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Alfagenae et Alfageni,

Tot ons groot genoegen blijft het aantal artikels toestromen zodat we bij 
deze editie veel artikels hebben verschoven naar 2020.

• Pascal Borry en Eva Van Steijvoort schetsen ons de toekomst van 
genetische screeningstesten in de reproductieve geneeskunde. 
Reeds vroeg in de zwangerschap kan genetische informatie van het 
ongeboren kind nagekeken worden, waardoor de ouders soms voor 
moeilijke keuzes komen te staan. Men moet de (toekomstige ) ouders 
goed informeren zodat zij in staat zijn om in alle vrijheid wel overwo-
gen reproductieve keuzes te maken die in de lijn liggen van hun eigen 
waarden.

• Collega Bart Van den Bosch is reeds vele jaren verantwoordelijk voor 
het electronisch medisch dossier. Waarschijnlijk zijn velen onder ons 
die zich vroeger bezighielden met het opstarten van een electronisch 
medisch dossier terecht gekomen bij Bart, die een pionier is bij de 
uitwerking van het EPD in de ziekenhuizen. Het was in die periode 
niet evident dat een arts zulk een kennis had over het EPD.

 Gezien zijn ruime ervaring in deze materie vroeg ik hem om een artikel 
te schrijven over de evolutie van het EPD door de jaren heen. Het re-
sultaat is een interessant artikel over de evolutie en moeilijkheden om 
tot een standaard EPD te kunnen komen. 

• Zoals vroeger vermeld zouden we de cremecs meer willen betrekken 
bij onze ALFAGENwerking. De voorzitters van alle cremecs werden 
aangeschreven om een artikel te schrijven over de cremec werking. 
Collega Bruno Bruylants heeft hier als eerste voor gezorgd en be-
schrijft de cremec Oost Vlaanderen. Bij de volgende edities zullen de 
andere cremecs aan bod komen.

• Marc Dooms, die nog actief was als hoofdapotheker in het Sint Rap-
haël ziekenhuis schetst de evolutie van de ziekenhuisapotheken in 
Leuven door de eeuwen heen. Het is een boeiend overzicht geillus-
treerd met foto’s uit de oude doos. Er is nog veel apotheekmateriaal 
te bezichtigen in het HistarUZ museum te Leuven.

• Collega Eric Van Cutsem kreeg in Barcelona de ESMO Award (Eu-
ropean Society for Medical Oncology) voor zijn wetenschappelijke, 
educatieve en organisatorische bijdragen aan de medische oncolo-
gie. ALFAGEN is fier dat een bestuurslid deze onderscheiding kreeg.
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Op 18 mei 2019 vierden we de 25ste verjaardag 
van Intego samen met de 40ste verjaardag van 
de Huisartsenpeilpraktijken van Sciensano. 
Beide zijn dataregisters met gegevens uit de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Door dit evene-
ment samen te organiseren willen we zowel bij 
Intego als bij Sciensano (het Belgisch instituut 
voor gezondheid) onze samenwerking in de 
verf zetten. In de toekomst willen we elkaar 
graag zo veel mogelijk versterken, maar elk 
met onze eigen focus en expertise.

Intego is onderdeel van het Academisch Cen-
trum voor Huisartsgeneeskunde van de KU 
Leuven en haalt sinds 1994 op jaarlijkse basis 
medische data op uit huisartspraktijken ver-
spreid over heel Vlaanderen. Onze voornaam-
ste kracht ligt in de hoeveelheid aan gegevens 
over diagnoses, labotesten en medicatievoor-
schriften over de verschillende jaren heen. Dit 
stelt ons onder meer in staat om trends in ziek-
tebeelden, medicatiegebruik … op te volgen 
doorheen de tijd en rekening te houden met 
aanwezige parameters. 

Het netwerk van de Huisartsenpeilpraktij-
ken bestaat sedert 1979. Momenteel nemen 
110 praktijken (met 151 huisartsen) deel aan 
de registratie. Deze zijn zo representatief als 
mogelijk voor de Belgische huisartsen en ver-
spreid over heel het land. Het netwerk bereikt 
ongeveer 1,2 % van de algemene bevolking. In 
tegenstelling tot, en aanvullend op Intego is dit 
netwerk thematisch gericht en registreert infor-
matie via een actieve bevraging van de huis-
arts. Hierdoor kunnen ze gericht data verza-
melen en kennis verdiepen in vooropgestelde 

domeinen. Deelnemende artsen rapporteren elke week gegevens over 
7 besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten via een specifieke website 
www.sciensano.be/nl/netwerk-van-huisartsenpeilpraktijken. Sommige 
thema’s worden voortdurend gevolgd om de evolutie in de tijd en de 
mogelijke impact van interventies zoals vaccinatiecampagnes te bestu-
deren (bv. griepale syndromen). Andere thema’s worden herhaaldelijk 
bestudeerd om op verschillende tijdstippen beleidsondersteunende 
resultaten te bekomen en te kunnen vergelijken.

