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Voorwoord
Op 16 september 1966 zag MCH het daglicht. Het vormde het startpunt
van een nauwe en gestructureerde samenwerking tussen huisartsen en
specialisten.
50 jaar later, in 2016, vierde MCH zijn gouden jubileum. Er werd teruggeblikt
op een rijke geschiedenis die de fundamenten vormen voor een succesvolle
toekomst. Met het nieuwe beleidsplan dat in 2016 werd opgemaakt, zetten
we hiervan de eerste vijf jaar in. Een waaier van projecten zal de komende
jaren stapsgewijs gerealiseerd worden, projecten met focus op een optimale
zorgverlening voor de patiënt en op ondersteuning van de huisarts.
2016 was een boeiend jaar voor MCH. Er werd een groei in de activiteit
gerealiseerd. Naast de automatisatie van het labo, werd de nieuwe discipline
neuropsychologie geïntroduceerd. Huisartsen en specialisten werden
samengebracht om zo de communicatielijnen nog korter te maken.
We bedanken graag alle huisartsen en specialisten voor hun samenwerking
met onze organisatie. Ook een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan
al onze medewerkers die zich iedere dag met ongebreidelde energie inzetten.
In 2017 zetten we verder in op overleg met huisartsen, andere
eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen. Op deze manier blijven we onze
brugfunctie waarmaken.
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MCH
IN BEELD

50 jaar MCH in beeld
In 2016 vierde MCH zijn 50ste verjaardag
met een diverse waaier aan activiteiten
het ganse jaar door, waaronder een
tentoonstelling met de hoogtepunten
van de afgelopen 50 jaar.
Hoe het allemaal begon...
Er waren eens twee vooruitstrevende,
moedige huisartsen dr. Karel Van de
Meulebroeke en dr. José De Hertogh,
die “Meneer Doktoor” uit zijn isolement
wilden halen. Hun opzet was een
“brug” te slaan tussen de geneeskunde
te velde en de kliniek. Alles begon na

de memorabele doktersstaking van
1964. Tijdens deze woelige weken was
de behoefte tot samenwerking tussen
de huisartsen onderling en huisartsen
en specialisten duidelijk voelbaar. Na
vele nachtelijke vergaderingen en heel
wat pendelen in de wiegende blauwe
Chevrolet van dr. José De Hertogh,
besloten de twee, aangevuld met een
zestal collega’s, een samenwerkende
vennootschap (s.v.) op te richten. De
baanbrekers trokken op pad om de
groep uit te breiden tot 20, die na het
ondertekenen van de ontwerpstatuten

in de maand september 1966 de
stichters werden van ‘MCH Leuven’
s.v. Het doel was de samenwerking
tussen huisarts en specialist & tussen
huisartsen onderling te bevorderen en
de rol van de huisarts te valoriseren.
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MCH verhuist naar de Vital
Decosterstraat in Leuven. Naast
het laboratorium voor klinische
biochemie wordt ook het labo
bacteriologie opgericht. De dienst
radiografie gaat van start in
september.

1966

1968

MCH start onder het voorzitterschap van
dr. L. Vanderborght. 20 leden stappen
in de samenwerkende vennootschap.
104 huisartsen beginnen met MCH
samen te werken.

Nr. 1 van de “Wetenschappelijke
Tijdingen” verschijnt. Deze publicatie
vervangt de “Periodieke Tijdingen” en
brengt maandelijks verslag uit van de
nascholingsvergaderingen.
De nieuwe tijdingen worden verspreid
naar ruim 325 huisartsen.

1971

Een nieuw centrum in de Maria
Theresiastraat in Leuven wordt in
gebruik genomen. MCH Leuven
huisvest hier een dienst radiografie en
de raadplegingen inwendige ziekten,
gynaecologie en urologie. Later volgen
psychiatrie, orthopedie en neurologie.
172 huisartsen verwijzen jaarlijks
ongeveer 4.500 patiënten naar MCH.
Dit wordt de huidige locatie van MCH
Leuven.

1972

MCH Neerijse gaat van start onder
impuls van de huisartsen uit de
regio Neerijse, Overijse en Hoeilaart.
Patiënten kunnen in Neerijse terecht
voor een raadpleging psychiatrie,
orthopedie en heelkunde of voor
een radiologisch onderzoek. Eind
1988 worden deze poliklinische
raadplegingen geïntegreerd in MCH
Leuven en Wezembeek-Oppem.

1977

De polikliniek Druivenstreek in
Wezembeek-Oppem wordt opgericht
met raadplegingen urologie en
orthopedie en een dienst voor
radiografie. Later wordt dit uitgebreid
met inwendige ziekten, neurologie en
heelkunde.

1979

MCH viert haar 25-jarig bestaan met
een academische zitting. MCH werkt
mee aan het Leuvens preventieproject
voor
gynaecologische
kankers.
In het labo wordt gestart met
de eerste hematologie-celtellers
met automatische differentiatie
leucocyten.

1986

Er wordt gestart met stalenophaling
bij de huisartsen ’s avonds en op
zaterdagvoormiddag. De wagens
van de “pick-up” leggen jaarlijks
zo’n 178.000 km af.

1991

De kaap van 3 miljoen laboanalyses
wordt overschreden. MCH huisvest
het diabetesteam. Huisartsen
verwijzen hun diabetespatiënten
naar een internist, verpleegkundige,
diëtist of oftalmoloog die deel
uitmaakt van het diabetesteam in
MCH.

