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PPP VZW  

WERKINGSVERSLAG 2017 2 

Nt. PPP RA en PPP SpA 

 

 

PATIENT PARTNERS REUMATOÏDE ARTRITIS 
 

OPLEIDING PPP RA 

Van 13/09 tot 16/09 zijn cursisten en trainers samen in de Holiday Inn in Hasselt voor de 

3daagse opleiding.  

We verwelkomen 3 nieuwe Patient Partners: Marijke De Beuckeleer, Karen De Hertog en 

Karine Wynants. 

Oefensessies op 13 en 17 oktober. 

 

 

UPDATE 

- Gonda volgt de les (studenten geneeskunde KU Leuven) bij Els op 5/10  

- 06/12: oefensessie van Gonda samen met Liliane 

 

 

E-LEARNING  

Samen met Katrien, onze webmaster vergaderen 4 PP’s hierover in Gasthuisberg op 1 

september. Katrien werkt hier gestaag aan verder met de hulp van een aantal Patient Partners. 

 

 

VERVOLG STUDIEDAG: CREATIEF SCHRIJVEN* 
- Terugkomdag 1 op 15/07: leren feedback geven, 6 PP’s samen met Beatrijs Peeters, 

we hebben 8 teksten 

- Vergadering op 9 september met prof. Westhovens, Beatrijs Peeters, Greet en Liliane:  

de teksten moeten geduid worden en ook de maatschappelijke context meegeven is 

enorm belangrijk 

- Liliane heeft op 3/10 een gesprek met Niels Janssens van Lannoo Campus 

- Terugkomdag 2 op 7/10: we krijgen nog een groot aantal tips, 5 PP’s samen met 

Beatrijs Peeters van Creatief Schrijven 

- We sturen de teksten door naar Lannoo In Tielt (Algemeen Fonds) 

- Voor de realisatie van een boek krijgen we de enthousiaste steun van prof. Filip De 

Keyser en zijn vrouw Heidi Van de Keere 
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LESSEN 

Totaal aantal bereikte lesvolgers: 548 
 

1. HUISARTSEN: 25 

- 20/09: les aan 13 huisartsen in Hoboken in het kader van een 

LOK – 3 PP’s – begeleidende reumatoloog: Dr Schuerwegh 

- 7/12: Neerijse, les aan 12 huisartsen in het kader van een 

bijscholingsavond georganiseerd door het MCH Leuven – 3 

Patient Partners – begeleidende reumatoloog: prof. Westhovens 

 

2. STUDENTEN GENEESKUNDE: 369 

KU Leuven 

Tussen 2/10 en 18/12 geven 77 Patient Partners 19x les aan 369 studenten 

geneeskunde. 

- 4 studiecoördinatoren van de dienst reumatologie volgen de les 

en ook Katrien Thorré van Pfizer komt geïnteresseerd luisteren 

- We hebben 1 evaluatie gedaan 

- Nieuwe Patient Partners volgen de les bij een aantal ‘anciens’ 

en/of geven de les o.l.v. een Patient Partner met meer ervaring 

 

3. OVERIGE LESSEN – bereikt aantal lesvolgers = 154 

• Medewerkers Pfizer 

21/09: Gina geeft les aan 8 medewerkers van Pfizer in hotel Boom in Sint-

Joost-ten-Node 

• Interviews farmaciestudenten, richting geneesmiddelenontwikkeling KU 

Leuven  

6 Patient Partners op 4, 5 en 7 december, 27 studenten 

• Kinesitherapeuten Heist Op Den Berg, LOKK Jef Van Rompay 

21/11 – 4 PP’s – 19 kinesitherapeuten – Dr Schuerwegh is begeleidende 

reumatoloog 

• Studenten podologie* 

02/12, Artevelde Hogeschool, 6 Patient Partners RA geven 2x les, 70 studenten  

• Studenten verpleegkunde, afstudeerrichting thuiszorg PIVH  

14/12, 8 Patient Partners, 25 studenten 

• Medewerker Pfizer (zie hierboven): 15/11, 1 

• Studiecoördinatoren dienst reumatologie Gasthuisberg (zie hierboven): 

04/12, 4 
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PATIENT PARTNERS SPONDYLOARTRITIS 
 

CREATIEF SCHRIJVEN*: zie PPP RA 

 

TRAINERSVERGADERING 

Op 27/11 vergadert Liliane met Philip en Luc om de opleiding PPP SpA 2018 op te starten. 

