leuven* 

- 12/03, 2x les na elkaar, slechts 1u per les 
- Telkens 5 Patient Partners 
- Aantal studenten: 22 + 21 

b. Extra lesvolgers:  
Caroline van ReumaNet volgde op 22/03 ook de les PPP SpA in Gent 

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

studenten 
- Studenten kiné UA (2 BARevaki)  
- Contactpersoon: Frank Ego, begeleiding: prof. Ulrike Van 

Daele 
- 17/04  
- Patient Partner: Luc Ghekiere  
- Grote aula: aantal studenten = 160 
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EXTRA ACTIVITEITEN 

 

• 25/01: tentoonstelling kunstwerken GRAPPA in Mechelen, georganiseerd door 
Pfizer, kunstwerken van Marian en Gina werden hiervoor geselecteerd 
 

• PPP RA, APINTO-avonden van het Brabants Apothekers Forum (BAF) 
o Een aantal Patient Partners gaven op deze vergaderingen een inleiding van 

15’ waarbij ze kort toelichtten wat wij als patiënt verwachten van onze 
huisapotheker, dit is een nieuwe dienst die apothekers zullen geven aan 
chronische patiënten 

o Totaal aantal bereikte apothekers: 108 
o Data:  

▪ 09/01 – Jan – Scherpenheuvel – 23 apothekers  
▪ 17/01 – Els – Kumtich – 15 apothekers  
▪ 22/01 – Els – Heverlee – 28 apothekers  
▪ 20/02 – Leo – Lennik – 19 apothekers 
▪ 27/02 – Wilma – Overijse – 23 apothekers 

 

• 15/02: Philip Gadeyne was aanwezig bij de start van de tentoonstelling ‘Don’t delay, 
connect today’ van ReumaNet in het Federaal Parlement 
 

• Op 16/02 kreeg Marianne Thijssen, Europees Commissaris van Werk 7’ spreektijd bij 
de start van het Pare-congres in Brussel. Marianne Thijssen had hierover vooraf  
overleg met haar collega Andriukatis, Europees Commissaris van Gezondheid en 
Voedselveiligheid en met de mensen van Pare 
 

• 03/03: ReumaNet organiseert een sessie voor (toekomstige) ReumaMama’s en –
Papa’s – Ciska bracht haar getuigenis 

 

• Liliane werkte mee aan de patiëntenbrochure over cortisone, het initiatief kwam 
van Pfizer, gestart najaar 2017, opvolging 2018 (28/03) 
 

• De Patient Partners SpA werden uitgenodigd voor de openbare 
doctoraatsverdediging 

o Van Dr Carron op 30 maart, titel: ‘New imaging modalities and treatment 
strategies in Spondyloarthritis’ 

o Van Thijs Swinnen op 28/06, titel: ‘Towards a better understanding of 
functioning in patients with axial spondyloarthritis’ 

 

• Philip fietste naar Amsterdam voor deelname aan het Eular/Parecongres van 13 juni 
tot 16 juni 
 

• Patiënten Expertise Centrum (PEC) 
Op vraag van ReumaNet werkte Liliane mee aan het proces om de eerste draft van 
het PEC-charter te ontwikkelen. 

- Zoomvergaderingen: 4 en 7 mei 
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- Op 14 en 25 mei: face tot face meetings 
- 26 juni vergadering met alle stakeholders 

 

• Methotrexaat subcutaan 
Op aangeven van prof. Westhovens klopte de firma Lamepro aan bij ReumaNet 
om beroep te doen op patiënten expertise in het dossier van de subcutane 
toedieningsvorm van MTX. Liliane kreeg op 12 januari 2017 de kans als 
ervaringsdeskundige de belangen van de patiënt in deze materie te verdedigen in 
een overleg met de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen van het RIZIV. In de 
loop van dit jaar kwam er dan uiteindelijk groen licht zodat ook de patiënten in 
België de stap kunnen zetten naar het zelf injecteren van MTX. 
 
 

ADMINISTRATIE EN BELEID 

 

• 16/01 en 16/04: raad van bestuur en algemene vergadering ReumaNet vzw 

• 19/03: raad van bestuur en algemene vergadering PPP vzw 

• Onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van bestuur van 15/10 werden 
alle documenten in verband met GDPR/AVG in orde gebracht vóór 25/05 
(einddatum door de overheid gecommuniceerd) 

• 17/05: startvergadering viering 20-jarig bestaan PPP in 2019 
 

 
 

 
 

 
 

* Activiteiten voor de RA- en SpA-PP’s samen 


