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WERKINGSVERSLAG 2de helft 2014 PPP vzw  

Nt. PPP-RA en PPP-AS 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

OPLEIDING EN VORMING PATIENT PARTNERS 

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

dringt zich op. Een werkgroep van 5 PP’s, Els Binnard, Ann Hoet, Jef Van Rompay, Gina 

Patteet en Liliane Ovaere wordt opgericht om o.l.v. prof. Westhovens dit hele proces te 

doorlopen. We krijgen hiervoor extra financiering van Pfizer. 

- 7/10 Liliane Ovaere volgt de les bij Jef Van Rompay ter voorbereiding van de 

vergadering van 16/10 

- 16/10 startvergadering van de ‘Werkgroep updating lesinhoud’: bepaling van de 

modules en taakverdeling 

- 24/11 Diederik De Cock en Sabrina Meyfroidt, 2 PhD studenten CareRA project  

volgen de PPP-RA-les (studenten geneeskunde KU Leuven)  

- 28/11 bespreking module delay (Diederik De Cock en Liliane Ovaere) 

- Vergadering 18/12: grondige bespreking modules, ook Kristien Van der Elst en 

Diederik De Cock zijn aanwezig 

 

LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 749 
 

1. 13 HUISARTSEN: 30/09 Borgerhout – 3 PP’s – Dr. Evelien De Boeck 

 

Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-RA sinds de start: 1.637 

 

2. 570 STUDENTEN GENEESKUNDE  

a. KU Leuven – gemiddeld aantal studenten per PP per les = 4,55 

i. 10x les op maandag o.l.v. Prof. Westhovens in de periode van 06/10 tot 

08/12/2014 – aantal PP’s: 44 – aantal studenten: 201 

13/10 en 14/10: evaluatie van de les van 2 PP’s 

+1: op 24/11 plus kandidaat PP 

 

ii. 9x les op dinsdag o.l.v. Prof. Verschueren in de periode van 07/10 tot 

09/12 – aantal PP’s: 37 – aantal studenten: 166 
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b. U Gent* – gemiddeld aantal studenten per PP per les = 8,83 

6x les op dinsdag in de periode van 04/11 tot 16/12 na een inleiding van Prof.  

Mielants – aantal PP’s: 23 – aantal studenten: 203 

 

3. OVERIGE LESSEN/INTERVIEWS – bereikt aantal lesvolgers = 166 

a. Interview van 2 PP’s door 4 studenten farmacie UA (2de jaars) 

Opdracht van de studenten: inzicht krijgen in de pathologie en de ervaringen 

van een geneesmiddelengebruiker, de studenten kozen zelf voor RA 

b. 8x een interview aan studenten farmacie van de KU Leuven  

In de periode van 11/12 tot 18/12 – 8 PP’s – 37 studenten 

c. Studenten podologie Artevelde Hogeschool Gent* 

8 PP’s (2x les na elkaar) – 90 studenten  

d. Studenten verpleegkunde PIVH Hasselt 

5 PP’s – 33 studenten en 2 docenten 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers: 226 
 

1. 10 HUISARTSEN: 02/09 Aartselaar – 1 PP – Dr. Annemie Schuerwegh 

 

Totaal aantal bereikte huisartsen PPP-AS sinds de start: 340 

 

2. STUDENTEN GENEESKUNDE 

U Gent* – gemiddeld aantal studenten per PP per les = 7,81 

6x les op dinsdagvoormiddag in de periode van 04/11 tot 16/12 na een inleiding van  

Prof. Mielants – aantal PP’s: 26 – aantal studenten: 203 

Bruno Mattelaer (VVB/ReumaNet) volgde op 9/12 de les bij Luc Ghekiere 

 

3. OVERIGE LESSEN  

08/12: 1 PP geeft samen met Thijs Swinnen les aan 13 master kiné studenten waarvan 

4 Engelstalig 

 

LESSEN BUITEN CATEGORIE – telkens 1 PP met een grote groep studenten 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 1040 

 

 08/11 studenten podologie Artevelde Hogeschool Gent* 

            2 PP’s (2x les na elkaar) (Michel Rys en Jahel Roels) – 90 studenten 

 

 12/11 studenten kinesitherapie KU Leuven – lessen selected topics 

1 PP (Luc Ghekiere) – ong. 200 studenten – Thijs Swinnen en Prof. Westhovens 

 