Aan de hand van de nota’s die Liliane maakte tijdens de opleiding PPP SpA in 2016, stelt 

Liliane een minicursus samen als hulp voor de nieuwe Patient Partners. 

 

LESSEN 

Bereikt aantal lesvolgers:  235 / 420 (kleine groepen / buiten categorie) 

1. HUISARTSEN: 15 

07/12: les aan 15 huisartsen in het kader van een LOK – 2 Patient Partners – 

begeleidende reumatoloog: Dr Liesbeth Van Praet  

 

2. KINESITHERAPEUTEN (LOKKS) – bereikt aantal lesvolgers = 120 

• Genk – 21/09 – 15 kinesitherapeuten – PP: Luc Ghekiere – begeleidende 

expert kinesitherapeut: Thijs Swinnen, Jef Van Rompay komt de sessie mee 

volgen 

• Roeselare – 17/10 – 35 kinesitherapeuten – PP’s: Philip Gadeyne en Jahel 

Roels – begeleidende expert kinesitherapeut: Thijs Swinnen 

• Geel – 24/10 – 28 kinesitherapeuten – PP: Philip Gadeyne – Thijs Swinnen is 

expert kinesitherapeut 

• Mortsel – 12/12 – 13 kinesitherapeuten – PP: Philip Gadeyne – begeleidende 

expert kinesitherapeut: Jef Van Rompay 

• Turnhout – 19/12 – 15 kinesitherapeuten – PP: Philip Gadeyne – Jef Van 

Rompay is begeleidende expert kinesitherapeut 

• Groot Beveren – 21/12 - 14 kinesitherapeuten – PP: Philip Gadeyne – Jef Van 

Rompay is begeleidende expert kinesitherapeut 

 

3. HUISARTSEN EN KINISITHERAPEUTEN SAMEN (LOKKS): 9 + 21 

• Sint-Niklaas – 07/12 – 4 huisartsen en 9 kinesitherapeuten – PP: Luc Ghekiere 

– begeleidende expert kinesitherapeut: Thijs Swinnen 

• Sint-Niklaas – 14/12 – 5 huisartsen en 12 kinesitherapeuten – PP’s: Philip 

Gadeyne, Jahel Roels en Michel Rys – begeleidende expert kinesitherapeut: 

Thijs Swinnen 

 

4. OVERIGE LESSEN: 70  

a. Studenten podologie* 

02/12: Artevelde Hogeschool – 3 Patient Partners geven 2x les – 70 studenten   

 

5. LESSEN BUITEN CATEGORIE – 1 Patient Partner geeft les aan een grote groep 

studenten 

Studenten kinesitherapie  

• KU Leuven – 11/10 – Luc Ghekiere – grote aula, aantal studenten = 200 – 

o.l.v. prof. Westhovens en Thijs Swinnen 

• U Gent  – 26/10 – Philip Gadeyne – grote aula: aantal = 220 studenten – 

begeleidende reumatoloog: Dr Carron 
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FEEDBACK OP ONZE LESSEN 

 
• Een zeer positieve column van Babette Salaets, student geneeskunde Leuven in De 

Artsenkrant: ‘De patiënt als prof.’ 

 

• Huisartsen aan het woord 

o PPP RA Neerijse 

‘Dankjewel voor de schitterende navorming van PPP donderdagavond. 

Iedereen vond het één van de beste avonden van de afgelopen jaren. 

Zeer veel appreciatie voor hetgeen jullie weten én bezielen. 

 

o PPP SpA Merelbeke 

‘Bedankt voor deze schitterende bijscholingsavond. Beide patiënten-teachers 

waren subliem!’ 

 

• Feedback van een LOKK verantwoordelijke kinesitherapeut:  

‘Namens mijn collega's wou ik jullie PPP-team nog eens expliciet bedanken voor de inzet. 