1995

2000

Met de uitwisseling van medische data
naar huisartsen via de elektronische weg
wordt de informatisering ingezet. De
“Stichting” ziet het licht en vormt naast
labo en polikliniek de derde pijler van
MCH. De nascholingen, administratieve
en logistieke ondersteuning van huisartsen(kringen) worden hier ondergebracht.

De spraaktechnologie wordt in
de polikliniek geïntroduceerd.
MCH Digest geeft een
maandelijkse samenvatting van
wetenschappelijke literatuur.

2001

Talks (Taakafspraken tussen
Artsen van Leuvense Kringen
en Specialisten) ontstaat.

2004

Na een lang aanlooptraject
wordt de nieuwbouw van MCH
Wezembeek-Oppem in gebruik
genomen. 21 medische disciplines
met 43 specialisten krijgen hier
onderdak.

2006

Laboresultaten kunnen online
geraadpleegd worden via het
systeem Consult-IT.
Vanaf 2007 kunnen de
aanvragen ook elektronisch
gebeuren via Order-IT.

2011

170
medewerkers,
100
specialisten en 700 huisartsen
vieren mee het gouden
jubileum.

2014

MCH introduceert KWS (Klinisch werkstation)
in haar poliklinieken als informaticasysteem
voor het geïnformatiseerd beheer van
patiëntendossiers. Dit gebeurt binnen
het samenwerkingsverband Nexuz Health
waarbij de partners met een geïntegreerd
patiëntendossier werken. De Commissie
Huisartsenkringen wordt omgedoopt tot
Vesaliuskoepel. De koepel verenigt 16
kringen en 1.136 huisartsen van VlaamsBrabant en Brussel.

2016
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MCH
IN 2016

Projecten Labo: WASP
Volautomatische entrobot
automatiseert de enting in het
labo microbiologie.
Op 19 september 2016 werd de WalkAway Specimen Processor (WASP)
in gebruik genomen in het labo. De
WASP is een volautomatische entrobot
die de stalen voor microbiologische
cultuur van urine, wissers en later
ook faeces, zal enten. Ook uitstrijkjes
voor Gramkleuring worden in de
toekomst door dit toestel gemaakt. Dit
betekent een verdere standaardisatie
van de enting en een nieuwe
stap in de automatisatie van het
microbiologielabo. Met behulp van
dit toestel zal de kwaliteit van de
enting verhoogd worden en wordt de
staalidentificatie sluitend.
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MCH
IN CIJFERS

Nieuwe discipline: neuropsychologie
In 2016 werd de nieuwe discipline neuropsychologie geïntroduceerd in MCH Wezembeek-Oppem.
Neuropsychologie draait om het
diagnosticeren en rehabiliteren
van
een
verstoring
in
de
hersenfunctie,
(geheugenstoornis,
aandachtsproblemen, taalproblemen,
...). Bij patiënten met geheugenverlies,
executieve moeilijkheden, veranderingen in de taal, gedrag of andere
cognitieve stoornissen wordt, na
verwijzing van huisarts of neuroloog,
een neuropsychologisch onderzoek
uitgevoerd om de aard en mate
van de cognitieve problemen te
bepalen. Specifiek is de cognitieve
revalidatie die verder bouwt op
het cognitieve vermogen van de
patiënt om de cognitieve problemen
die hij ondervindt te herstellen of
te compenseren. Het doel van de
behandeling is om de autonomie en
de zelfstandigheid van de patiënt
maximaal te bewaren.
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MCH medewerkers slaan handen in elkaar voor Bednet
Ter gelegenheid van 50 jaar MCH
hebben alle medewerkers zich een jaar
lang ingezet voor een goed doel. Er werd
gekozen voor de organisatie ‘Bednet’.
Bednet zorgt ervoor dat langdurig of
chronisch zieke kinderen, die niet naar
school kunnen, toch onderwijs kunnen
volgen. Via hun computer thuis zitten
de kinderen mee in de klas en hebben
ze contact met hun leerkrachten en
klasgenootjes. Dit recht op synchroon
internetonderwijs is gratis voor het kind
en voor de school. Door Bednet horen
ze er weer bij en kunnen ze terugvallen
op de door hen gekende en vertrouwde
omgeving. Ten voordele van Bednet

werd “MCH After Work” in het leven
geroepen. Concreet betekende dit dat
iedere maand een andere afdeling
gedurende één week activiteiten
organiseerde om geld in te zamelen.
Er werd bijvoorbeeld ’s ochtends
heerlijke koffie verkocht aan een hippe
espressobar, tijdens de koffiepauzes
werden er ook lekkere cupcakes,
koekjes en wafels verhandeld of tijdens
de lunch werden er allerlei heerlijke
gerechten aangeboden. De Slimste
mens inspireerde ons dan weer tot het
organiseren van een quiz die het slimste
MCH-team moest vinden. Anderen
organiseerden
wandelzoektochten,

