
VERSLAG COLLEGE GERIATRIE 2020 
 
1. Samenstelling en gegevens van de leden: 

 
      Jean Claude Lemper, Voorzitter 

Scheutbos / UZ Brussel 
02/854 10.10 
jc.lemper@gmail.com 
 
Katrien Cobbaert, 
Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare 
kcobbaert@hhr.be 
051/237281 
 
Eddy Dejaeger ,Ondervoorzitter 
UZ Leuven  
016/342649  
eddy.dejaeger@uzleuven.be  
 
Anja Velghe 
UZ Gent 
anja.velghe@uzgent.be 
 
Marie-Elena Vanden Abeele 
Jessa ziekenhuis Hasselt 
marie-elena.vandenabeele@jessazh. 
 
 
Zijn ontslagnemend en sedert 7/2019 niet meer aktief 

 
Pierre Hanotier 

      Hôpital de Jolimont 
064/233011 
Pierre.hanotier@skynet.be  
 
Benoit Boland, Secrétaire/ Secretaris 
CU Saint Luc 

      027/642453 
      benoit.boland@uclouvain.be 
 

Sandra Higuet 
CH de Charleroi 
067/885233 

       sandra.higuet@hotmail.com  
 

 

      Experten:  -     JP Baeyens : permanent uitgenodig 
 
      Vertegenwoordigster FOD : M. Haelterman ( tot 3/2020) 
 
Het is belangrijk te noteren dat verschillende leden ( cfr supra) al ruime tijd geleden 
ontslag genomen hebben en dat overblijvende leden kandidaat zijn voor 
herbenoeming maar door de politieke omstandigheden blijft dit steeds hangen. In dit 
verband moet de voorzitter ook melden dat hij met zijn professionele activiteiten in 
11/2021 stopt. 
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Ook denkt het College Geriatrie dat het de gelegenheid kan zijn om het 
multidisciplinair aspekt van de Geriatrie in belang te stellen en het College voor 
andere disciplines te openen. Indien men over kwaliteit op de dienst geriatrie wil 
nadenken kan dit uiteraard moeilijk zonder de mening van de verschillende 
zorggevers ( zie de Visie-Missie document van het College van 2013 !) 
 
 
2. Vergaderingen 

Het College is bijeen gekomen op : 03/03 en virtueel op 23/06 & 7/12. 
      De verslagen zijn beschikbaar na aanvraag bij de voorzitter 

3.Project 2020 :  

Jaar 2020 werd besteden aan de realisatie en de communicatie van de e-learning  

Door de sanitaire situatie was dit bijzonder moeilijk maar sterk ondersteund door Mw 

Dicker, wat eindelijk mogelijk maakte de eerste casus te produceren eind 2020; 

vertaling, communicatie en volgende casus(sen) volgen in 2021 vervolgens contract 

2020-2021            
 

  
4.Budget 
Een schuldvordering met bewijsstukken zal apart bezorgd worden 
 
5.Kwaliteitsgrant van het College 
-Grant van 2019 toegekend aan B Van Grootven ( KU Leuven ) voor zijn 
communicatie op de WM over: “Evaluating the implementation of G-COACH, a 
geriatrics co-management program for cardiology patients in the hospital, using the 
PDCA cycle”   werd pas in 2020 betaald door het laat sturen van de nodige 
bewijsstukken ( nodige budget werd met goedkeuring van de administratie van 2019 
naar 2020 overgebracht) 
-Grant van 2020 werd ter gelegenheid van de virtuele Akademische zitting toegekend 
aan:  “Afbouw van psychofarmaca in wonzorgcentra : een implementatiestudie voor 
de bredere uitrol “  van M Wauters-Farmacologie UGent . 
 
 
6.Varia      

-publicatie: Het optimaliseren van de geneesmiddelen therapie op geriatrische 

afdelingen in België - een nationale meting : aanvaard 12/2020  bij Acta Clinica Belgica 

 

Dr JC Lemper 

Voorzitter van het College 

      



 

 
  

 
 
 
 


