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PPP VZW 

WERKINGSVERSLAG 2017 1  

Nt. PPP RA en PPP SpA 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

OPLEIDING 2017 

5 cursisten zijn gestart met de opleiding 

- Kennismakingsavond 20 april in Gasthuisberg – met Dr Taelman, Ciska, Els en 

Liliane 

- Startdag op 13/05 in Novotel Leuven – trainers: Els, Ciska en Wilma – Liliane werkte 

op 27/05 één van de cursisten die niet kon aanwezig zijn op 13/05, individueel bij 

- (Vervolg na de grote vakantie: 3daagse opleiding in de Holiday Inn in Hasselt van 13 

tot 16 september 2017) 

 

STUDIEDAG* in samenwerking met de vzw CREATIEF SCHRIJVEN 

- 30/01: Voorbereidende vergadering in Gasthuisberg met een aantal Patient Partners, 

prof. Westhovens en Ariane en Beatrijs van de vzw Creatief Schrijven 

- 11/03: 3 Patient Partners RA en SpA, samen met prof. Westhovens en Irma Noordman 

(Pfizer) kregen van Beatrijs Peeters, docente vzw Creatief Schrijven een boeiende 

vorming: theorie en concrete tips, hoe scènes schrijven, kleine oefeningetjes… 

- 8 Patient Partners gingen inderdaad aan de slag en schreven over hun leven met 

RA/SpA – 15/06 : deadline inleveren teksten bij Beatrijs Peeters 

- (Wordt vervolgd met 2 terugkomdagen: 15/07 en 07/10) 

 

LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 463 
 

1.  STUDENTEN GENEESKUNDE – totaal aantal studenten: 362 

a. VUB – prof. Dessein en Dr Walschot 

- 2x les op 28/02 

- 6 Patient Partners 

- 48 studenten 

- 5 mensen van Pfizer volgden de les in de voormiddag 
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b. U Gent* - prof. Van den Bosch en Dr Carron 

- 8x les tussen 23/03 en 11/05  

- 44 Patient Partners   

- 181 studenten geneeskunde (4de jaars)  

 

c. UA – begeleiding door prof. De Clerck en prof. Van Offel 

- Les op 02/06, 08/06 en 14/06 

- 22 Patient Partners – Jan deed een extra inspanning in functie 

van anderstalige studenten in zijn groep 

- 133 studenten geneeskunde (3de bachelor)  

- Op 8 juni volgden 2 mensen van Sanofi Genzyme de les en 

werden er opnames gemaakt voor het filmpje voor het Virtueel 

Symposium van ReumaNet in het najaar (van 28/09 tot 15/10) 

 

2. OVERIGE LESSEN – bereikt aantal lesvolgers = 101 

a. 09/02 podologen*  

- Artevelde Hogeschool: de leerstoel podologie bestaat 25 jaar, er 

wordt een symposium georganiseerd ‘Whole in one’ 

- Op vraag van Mieke Fransen gaven Philip G. en Liliane elk 2x 

een korte praktische workshop  

- aantal = 42 (25 + 17) 

b. 09/03: studenten master verpleeg- en vroedkunde KU Leuven* 

- 2x les na elkaar 

- 5 Patient Partners 

- Aantal studenten: 50, plus 2: ook Beatrijs Peeters van de vzw 

creatief Schrijven en Chris Moens, reumaverpleegkundige 

Gasthuisberg volgen deze les 

c. Medewerkers farmaceutische industrie 

i. Pfizer (zie hierboven): 5 

ii. Sanofi Genzyme (zie hierboven):  2  

 

 

PATIENT PARTNERS ANKYLOSING SPONDYLITIS 
 

STUDIEDAG* – zie PPP RA 

 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers:   

- in kleine groepen: 254 

- buiten categorie: 200 

 

1. STUDENTEN GENEESKUNDE –aantal: 164 

U Gent* - prof. Van den Bosch en Dr Carron 
- 7x les tussen 23/03 en 11/05  

- 44 Patient Partners   

- 164 studenten geneeskunde   

- 5 mensen van Pfizer volgden de les 
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2. OVERIGE LESSEN – aantal: 90 

a. 09/02: Podologen*  

1. Artevelde Hogeschool: de leerstoel podologie bestaat 25 jaar, er 

wordt een symposium georganiseerd ‘Whole in one’ 