een workshop om juwelen te leren
maken, tot zelfs een party helemaal
in de stijl van carnaval in Venetië.
Het engagement en de vindingrijkheid
van alle collega’s was bijzonder groot.
De medewerkers van MCH konden zo
een bedrag van maar liefst 19.748,96
EUR inzamelen ten voordele van de
kinderen van Bednet.
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“We hebben met dit initiatief beseft
dat een jaar lang samen voor een
goed doel werken ons dichter bij elkaar
heeft gebracht en dat, terwijl we al die
kinderen helpen, we er zelf ook beter
van geworden zijn, want iedereen bij
MCH kijkt met een warme glimlach
terug op dit afgelopen jaar.”
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MCH verwelkomt de nieuwe HAIO’s
21 enthousiaste HAIO's (huisartsen
in opleiding) namen deel aan de MCH
HAIO-dag. De startende huisartsen
werden wegwijs gemaakt in de werking
van de polikliniek en het labo. Er werd
ook kort uitgelegd wat MCH Focus voor
hen kan betekenen. Verder vonden er
kleine demonstraties plaats van de
tools die MCH aanbiedt voor huisartsen
in hun interactie met specialisten. Zo
kunnen de HAIO's meteen van start bij
hun praktijkopleiders.
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Ontmoetingsavond
Specialist & Huisarts
MCH werkt samen met 100 specialisten
in 26 verschillende disciplines. Dit
maakt het voor de huisarts niet altijd
eenvoudig om zijn of haar patiënt naar
de juiste specialist door te verwijzen. In
april 2016 werd daarom een interactie
ontmoetingsavond georganiseerd voor
huisartsen en specialisten. Dit was het
uitgelezen moment voor de artsen om
kennis te maken met hun collega. Het
contact tussen de specialisten van MCH
en de huisartsen werd op deze manier
versterkt.
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Een hulde aan de stichters
In het Leuvense stadhuis werden de stichters van MCH gehuldigd voor hun gedurfd initiatief van 50 jaar geleden. Alle
aanwezigen werden bedankt voor hun bijdrage aan de bloeiende organisatie die MCH mocht worden. Wat begon na de
doktersstaking in 1964 en vele nachtelijke vergaderingen onder leiding van dr. Karel Van de Meulebroeke en dr. José De
Hertogh, mondde uit in de oprichting van de samenwerkende vennootschap MCH. De oprichting vormde de start van een
verbetering in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten en het begin van een ondersteuning om de rol van de
huisarts te valoriseren. Het 50-jarig jubileum was een uitstekende gelegenheid om de stichters in de bloemetjes te zetten
voor hun baanbrekende ideeën van destijds.
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vlnr 1ste rij: dr. Emiel De Ridder, dr. Roger Schoolmeesters, dr. Karel Van de Meulebroeke, dr. Rika Van Overmeire, dr. Sophie Maes.
vlnr 2de rij: mevr. Dorien De Ryck, dr. Hans Mestdagh, dr. Geert Van Boxem, dr. Karel De Koker, dr. Edmond Charlier, dr. Jef Van Deun,
dr. Hendrik De Vis

“Als je je toekomst wil bepalen, moet je je geschiedenis kennen”
			
Dr. K. Van de Meulebroeke, stichter MCH

Dokter Jan, een reis door 50 jaar geneeskunde
Dr. Willy Storms creëerde naar aanleiding van het jubileum een
autobiografische verhalenreeks rond dr. Jan.
In 10 verhalen neemt dr. Jan de lezer mee naar de belangrijkste mijlpalen
in 50 jaar huisartsgeneeskunde. Hoe de geneeskunde 50 jaar geleden
werd uitgeoefend heeft dr. Storms als 10-jarige jongen aan den lijve
kunnen ondervinden, toen hij werd opgenomen op de dienst interne
geneeskunde. Ook zijn avonturen als adjudant-geneesheer tijdens zijn
legerdienst en het ontstaan van het accrediteringsproces komen aan
bod. De verhalen zijn te lezen op de MCH-website.
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Het symposium "Huisartsgeneeskunde 5.0" bracht realiteit

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan, organiseerde MCH op zaterdag
1 oktober 2016 het
symposium
“Huisartsgeneeskunde 5.0.
Iedere arts die pakweg twintig jaar aan de
slag is, heeft al een merkelijke evolutie
gezien op diagnostisch, therapeutisch
en organisatorisch vlak. De evolutie in
kennen en kunnen stijgt volgens een
exponentiële schaal. Nanotechnologie
blijkt tot grootse dingen in staat en
maakt steeds meer deel uit van ons
leven van alle dag en zeer zeker ook
in de geneeskunde. Tegelijk dagen
de vragen op naar de grenzen van de
medische activiteit. Kennen betekent
niet automatisch willen kunnen. De
ommezwaai naar andere technieken
en organisatie kan revolutionair zijn.
De vijf sprekers, prof. dr. Birgitte
Schoenmakers , dr. Harrie Dewitte , prof.
dr. Jan De Maeseneer, prof. dr. JeanJacques Cassiman & dhr. Johan Van
Helleputte gunden de toeschouwers een
blik op de toekomst, gesteund op feiten
en realistische toekomstverwachtingen.
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Schitterend slot van een
feestjaar

24

Het feestjaar werd op zaterdag 19
november 2016 afgesloten met een
“schitterende” avond. Huisartsen,
specialisten
en
personeelsleden
werden uitgenodigd in de Brabanthal
in Leuven. Het werd een sfeervol
feest met een vleugje spektakel. Dit
evenement betekende het einde van
het feestjaar, maar tegelijk ook het
startsein voor de volgende 50 jaar
boeiende geneeskunde die huisartsen,
specialisten en patiënten nog dichter
bij elkaar zal brengen.
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MCH
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IN CIJFERS

LABORATORIUM
309.492 aanvragen

PICK-UP

Afgelopen jaar bereikten 309.492
aanvragen het laboratorium. Dit is
goed voor 4.048.434 analyses of 15.511
analyses per dag. In mei 2016 werd een
nieuw record gevestigd: er bereikten
toen 1.062 aanvragen van serumstalen
het labo.