Iedereen vond het een leerrijke avond.’ 

 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

 

• 05/07 

Liliane gaat op uitnodiging van Dr Van Schaeybroeck naar het AZ Turnhout om het 

PPP uit te leggen, in functie van huisartsenlessen in de regio in 2018, ook de 2 

reumaverpleegkundigen zijn bij dit gesprek aanwezig 

• 23/09 

Lezing (Liliane) over chronische gewrichtsaandoeningen in Malle op vraag van ’t 

Lichtpuntje, een vereniging van chronische pijnpatiënten, 30 deelnemers 

• 28/09  

Greet vertegenwoordigt de Patient Partners op het jaarlijkse Belgische Reumatologie 

Congres in Brugge 

• 04/10 

Yvette Konings komt heel veel foto’s maken tijdens onze les aan de studenten 

geneeskunde KU Leuven (PPP RA) voor op de website 

• Acties Wereld Reuma Dag 

o Virtueel Symposium van 28/09 tot 15/10, met verlenging van een aantal dagen 

wegens groot succes 

Op onze stand was er een filmpje over onze lessen en 5 pdf-documenten 

(Concept PPP, prospectiefolder algemeen en voor LOKKS, 2 getuigenissen en 

de oproepkaart) 

o 11/10: ziekenhuisactie in Gasthuisberg, An samen met Bloempie, en Liliane 

zijn present 

o 12/10: Liliane was op vraag van ReumaNet even aanwezig op de actie van de 

KBVR/SRBR ‘Don’t delay, connect today’ aan het station van de NMBS 

Brussel-Zuid  
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• 16/10 

Op vraag van Matthias Gijsen, doctorandus farmacologie die we zagen tijdens de 

ziekenhuisactie gaat Liliane naar de ziekenhuisapotheek van Gasthuisberg voor uitleg 

over RA (les: modules en klinisch onderzoek van de pols)  

• 23/10 

Pfizer wil graag een brochure maken over cortisone voor patiënten met een 

reumatische aandoening en het grote publiek. Op aangeven van prof. Westhovens 

wordt er een advisory board georganiseerd mèt patiënten (Nele Caeyers, Mitch Silva 

en Liliane Ovaere) 

• 22/11 

An gaat aan kinderen van een lagere school (2de, 3de en 4de leerjaar) vertellen over haar 

leven met RA en de rol die Bloempie hierin speelt 

• 25/11 

Jan en Liliane en 2 ex-Patient Partners (Rita en Leo VDB) zijn in Haasrode aanwezig 

op de viering van 10 jaar RA-Liga  

• 28/11 

Philip volgt in ‘De regenboog’, een lokaal dienstencentrum van Gent een lezing over 

osteoporose en andere reumatische ziektebeelden  

• 14/12 

Greet bijt de spits af op de 1ste APINTO-avond in Strombeek-Bever. We geven er als 

patiënt een korte inleiding van 15’ met o.a. onze visie op ‘De huisapotheker’, een 

nieuwe dienst van apothekers voor mensen met een chronische aandoening. (In 2018 

volgen nog 5 APINTO-avonden.) 

• Opleiding tot ‘Patiënt Expert’ 

Philip, Ayteç en Karine volgen de opleiding tot ‘Patiënt expert’ die ReumaNet voor de 

1ste maal organiseert.  

- 21/11: ReumaCafé ‘s avonds: haalbaarheidsstudie PEC(R) 

- 30/11: Vaardigheden en competentieluik (4u),Trefpunt Zelfhulp 

- 9/12 (hele dag): Communicatie, Trefpunt Zelfhulp 

- 15/12 (namiddag): Medisch luik, prof. Filip De Keyser 

 

 

 

ADMINISTRATIE EN BELEID PPP vzw 
 

- Marian Van Roy doet de praktische organisatie van de lessen aan de LOKKS 

- Aankoop massagetafel 

- 16/10 raad van bestuur PPP vzw 

- 27/10 Marian en Liliane vergaderen met Werner van MSD in functie van de folders, 

affiches en oproepkaarten 

- Vergaderingen ReumaNet: 22/08 en 07/11 

 

  

 
 

 

 

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