2. Op vraag van Mieke Fransen gaven Philip G. en Liliane elk 2x 

een korte praktische workshop  

3. aantal = 42 (25 + 17) 

b. 09/03: Studenten master verpleeg- en vroedkunde KU Leuven* 

1. 2x les na elkaar 

2. 3 Patient Partners 

3. Aantal studenten: 50, plus 2: ook Beatrijs Peeters van de vzw 

creatief Schrijven en Chris Moens, reumaverpleegkundige 

Gasthuisberg volgen deze les 

c. Medewerkers farmaceutische industrie 

- Pfizer (zie hierboven): 5 

 

3. 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 

- 26/04  

- Patient Partner: Luc Ghekiere  

- grote aula: aantal studenten = 200 

 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

 

• Opleiding ‘Specialisatie reumatologie verpleegkundigen’ 

o voorbereidende vergadering in Gasthuisberg op 12/01 

o 23/02: Liliane geeft na haar introductie (korte persoonlijke medische historiek) 

uitleg over de 4 modules (update lesinhoud PPP RA) 

 

• Navorming voor de Patient Partners SpA op 9/3 door Thijs Swinnen over de recente 

verwijscriteria ASAS 

 

• Oefensessie PPP SpA met Philip G. (trainer) op 14/03 (klinisch onderzoek) en 25/04 

(recente verwijscriteria ASAS) 

 

• 03/04: Ciska, Ayteç, Jeannine (RA-Liga) en Liliane vergaderen in het Reuma 

Expertise Huis met 2 mensen van Lilly: toelichting medicatie patiënten perspectief  

 

• 21/04: Amsterdam:  

o ASAScursus georganiseerd voor de medische dienst van het farmaceutisch 

bedrijf Lilly 

o als aanvulling op de vele wetenschappelijke info over SpA gaven Philip G., 

Luc en een Nederlandse SpA patiënt in 3 sessies van 30’ een interactieve 

workshop (history taking, impact)  
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• 23/04: Liliane heeft een interview  met een farmaciestudente (1ste master) van de 

KU Leuven over haar leven met een chronische aandoening: diagnose, medicatie, 

invloed van de RA op het dagdagelijks leven van de patiënt en zijn/haar omgeving, 

opvolging en begeleiding 

 

• 24/04: Luc en Marian volgen de verschillende lezingen van het ReumaCafé 

Chronische pijnbeleving  

 

• 16/05: Deelname focusgroep ‘Artritis’ UZ Leuven – Luc: groepsdiscussie en 

brainstorm 

 

• 23 en 24 mei: Ayteç reist naar Rome voor een deelname aan de meeting ‘Stronger 

Together Against RA’, georganiseerd door Pfizer 

 

• 10/06: Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden organiseert een opendeurdag voor de 

huisartsen van de regio, dit jaar wordt de dienst reumatologie in de kijker gezet  

o Gina en Kristel geven uitleg over het PPP aan de hand van een power point 

presentatie en delen nadien onze nieuwe prospectiefolders uit  

o 31/05: voorbereidende vergadering 

 

• Van 14 tot 17/06: Greet vertegenwoordigt de Patient Partners op het Eular- en 

Parecongres in Madrid 

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID PPP vzw 
 

- Katrien, onze webmaster is na de startvergadering (20/01) bezig met de E-Learning 

PPP RA – een praktisch en boeiend hulpmiddel voor de toekomstige cursisten PPP 

RA 

 

- 20/03: Raad van bestuur en algemene ledenvergadering PPP vzw 

 

- 30/03: Wilma en Liliane hebben een voorbereidende vergadering met Kris Kerckhofs, 

stafmedewerkster ontwikkeling en opleiding UZ Leuven i.v.m. de les PPP RA aan 

alle vaste medische en interne assistenten op 27 maart 2018 

 

- Vergaderingen ReumaNet: 30/01, (13/04) en 26/06 

 

- Liliane heeft contact met verschillende farmaceutische bedrijven in functie van grants 

en sponsoring 
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- 20/04: Marian, Thijs en Liliane vergaderen met Stefaan Peeters (Axxon) en Nicole 

Morre (Pro-Q-Kiné) ter voorbereiding van de vorming PPP SpA aan 1ste lijns 

kinesitherapeuten (start van de vormingen in september) – onze prospectiefolder 

wordt aangepast aan deze doelgroep 
 

- Pfizer zorgt voor de druk/print van onze nieuwe prospectiefolders – elke Patient 

Partner krijgt via de post een exemplaar van beide folders om deze te bezorgen aan 

hun huisarts en kinesitherapeut 

 

 

Liliane  

07/07/2017 

 

 

* Activiteiten voor de RA en SpA Patient Partners  