De staalophaaldienst of pick-updienst
van MCH legde 364.038 kilometers af
om bloed en andere recipiënten bij de
huisartsen in de regio op te halen. Zij
zorgden ervoor dat de stalen tijdig in
het labo geraakten voor analyse.

NASCHOLING

RADIOLOGIE

MCH verzorgde 20 nascholingen,
inclusief een symposium. In totaal
namen er 905 artsen deel aan de
nascholingen. 15 ervan werden
geaccrediteerd onder rubriek 2
“regionaal seminarie” en 5 onder
rubriek 6 “ethiek en economie. Ook
gingen er nog 4 nascholingen door in
WZC Ter Meeren.

33.185 patiënten kregen in MCH
Leuven of Wezembeek-Oppem een
radiologisch onderzoek. Dit is een
groei van 3% t.o.v. 2015. Ze werden
verwezen voor een conventioneel
onderzoek, mammografie, echografie
of botdensitometriemeting.

MEDEWERKERS

POLIKLINIEK

In 2016 telde MCH gemiddeld 170
koppen of 127,3 vte. Er werden in 2016
12 nieuwe medewerkers aangetrokken
en er gingen 15 personen uit dienst.
80% van de medewerkers zijn vrouwen.

57.794 patiënten werden in 2016 naar
MCH verwezen voor een consultatie.
Beide campussen kenden een groei.
Vooral de specialismen orthopedie, NKO
en cardiologie kenden een groeiend
aantal verwijzingen.

905 deelnemende artsen

170 personeelsleden

364.038 afgelegde kilometers

33.185 patiënten

57.794 consultaties
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Christophe
Indevuyst
In het kort
Apotheker-bioloog
34 jaar, geboren in Tielt
getrouwd en vader van 2 kinderen
studeerde apotheker master in de
geneesmiddelenontwikkeling
studeerde ziekenhuisapotheker
(master na master in de
ziekenhuisfarmacie)

Apr. biol. Christophe Indevuyst werkt sinds 2014 als klinisch bioloog in
MCH.
Christophe Indevuyst: “de samenwerking met MCH biedt me de kans op
een boeiende job met gevarieerde taakinvulling over de verschillende
domeinen van de klinische biologie (scheikunde, hematologie en
microbiologie).
Het labo van MCH probeert om op een evidence-based manier aan
goede en betaalbare klinische biologie te doen. Daartoe is er ook heel
wat contact met huisartsen en specialisten. Deze filosofie, samen met
een goed team, fijne collega’s en een goede bereikbaarheid maken het
aantrekkelijk om in MCH te werken.”

nadien behaalde hij een
postgraduaat clinical pharmacy
specialiseerde zich als klinisch
bioloog (master na master in de
klinische biologie)
werkte als klinisch bioloog in
opleiding onder meer in UZ Leuven,
Imelda Bonheiden, Jessa Ziekenhuis
Hasselt en OLV Aalst
houdt van lopen & fotografie

“Het labo van MCH probeert om
op een evidence-based manier
aan goede en betaalbare klinische
biologie te doen.”
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Dorien De Ryck
Sinds 2014 waait er een nieuwe wind
door MCH. Dorien De Ryck nam de
algemene leiding van MCH op zich.

In het kort
Algemeen directeur
36 jaar, geboren in Leuven

32

getrouwd en (plus)mama
van 4 kinderen
studeerde handelsingenieur,
internationale betrekkingen
& conflictbeheersing
specialiseerde zich daarna
in gezondheidszorg
werkte als manager bij UZ Leuven
werkte bij revalidatiecentrum De
Appelboom als algemeen directeur
houdt van reizen, lopen, yoga en dans

Dorien De Ryck: “Ik ben blij te kunnen
deel uit maken van een organisatie met
een rijke geschiedenis. Ik kom van een
grote organisatie en het contrast met
MCH was erg groot. De overstap naar
hier was een verfrissende gebeurtenis.
De compactheid van MCH is niet
alleen voor de patiënten, maar ook
voor de personeelsleden aantrekkelijk.
Bij mijn start was ik blij verrast met
de professionaliteit en de extreme
klantgerichtheid van de medewerkers.
Er wordt maatwerk geleverd. Dit maakt
MCH uniek en deze sterktes moeten we
verder bestendigen.
In de organisatie heerst een open
en informele sfeer. Ook is een soort
van sociale geëngageerdheid indirect
deel van de bedrijfscultuur geworden,
hoewel dit nooit geëxpliciteerd werd.
We zien dit bijvoorbeeld terugkomen
omdat we in 2016 ten voordele van
het goede doel Bednet werkten. Alle
diensten zetten zich hier, vrijwillig,
heel hard voor in. De meest inventieve
activiteiten werden georganiseerd om
geld in te zamelen. Dit was geweldig om
te zien en het bevorderde bovendien de