Door beide dataregisters kan de impact van verschillende gezondheids-
problemen en hun kenmerken bestudeerd worden. Door epidemiolo-
gische informatie en informatie over de zorg in de huisartsenpraktijk te 
leveren, helpen de beide netwerken de beleidsmakers om prioriteiten te 
bepalen en het gezondheidsbeleid te beoordelen.

Huisartsregistratienetwerken:  
De rijkdom van huisartsgegevens
Als huisarts zijn we meer en meer geroutineerd om patiënten informatie 
goed gestructureerd bij te houden. Naast het feit dat dit de individuele 
patiëntenzorg ten goede kan komen, biedt dit ook opportuniteiten voor 
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wikkelen die het gebruik van het EMD kunnen 
faciliteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
de audit modules die werden ontwikkeld 
en momenteel in de software van de EMD’s 
worden opgenomen, het feedback rapport dat 
er aan zit te komen waarbij we de huisartsen 
meer handvaten kunnen geven om nog beter 
te registreren en coderen, protocolschermen 
worden ontwikkeld en de thesaurus om diag-
noses te coderen wordt vernieuwd in samen-
werking met andere partners. Bij de huisart-
senpeilpraktijken wordt ook intern gewerkt aan 
de ontwikkeling van elektronische formulieren 
die beschikbaar zijn, en rechtstreeks ingevuld 
kunnen worden in het EMD van de arts.

Met deze nieuwe mogelijkheden willen we de 
huisarts een middel geven om de praktijkvoe-
ring zo optimaal mogelijk te organiseren en 
kunnen we zo nog accuratere gegevens ver-
krijgen. Een win-win situatie voor iedereen.

Beide dataregisters zijn nog op zoek naar 
extra huisartsen die wensen deel te nemen 
aan onze projecten. Meer info? 
www.intego.be of schrijf vrijblijvend in op 
www.intego.be/aanmelden
www.sciensano.be/nl/projecten/netwerk- 
van-huisartsenpeilpraktijken

Tine De Burghgraeve (Intego)  
en Dieter Van Cauteren (Sciensano)

andere domeinen. Zo kan dit onder meer de multidisciplinaire samen-
werking bevorderen en het opzoeken van evidence-based richtlijnen 
vergemakkelijken. Uit het symposium kwam duidelijk naar voren dat 
huisartsengegevens ook in het wetenschappelijk onderzoek en het 
beleid een duidelijke plaats hebben. De vele interessante wetenschap-
pelijke publicaties met deze gegevens in het verleden zijn maar een 
klein onderdeel van wat deze gegevens wetenschappelijk kunnen bete-
kenen. 

Wanneer huisartsengegevens gebruikt worden voor beleidsonder-
steuning, kunnen beleidsbeslissingen meer aangepast worden aan de 
noden van huisarts en patiënt. Ook kan het effect van implementatie 
van nieuwe zorgpaden in de eerste lijn en de kwaliteit van zorg worden 
opgevolgd. 

Huisartsregistratienetwerken: de transitie
Zowel de huisartspeilpraktijken als Intego ondergingen de voorbije 
jaren enkele drastische veranderingen. Een eerste informatisering van 
het netwerk van huisartspeilpraktijken werd doorgevoerd in 2018. De 
registratie verloopt nu volledig online via de website van de huisartsen-
peilpraktijken. 

Ook bij Intego stond de tijd niet stil. De omschakelingen van Medidoc 
naar CareConnect, van de Thrusted Third Party van de U Hasselt naar 
eHealth, het bewaren van de database op het platform van HealthData.
be zijn maar enkele voorbeelden. Die veranderingen kunnen we aangrij-
pen om zo nog meer huisartsen te bereiken. In de loop van 2018 werd 
het aantal huisartspraktijken meer dan verdubbeld van 46 naar 96. 

De toekomst
Om nog meer te kunnen samenwerken in de toekomst was het van 
belang om onze data ook te vergelijken. We maakten deze oefening 
met de gegevens over de griepale syndromen. We vroegen ons af of 
twee verschillende dataregisters die beide consultaties voor griepale 
syndromen registreren, maar werken met een verschillende gevalsde-
finitie en verschillende ophaalmethodes ook daadwerkelijk tot dezelfde 
conclusies konden komen. En inderdaad, beide registers registreerden 
de griep epidemie (begin, piek en einde van de epidemie) in 2015, 2016 
en 2017 in identieke weken. 

Beide netwerken bestuderen momenteel de mogelijkheden van het 
EMD en we proberen het EMD om te vormen van louter bewaren van 
informatie naar een motor die ons als huisartsen ondersteunt in het 
nemen van onze beslissingen. Zo zijn we bij Intego tools aan het ont- Tine De Burghgraeve Dieter Van Cauteren
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