 14/11 studenten Revaki U Gent  

1 PP (Philip Gadeyne) – ong. 300 studenten – Dr. Carron 

 

 4/12 studenten geneeskunde KU Leuven – SpA kliniek 

1 PP (Luc Ghekiere) – ong. 450 studenten – Prof. Luyten – de les werd afgesloten met 

een oorverdovend applaus  
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EXTRA ACTIVITEITEN* 

 

- We werden niet geselecteerd voor Pare 2015 (PPP-AS), ook ons dossier dat we 

indienden bij MSD voor de Well Done Awards werd niet weerhouden door de jury 

 

- 23/09: Gina Patteet naar Puurs (waar de producties van bepaalde medicaties van 

Pfizer gebeurt)  

o Voorbereidende vergaderingen: 08/07 en 12/09 

o 2x op 1 dag, om 13.30u en 22u (voor de nachtploeg) geeft Gina een getuigenis  

over haar medicatiegebruik en haar ‘leven met RA’ 

o SMS van Gina na die lessen: “Bij Pfizer alles prima verlopen. Het was 

muisstil als ik aan het praten was en er werden vele vragen gesteld. Ook het 

PPP vonden ze geweldig!” 

 

- 24-26/09: Belgisch Reumatologie Congres in Oostende  
o Tentoonstelling kunstenaars: An Vandeloo haar kunstwerk werd geselecteerd  

o Ann Hoet vertegenwoordigt de PP’s op de sociale avond 

 

- 27/09: Forum van de patiënt in Gent, georganiseerd door Ziekenzorg vzw 

o Stand PPP vzw: Philip Gadeyne en Heleen Spittaels  

o Deelnemers: Dominique Malfait, Monique Hoskens en Liliane Ovaere 

 

- Wereld Reuma Dag: organisatie ReumaNet 

o Een aantal PP’s werkt actief mee aan de ziekenhuisacties overal in Vlaanderen 

o 12/10: actie Flasmob om 10u station Antwerpen Centraal 

 Initiatief Orka 

 Alle leden van de leden van ReumaNet werden door Nele Caeyers 

gemobiliseerd om te komen meedoen, een aantal PP’s was present – 

wat een feest! 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D7c_pRMFDs  

 

- 08/11: Het PPP heeft een prime time debuut op VTM-nieuws 

o Dank zij de inspanningen van de communicatiedienst van Pfizer 

o VTM maakt opnames tijdens onze les aan de podologiestudenten in Gent  

o Niki Slangen, Monique Hoskens, een podologiestudent en Prof. Westhovens 

komen aan het woord/in beeld  

o ‘Soms zegt 1 beeld meer dan 1000 woorden’ 

o Link: http://nieuws.vtm.be/binnenland/115334-reumapatient-geeft-les-aan-

podologen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-D7c_pRMFDs
http://nieuws.vtm.be/binnenland/115334-reumapatient-geeft-les-aan-podologen
http://nieuws.vtm.be/binnenland/115334-reumapatient-geeft-les-aan-podologen
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ADMINISTRATIE EN BELEID PPP vzw 
 

- 21/08: vergadering over de financies met Dr. Taelman, penningmeester PPP vzw 

 

- 20/10: raad van bestuur PPP vzw  

o Prof. Devogelaer neemt ontslag als bestuurslid 

o Cécile Debieve gaf haar ontslag als werknemer 

o Het Ft. PPP-RA zal herstarten met jonge RA-patiënten o.l.v. Dr. Tant en Prof. 

Peretz van de ULB en m.b.v. Véronique Frennet 

 

- Vergaderingen ReumaNet:  

o 25/08: vergadering met de voorzitter van ReumaNet 

o 16/09 en 15/11: raad van bestuur, algemene vergadering en brainstorming 

o 23/09 en 25/11:  

 overleg met andere patiëntenorganisaties in functie van 

overheidsfinanciering  

 m.n. verkenning van de idee van de oprichting van een Patiënten 

Expertise Centrum, afgekort PEC 

 ReumaNet wil graag het voortouw nemen en starten met een 

pilootproject Patiënten Expertise Centrum Reuma 

 Nele bedenkt hiervoor de naam (wood)PECR: we blijven kloppen 

(zoals een specht) tot we gehoord worden 

 

- Liliane stelt het PPP voor aan  

o Francoise Persyn van Abbvie (28/10) 

o Werner Borremans van MSD (28/11) 

 

 

 

Liliane 

December 2014 

 

 

 

 

 

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

 

 