sfeer tussen de collega’s.
Waar we actief aan werken is om de
verantwoordelijkheden te leggen waar
ze thuis horen en meer betrokkenheid
te creëren bij de projecten die in MCH
uitgerold worden. Niet alles hoeft van
bovenaf te komen. In de organisatie
zitten genoeg creatieve ideeën en de
juiste competenties. Die moeten we
kunnen benutten. Ik geloof heel sterk
dat door medewerkers de nodige
flexibiliteit en vertrouwen te geven,
hen dit zal stimuleren en motiveren
in hun werk. Dit zal dan ook MCH als
geheel ten goede komen. Het is onze
taak te zorgen dat ze de mogelijkheid
krijgen om zich te ontwikkelen en dat
er – zelfs met de kleinschaligheid van
de organisatie – voldoende groeikansen
zijn.
De filosofie van samenwerking
tussen huisarts en specialist die de
zorgverlening versterkt, is ook van
toepassing binnenin de organisatie,
tussen directie en de medewerkers van
de verschillende afdelingen. Samen
worden we beter. We staan voor een
aantal belangrijke uitdagingen in de
gezondheidszorg, maar met de ganse
ploeg kunnen we deze aangaan.”
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Stijn Willems

Stijn Willems kwam in 2015 bij MCH in dienst en werkt op de IT-afdeling.

In het kort
Systeembeheerder IT sinds 2015

Stijn Willems: “Ik voelde dat ik meer nood had aan een collegiale
samenwerking en ging opzoek naar een functie waar technische
kennis gecombineerd kon worden met het effectief vooruit helpen van
anderen. Al snel had ik een goed gevoel tijdens de selectieprocedure en
heb ik niet getwijfeld toen de job mij werd aangeboden.

27 jaar, geboren in Leuven
studeerde toegepaste informatica
werkte als cloud engineer
bij CRM Warehouse

De aangename sfeer maakt het werken in MCH geen dagelijkse
sleur en maakt dat ik elke dag met een goed gevoel kom werken. Bij
het uitoefenen van mijn functie is het belangrijk om de dagelijkse
continuïteit in de werking te garanderen, maar we krijgen toch een
zekere vrijheid om nieuwe dingen uit te proberen, met het oog op een
algemene vooruitgang van onze IT.”

werkte bij Belfius Insurance
als digital realizer
houdt van tennissen,
gitaar spelen en motorrijden

“De aangename sfeer maakt het
werken in MCH geen dagelijkse
sleur en maakt dat ik elke dag met
een goed gevoel kom werken.”
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Alix Naert

Dr. Alix Naert werkt sinds 2014 als dermatologe in MCH.

In het kort
Werkt sinds 2014 in MCH
als dermatologe
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34 jaar, geboren in Leuven
getrouwd en mama van 2 kinderen
studeerde geneeskunde,
specialiseerde zich nadien in
dermatologie
werkt naast het MCH ook in
een groepspraktijk
dermatologie te Herent
houdt van mountainbiken,
wandelen, lezen,
fietsvakanties, lekker gaan eten

Alix Naert: “het is fijn om in de polikliniek van MCH te werken omdat
ik steeds kan rekenen op zeer bekwaam personeel. De samenwerking
met de verpleging en het secretariaat verloopt zeer vlot wat het werken
efficiënt en aangenaam maakt. Het personeel is vriendelijk, kordaat en
correct waardoor ik kan spreken van een prima service.
Het voordeel van de centralisatie binnen de polikliniek is dat men
de patiënt vlot kan doorverwijzen voor een bijkomend onderzoek of
zo nodig naar een collega-specialist. De resultaten van aanvullende
onderzoeken zijn snel gekend hetgeen de behandeling van de patiënt
alleen maar ten goede komt. Voor de patiënten is de stap naar een
polikliniek vaak gemakkelijker gezet dan naar een ziekenhuis.”

“Het voordeel van de centralisatie
binnen de polikliniek is dat men
de patiënt vlot kan doorverwijzen
voor een bijkomend onderzoek
of zo nodig naar een collega
specialist.”
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Sophie Maes
Dr. Sophie Maes is huisarts en sinds 2014 bestuurder van MCH.

In het kort
34 jaar, geboren in Merksem
getrouwd en mama van 3 kinderen
studeerde geneeskunde
heeft gedurende 4 maanden in Chili
stage gynaecologie en pediatrie
gedaan
huisartsenopleiding voltooid in
Heist-Op-Den-Berg
heeft in 2010 een eigen praktijk
opgestart met een jaargenoot in
centrum Leuven
werkt als CRA in WZC Edouard Remy
en als vervangende arts bij Kind en
Gezin
houdt van creatief bezig zijn, fietsen,
koken en lekker eten

Sophie Maes: “wat mij aanspreekt om met MCH samen te werken is dat
MCH de huisarts wil ondersteunen om het dagelijkse werk in de praktijk
te vergemakkelijken. Het is een centrum voor en door huisartsen die
allen actief zijn in het veld. De huisartsen die MCH richting en vorm
geven zijn collega’s die zelf ondervinden wat het is om praktijk te voeren
en weten wat verbeterd kan worden. Op die manier kan het centrum
bijdragen aan een goede eerstelijnswerking in onze regio.
Ook de navorming aangeboden door MCH is heel interessant. Via de
feedback van de huisartsen worden topics aangeboden waar vraag
naar is. Het labo werkt op maat van de huisarts. De labostalen worden
frequent opgehaald en je kan via consult-it zeer snel de resultaten
volgen. De klinisch biologen zijn zeer bereikbaar. Ook de labogids is een
handige tool die je online kan consulteren.
De visie van MCH is dat de patiënt eerst de huisarts contacteert. Als
die een doorverwijzing nodig vindt, kan de patiënt terecht in MCH. De
patiënten worden snel geholpen. Het is belangrijk voor de patiënt om
gepast en gericht doorverwezen te worden. Dit komt zijn gezondheid
alleen maar ten goede. De polikliniek staat in het verlengde van de
huisartsenpraktijk, waar de specialist de patiënt op een zeer deskundige
manier kan verder helpen. De specialist werkt nauw samen met de
huisarts en houdt die ook goed op de hoogte.”

