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WERKINGSVERSLAG 1ste helft 2014 PPP vzw  

Nt. PPP-RA en PPP-AS 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

STUDIEDAG*  

22 maart 2014 - in de gebouwen van Pfizer in Elsene 

Onderwerp: Zelfmanagementvaardigheden van de PP met RA/AS o.l.v. Eve Pittoors 

Totaal aantal aanwezigen = 22 

 

LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 149 

 

1.  HUISARTSEN  

Merkem: 11 HA – 2 PP’s – Dr. Filip Lensen 

      Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-RA sinds de start: 1.624  

 

2.  STUDENTEN GENEESKUNDE  

UA – 4 lessen (17/02 – 20/02 – 26/02 – 06/03) – 21 PP’s en 118 studenten – o.l.v. 

prof. Van Offel en prof. De Clerck 

 

3. 20 STUDENTEN MASTER IN DE VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE*  

20/03/2014 

 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

OPLEIDING EN VORMING PP’S 

- Brainstorming op 16/01 van de 3 trainers samen met Britta  

- Vervolg van de in 2013 opgestarte opleiding 

o 22/02 3de opleidingsdag 

o 22/05 oefenen van het klinisch onderzoek 

o proefles aan de reumato’s van de U Gent op 27/05 

o 1 kandidaat haalt de eindmeet 
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- Studiedag*  
- Definitieve afwerking van de opleidingsDVD PPP-AS 

 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers: 78 /125 
 

1. HUISARTSEN 

o Berchem – 01/04 – 12 HA plus 1 stagiaire 7de jaarsstudent geneeskunde UA – 

1 PP plus 2 cursisten in opleiding – Dr. Evelien De Boeck 

o Hoboken – 07/05 – 18 HA – 2 PP’s – Dr. Schuerwegh 

o Izegem – 19/06 – 16 HA – 1 PP – Dr. Van Bruwaene 

Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-AS sinds de start: 330 

 

2. OVERIGE LESSEN 

a. Masterstudenten kinesitherapie  
Thesisstudenten dienst reumatologie Gasthuisberg 

29/01/2014 – 1 PP – begeleiding: Thijs Swinnen – aantal: 12  

b. 20 studenten master in de verpleegkunde en de vroedkunde* 

c. Buiten categorie, ter kennismaking met het PPP-AS 

16/05/2014 

125 kinéstudenten 2BARevaki, UA, Stadscampus Merksem 

1 PP ex cathedra plus 1 cursist in opleiding 

 

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

 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

 

 Naar aanleiding van de tentoonstelling van An Vandeloo van 06/01/2014 tot 

28/02/2014 in het UZ Leuven organiseerden we samen met de dienst reumatologie van 

Gasthuisberg, ReumaNet, de RA-Liga en Orka een receptie op 11/01/2014 

 In het kader van zijn postgraduaten organiseerde de dienst reumatologie van de U 

Gent voor alle medewerkers op 14/01 in Zwijnaarde een vormingsmoment over het 

PPP 

o Dr. Griet De Brabanter geeft de inleiding 

o 2 RA- en 2 AS-PP’s geven 2x een half uur les 

 Deelname van een aantal PP’s aan de Amvision Investigator Meeting van Amgen  

o 26/02 – Sheraton Hotel – 9 PP’s 

o 20/06 – Radisson Blu Royal Hotel – 6 PP’s 

 14/03: op vraag van de RA-Liga nemen 4 PP’s deel aan de voorstelling en bespreking 

van het project ‘ABCsuccestool’, zelfmanagementprogramma voor mensen met RA en 

hun omgeving  

 De chocoladekaravaan: van 21/03 tot 30/03 steken verschillende PP’s een handje toe 

om gratis chocolaatjes uit te delen in het kader van de actie van het FWRO ‘Hand in 

Hand, Samen tegen Reuma’  

 We stuurden een dossier in om zo deel te nemen aan de Well Done Awards MSD, in 

het najaar kennen we de beslissing van de jury 
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 Op 08/05 gaat Jan Olieslagers naar Gasthuisberg voor de stationsproef 2de master 

geneeskunde KU Leuven  

 We wagen onze kans om het PPP-AS aan bod te laten komen in een sessie van PARE 

2015 in Rome, met dank aan Thijs Swinnen: Development of the Patient Partners 

Program Ankylosing Spondylitis, an example of patient experts in education.  

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID 
 

- 24/02/2014: raad van bestuur en algemene ledenvergadering PPP vzw 

- 31/03: het vervangingscontract van Britta loopt af, Liliane gaat op 1 april terug aan de 

slag 

- vergaderingen ReumaNet: 23/01, 20/03, 21/03 (werkgroep ‘Bewegen en Reuma’), 

14/05 (SportOase Leuven) 

- 24/04: Sociale Maribel bestaat 15 jaar – Maribel staat voor ‘Model for Analyses and 

Rapid Investigation of the Belgian Economy  

- Meer en meer wordt duidelijk dat we bijkomende financiering zullen moeten zoeken 

om het PPP in de toekomst verder uit te bouwen: 

o 13/02: Ann Hoet, Ilse De Keyser (ReumaNet) en Liliane hebben een gesprek 

met Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Gezin om overheidssteun te vragen voor ons project – ondanks het feit dat het 

een zeer hoopvol gesprek was, kregen we achteraf een  negatief bericht  

o ‘Momentum2Give’ of de ‘Staten-Generaal van de Vrijgevigheid’ op 

08/05/2014, is een initiatief van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving (VEF), vanuit de goede doelen sector, in het perspectief van 

de federale en regionale verkiezingen van 25mei  

o Gina Patteet neemt op 03/06 deel aan de gratis conferentie ‘Fondsenwerving in 

België’, georganiseerd door Hogeschool Gent  

o Liliane gaat op 23/06 naar Amgen om het PPP toe te lichten in het kader van 

ons ingediend sponsordossier  

 

 

Liliane Ovaere 

Juni 2014 