“De labostalen worden frequent
opgehaald en je kan via consultit zeer snel de resultaten volgen.
De klinisch biologen zijn zeer
bereikbaar. Ook de labogids is
een handige tool die je online kan
consulteren.”
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Nieuwe specialisten in MCH
In 2016 startten acht nieuwe specialisten in MCH, vijf in Leuven en drie in Wezembeek-Oppem.

Dr. Sylvie Gordts
Gynaecologie Leuven
In februari startte dr. Sylvie Gordts haar raadpleging
in MCH Leuven. Dr. Gordts is gynaecologe. Zij is
specialiste in fertiliteitsbehandeling, naast ook
algemene gynaecologie met bijzondere interesse
voor endoscopische reproductieve chirurgie, dit
voor zowel tubaire en uteriene pathologie als
voor endometriose behandeling. Zij kreeg haar
medische opleiding aan de KU Leuven.
Sinds eind 2003 is zij werkzaam bij het Leuven
Institute for Fertility and Embryology (LIFE),
verbonden aan het Regionaal ziekenhuis Heilig
Hart te Leuven. Hier begeleidt zij koppels met
fertiliteitsproblemen of herhaalde miskramen.
Sinds 2014 is dr. Sylvie Gordts hoofd van het IVFlaboratorium van het zorgprogramma reproductieve
geneeskunde type B. Zij verzorgt de coördinatie van
het programma van pre-implantatie genetische
diagnose inclusief counseling van patiënten met
genetische aandoening.
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Dr. Stijn Ghijselings
Orthopedie Leuven
De raadpleging orthopedie in MCH Leuven is sinds
mei versterkt met dr. Stijn Ghijselings.
Dr. Ghijselings werd opgeleid aan de KU Leuven,
waar hij specialiseerde in orthopedie met speciale
interesse in de heuppathologie. Hij bekwaamde
zich verder in spiersparende prothese chirurgie via
de anterieure benadering en in heuparthroscopie
tijdens aanvullende opleidingen in Londen, Bern en
München.
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Dr. Stijn Ghijselings startte in augustus als staflid in
UZ Leuven, Campus Pellenberg en werkt binnen de
heupdienst samen met prof. Jean-Pierre Simon en
prof. Michiel Mulier.
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Dr. Filip Verhaegen
Orthopedie Leuven
De orthopedie in Leuven werd in mei verder
uitgebreid met de komst van dr. Filip Verhaegen.
Dr. Filip Verhaegen werd opgeleid aan de KU Leuven,
waar hij zich specialiseerde in de orthopedie, met
speciale interesse in schouderpathologie. Hij is als
staflid verbonden aan de dienst orthopedie van UZ
Leuven.
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Dr. Yannick Nijs
Algemene Heelkunde Wezembeek–Oppem
De raadpleging heelkunde in MCH WezembeekOppem is sinds mei uitgebreid met een nieuwe
titularis, dr. Yannick Nijs. Dr. Nijs werd opgeleid
aan de KU Leuven, waar hij specialiseerde in de
heelkunde.
Zijn speciale interesse ligt in de abdominale/
colorectale pathologie. Hij is verbonden aan de
Europa-ziekenhuizen, campus Sint-Michiel.
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Dr. Erwin Denies
Urologie Wezembeek-Oppem
Vanaf juli houdt dr. Erwin Denies raadpleging
urologie in MCH Wezembeek-Oppem.
Dr. Denies is Fellow of the European Board of Urology.
Hij heeft zijn opleiding in de urologie voltooid aan
de KU Leuven. Tijdens zijn specialisatie deed hij
ervaring op in AZM Maastricht in Nederland, AZ
Klina in Brasschaat, Jeroen Bosch ziekenhuis in Den
Bosch in Nederland, Jessa ziekenhuis in Hasselt,
het Sint Franciscus Ziekenhuis te Heusden Zolder
en UZ Leuven. Hij volgde masterclasses urethra,
reconstructieve en pediatrische chirurgie te Londen
en Female en Functional Urology te Berlijn.
Dr. Denies heeft een bijzondere interesse in de
algemene, oncologische en reconstructieve urologie
met name de urethrachirurgie. Hij is verbonden aan
AZ Jan Portaels van Vilvoorde.
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Dr. Sarah Deckers
Gynaecologie Leuven
In juli 2016 werd de gynaecologie in Leuven
versterkt met dr. Sarah Deckers.
Dr. Deckers studeerde in 2009 af als arts aan de KU
Leuven. Zij specialiseerde zich in de gynaecologie
en verloskunde.
Tijdens haar assistentschap werkte ze in UZ Leuven
en OLV Aalst. Daarnaast kreeg ze de kans ervaring
op te doen in het buitenland en werkte ze in
Flinders Medical Centre in Adelaide (Australië).
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Dr. Els Delaunay
Algemene Endocrinologie - Diabetologie Leuven
In oktober startte dr. Els Delaunay in MCH Leuven
met een raadpleging algemene endocrinologie.
Dr. Delaunay studeerde geneeskunde aan de
KU Leuven en promoveerde als arts in 2010. Ze
vervolledigde haar opleiding met een specialisatie
in de interne geneeskunde, ze koos voor de
subspecialisatie endocrinologie in UZ Leuven onder
leiding van prof. dr. Mathieu.
In 2016 behaalde zij het diploma van master na master in de endocrinologie, algemene endocrinologie,
kaderend in een bredere internistische visie. Haar
interesse gaat voornamelijk uit naar diabetologie,
schildklierpathologie en algemene endocrinologie
met speciale aandacht voor de functie die de endocrinoloog heeft in preventie. Ze hecht veel belang
aan een goede samenwerking met collega’s en een
goede vertrouwensband tussen arts en patiënt.
Zij is staflid van de dienst endocrinologie in het H.
Hartziekenhuis Leuven.
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Dr. An Hindryckx
Gynaecologie Wezembeek–Oppem
Sinds april houdt dr. An Hindryckx raadpleging in de polikliniek van
MCH te Wezembeek-Oppem.
Dr. An Hindryckx is gynaecologe/verloskundige en kreeg haar
medische opleiding aan de KU Leuven. Zij is staflid Foetomaternale
Geneeskunde op de dienst gynaecologie van UZ Leuven, met
subspecialisatie: verloskunde, prenatale diagnose, prenatale diagnose
foetale nier- en urinewegafwijkingen.
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Commissie Ouderenzorg
Tijdens de werkvergaderingen van
de commissie Ouderenzorg werden
onder leiding van zijn voorzitter , dr.
Johan Vliers, ondermeer volgende
topics besproken: het liaisondocument
VZP
tussen
Woonzorgcentra
en dienst Geriatrie, de CRAopleidingen, voorbereidingen van
de nascholingsavonden Residentiële
Ouderenzorg, medicatierobot in WZC
en het invullen van vacatures voor
CRA’s in WZC in de regio Leuven en
omgeving.
De
commissie
Ouderenzorg
verzorgt een 4-tal nascholingen in
de nascholingscyclus “Residentiële
Ouderenzorg”. Deze worden in
verschillende WZC gegeven. De
topics staan steeds in relatie met de
problematiek in de geriatrie en de
WZC. Afgelopen werkjaar werden de
thema’s ‘levensmoeheid bij ouderen’,
‘dementie’, ‘exploreren en benutten van
restcapaciteiten bij dementerenden’ en
‘de zorg voor patiënten met beginnende
dementie’ voorgesteld.
Tijdens de laatste bijeenkomst in
november borrelde het idee om een
symposium te organiseren rond de vele
vragen en thematiek van Levensmoeheid
bij de oudere patiënten. Samen met
een enthousiast werkgroepje zal dit
symposium georganiseerd worden in
het najaar 2017.
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Commissie Medische Literatuur en Ethiek
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Het afgelopen jaar werkte de commissie
Medische Literatuur en Ethiek
verder aan de digitalisering van onze
samenvattende teksten van medische
journals voor de Wetenschappelijke
Tijdingen en MCH Digest.
Voorzitter dr. Leslie Vander Ginst werkt
samen met collega’s dr. Storms en dr.
Van Pottelbergh aan het klaarstomen
van een maandelijkse editie vol
samenvattingen en opiniestukken van
medische artikels relevant voor de
huisartsgeneeskunde.
Dr. Vander Ginst blijft naast de
traditionele tijdschriften, BMJ, JAMA,
LANCET, NEJM en occasioneel Annals
of Internal Medicine ook aandacht

schenken aan Prescrire, een Frans
tijdschrift vol kritische artikels over
farmacologie. Toegang tot CEBAM is
dikwijls een grote hulp.
Het afleveren van de biografie onder
de titel “Dokter Jan, een beeld van
huisartsgeneeskunde van de afgelopen
50 jaar” was een pareltje op de kroon
van het jarenlange werk van dr. Willy
Storms. Verder blijft collega Storms de
Nederlandstalige tijdschriften ‘Huisarts
en Wetenschap’ en ‘Nederland
Tijdschrift
voor
Geneeskunde’
napluizen om de meest relevante en
recente artikels voor het lezerspubliek
samen te vatten.

Dr. Van Pottelbergh houdt de vinger aan
de pols op de actuele organisatorische
thema’s die huisartsen aanbelangen.
Zo werd er toelichting gegeven bij
het nieuwe akkoord tussen artsen
ziekenhuizen en de overheid en
het project ‘ZorgZaam Leuven’, een
proefproject
voor
geïntegreerde
chronische zorg. Ook de sterke
toename van het aantal personen met
chronische ziektes werd nader bekeken
en in een artikeltje gegoten door dr. Van
Pottelbergh, waar het huidige beleid
op ‘an inconvenient truth’ voor een
regering in besparingsmodus stoot.

MCH
IN CIJFERS

53

VESALIUS Koepel
De Vesalius Koepel, koepel van
Vlaams Brabantse en Brusselse
huisartsenkringen staat garant voor een
continue doorstroming van informatie
via de kringen naar de huisarts op te
bouwen.
Dr. Johan Wuyts, voorzitter
de Vesalius Koepel,
leidde
bijeenkomsten
in
2016.
ontwikkelingen op vlak van beleid

van
de
De
van

overheid i.v.m. wachtposten werden
besproken. De eerste jaren zal het
initiatief nog bij de kringen liggen
om een wachtpost op te richten.
Bij het kabinet De Block lijkt men
een duidelijke voorkeur te hebben
voor wachtposten die vlak bij een
spoedafdeling van een ziekenhuis liggen.
Daarnaast werd ook het pilootproject
Tienen/Leuven toegelicht dat opgestart
werd in 2016 met een ‘dry-run’-fase

van triage volgens 1733-protocollen.
Ook de zorgregio’s kwamen aan bod
en de voorgestelde afbakening in kader
van de eerstelijnsconferentie 2017.
Verder volgde ook een toelichting
van de chronic care projecten,
protocollen rond veiligheid van artsen
in Vlaams-Brabantse kringen, nieuwe
procedure van FOD DG personen met
handicap en het project Innovage.
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Commissie Permanente Vorming
Onder leiding van voorzitster dr. Birgitte
Schoenmakers werkte de commissie
Permanente Vorming het afgelopen jaar
een goed gevulde nascholingskalender
af.
Door het gevarieerde aanbod van
de middag- en avondnascholingen
noteerde MCH zo’n 789 deelnemende
artsen. Sommige thema’s werden in
beide nascholingscycli aangeboden,
telkens
voor
een
verschillend
doelpubliek.
De
voorstellingen
worden voorbereid door specialist
in samenwerking met de huisarts

om zo nauw mogelijk aan te sluiten
bij de praktijkvoering van de
huisarts. Daarnaast werd ook het
symposium ‘Huisartsgeneeskunde 5.0.
Huisarts tussen realiteit en droom’
georganiseerd.
Ook dit jaar werd er een
gemeenschappelijke kalender met
het ACHG, het Regionaal Ziekenhuis
Heilig-Hart en UZ Leuven gemaakt. Zo
kan de huisarts in één oogopslag het
vormingsaanbod overschouwen en zelf
een programma voor het jaar opstellen.
We proberen ook de specialisten uit de

verschillende ziekenhuizen, MCH en het
ACHG samen lezingen te laten geven of
toch minstens te laten voorbereiden.
De input van de huisartsen is daarbij
onontbeerlijk.
Volgend academiejaar blijven we
inzetten op een kwalitatief programma,
in
samenwerking
met
andere
zorgpartners en streven ernaar om
ook de nieuwe media te gebruiken.
E-learning is een toekomstig project
voor de MCH-nascholingen. We hopen
MCH hierdoor als navormingscentrum
stevig op de kaart te zetten.
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ELLIX, de Commissie van de Zestigplussers maakte van 2016 haar laatste
werkjaar
Destijds werd deze commissie 60+
opgericht door dr. Oscar Caes van
Werchter om de aankomende generatie
gepensioneerde huisartsen wegwijs
te maken in het overlaten van hun
medisch kabinetten, verzekeringen
rond pensioenen, besprekingen van
associaties en om gezamenlijk culturele
activiteiten uit te stippelen.
Met de jaren groeide er een dynamische
onderlinge band tussen de huisartsenzestigplussers en hun echtgenotes door
de verschillende activiteiten en een
jaarlijkse 4-daagse reis. Deze 4-daagse
reizen, georganiseerd door wijlen dr.
56 Karel Monden, smeedden een hechte
vriendschapsband bij deze Ellixers.
Door het dynamisch clubleven van Ellix

met veel afwisseling in de daguitstappen,
de reizen en de voordrachten hebben
de leden-zestigplussers veel gezien
en veel vernomen dat ze zonder Ellix
zouden gemist hebben. Voor de eerste
lustrumviering van Ellix werd er zelfs
een heus “Ellix-lied” gecomponeerd.

belichting. Het was de persoon achter
de huisarts die ze te zien kregen,
veeleer dan de ons bekende collega.
Ellix sloot in schoonheid haar boeken
tijdens de laatste werkvergadering van
december 2016.

De voorzitter, dr. Herman Baeyens,
beklemtoonde in zijn afscheidsspeech
dat de bijeenkomsten geen ontmoeting
waren van huisartsen die gekaderd
bleven binnen hun werkveld. Dat had
veel te maken met de deelname van de
echtgenotes, waardoor Ellix begon als
een onbeschreven blad. De echtgenotes
waren veelal onbekenden voor de
meesten en de mannen ontmoetten
elkaar meestal onder een ongekende
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v.l.n.r. dr. Sophie Maes (bestuurder), dr. Rika Van Overmeire (bestuurder), dr. Hendrik De Vis (medisch directeur), dr. Jef Van Deun (voorzitter),
dr. Edmond Charlier (bestuurder), dr. Karel De Koker (bestuurder), dhr. Chris Vander Auwera (adviserend lid), dr. Geert Van Boxem (bestuurder),
dr. Hans Mestdagh (secretaris), mevr. Ann Vancompernolle (personeelsdirecteur), mevr. Dorien De Ryck (algemeen directeur)

MC H
Maria Theresiastraat 63A
3000 Leuven
Tel 016/310 100 - Fax 016/310 180
Hardstraat 12
1970 Wezembeek-Oppem
Tel 02/785 03 45 - Fax 02/785 03 44
www.medischcentrumhuisartsen.be
Info@mchlvwo.be

Dit jaarverslag kon gerealiseerd worden door de hulp van vele MCH-medewerkers, met speciale dank aan Touria Benyaich
(vormgeving) en Eric Malfait (foto’s).

