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B likvanger in een online-enquête bij 52.000 

CM-leden: drie kwart van hen (73%) wil bij 

een ziekenhuisopname het comfort van 

een eenpersoonskamer, al mag de prijs voor een 

arts die hen in die kamer behandelt niet verschillen 

met die in een twee- of meerpersoonskamer. 

Dat staat haaks op de huidige ziekenhuis- en 

honorariafinanciering, maar snijdt wel hout vanuit 

patiëntenoogpunt.

Wat dan met de artsen die de supplementen op 

eenpersoonskamers mordicus verdedigden tot 

nu toe? Niet noodzakelijk hoeft dit tot een clash 

te leiden. Die artsen zagen de supplementen als 

een compensatiemechanisme dat te maken had 

met het enorme afdrachtenpercentage van hun 

honoraria. 

In ons onlinejournaal en in een eerder video-

interview met De Specialist lieten zowel Jacques 

de Toeuf als Constantinus Politis (Bvas) wel al 

mogelijke openingen, zolang die honoraria zelf 

niet in het gedrang komen. Men zou het systeem 

immers kunnen verfijnen en corrigeren. Een 

uitweg ligt in de koppeling van comforteisen van 

de patiënt aan een prijsdiversifiëring, ongeacht 

het kamertype. Wellicht ontmoeten beide partijen 

elkaar ergens halverwege. Overigens zal ook een 

derde partij, met name de ziekenhuisbeheerders, 

zich mengen in deze discussie. Zij willen immers 

niet dat bij een compromis de werking van hun 

ziekenhuis in het gedrang komt. “Het is dankzij de 

afdracht van de artsen dat de meerderheid van de 

ziekenhuizen kan blijven bestaan en niet failliet 

gaat”, beklemtoont Robert Rutsaert (ASGB) nog 

eens in deze krant.

Schimmenspel van de macht

Niet toevallig werden de resultaten van de CM-

enquête bekendgemaakt tijdens een congres 

met als thema innovatie. Innovatie op meerdere 

vlakken. Ook bij de ziekenfondsen zelf, die naarstig 

zoeken naar een nieuwe rol, maar op weg daarnaar 

best wat weerstand mogen verwachten. Niet 

het minst van hun eigen leden (zie blz. 2, edito) 

maar ook van het artsenkorps. Zeker als ze te veel 

richting doktersterrein opschuiven omdat ze een 

deel van hun speelveld aan patiëntenverenigingen 

moeten laten. In eerste instantie is het aan de 

nieuwe voormannen Luc Van Gorp (CM) en Paul 

Callewaert (SM), om hun kunnen op dit vlak te 

tonen.

Ze genieten alvast rugdekking van Marc Justaert, 

weliswaar uitgewuifd op een academische zitting 

met heel veel schoon volk, maar tegelijk met een 

sleutelpost bedacht door minister De Block (blz. 

5). De rol van de ziekenfondsen mag dan aan 

het schuiven zijn, die van de tweede machtigste 

persoon in ons gezondheidsbeleid na de minister 

zelf, is nog verre van uitgespeeld. ❚

Pascal Selleslagh
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Directie versus artsen: water blijft diep
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Van zieken- naar gezondheidsfondsen?

D e oprukkende smartphone-economie zet ook de rol van de 
ziekenfondsen onder druk. Wie als dienstverlenend ‘bedrijf’ niet 
kan meesurfen op deze radicale technologische veranderingsgolf, is 

gedoemd om te verdwijnen. De reis- en banksector, en ook de boeken- en de 
krantenwereld kunnen erover meespreken.

Maar in elke verandering liggen ook kansen. Voor een ziekenfonds liggen 
die in de opwaardering van de big data die ze beheren. Wil het daar een 
meerwaarde bieden, dan moet het zijn eerder passieve beheerderspositie 
inruilen voor een participerende rol. Dat vergt een maatschappelijk draagvlak. 

Extra gevoelig ligt dat als de beheerde gegevens medisch zijn. De CM peilde 
bij zijn congres over innovatie intens naar de ledenreacties. Er werden 
ballonnetjes opgelaten in de vorm van: “Mag uw ziekenfonds de informatie 
doorgeven waarover het beschikt?”, “Vindt u dat een ziekenfonds na 
toestemming toegang mag krijgen tot info die wordt bijgehouden door de 
behandelend arts? (diagnose, gerelateerde info waarvoor preventie nodig is 
zoals voor hart- en vaatziekten…)”. Het zal niemand verwonderen dat deze en 
gelijkaardige vragen spontaan weerstand opriepen.

Nogal wat CM-leden vonden het niet kunnen dat een ziekenfonds zich zo de 
rol van zorgverlener toe-eigent, zelfs al wordt die herpositionering verpakt 
onder de benaming ‘preventieverbetering’ en ‘patient empowerment’. 
Er vielen bij de leden termen als ‘dit opent de weg naar risicoselectie’, 
‘paternalisme’ en ‘schending van de privacy’.

Artsen, door hun beroepsgeheim gebonden en specifiek voor deze materie 
opgeleid, genieten een zeer hoog vertrouwen van de bevolking. De 
ziekenfondsen worden voor dit takenpakket veel minder geschikt geacht. 
Opschuiven weg van een puur administratief naar een veeleer medisch-
dienstverlenend imago zal niet zomaar gepikt worden. Niet door de 
achterban en al zeker niet door de ‘natuurlijke sparringpartners’, de artsen. Er 
ligt dus nog heel wat masseerwerk bij de leden in het verschiet. ❚

Pascal Selleslagh
p.selleslagh@despecialist.eu

OPINIE

Een goede samenwerking tussen directie en medisch korps is van groot 
belang voor het ziekenhuis. Toch bleek tijdens het debat op het einde van 
de studiedag van Zorgnet en Icuro over Ziekenhuisgovernance dat de kloof 
tussen beide groepen vaak nog erg diep is.
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D e hervormingsplannen over 
de ziekenhuisfinanciering van 
minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid Maggie De Block zetten 
het governancemodel van ziekenhuizen 
op scherp. Het is dan ook geen toeval dat 
Zorgnet en Icuro net nu een studiedag 
volledig wijden aan Ziekenhuisgover-
nance. De massale belangstelling van-
uit de ziekenhuiswereld toonde aan dat 
het onderwerp inderdaad erg actueel is. 
Uitgangspunt van de studiedag was de 
enquête die Zorgnet uitvoerde bij zijn 
leden (1). 

“Uit onze rondvraag blijkt dat in meer dan 
negen algemene ziekenhuizen op tien de 
hoofdarts altijd en voor alle agendapun-
ten wordt uitgenodigd op de raad van 
bestuur”, aldus Miek Peeters, de stafme-
dewerker van Zorgnet Vlaanderen die de 
resultaten van de enquête voorstelde. Bij 
de revalidatieziekenhuizen (75%) en bij 
de psychiatrische ziekenhuizen (40%) ge-
beurt dat minder systematisch. Ook op de 
medische raad van de algemene zieken-
huizen wordt de hoofdarts bijna steeds 
uitgenodigd. “In drie ziekenhuizen op de 
tien wordt hij er steeds en voor alle pun-
ten bij gevraagd, in 32% altijd maar niet 
voor alle punten en in 38% van de zieken-
huizen soms voor bepaalde agendapun-
ten”, geeft Miek Peeters aan. 

Permanent comité
Minder dan de helft van de algemene 
ziekenhuizen (47%) heeft een permanent 

comité van overleg tussen beheerder 
en ziekenhuisartsen (POC). “Daarmee  
scoren de AZ minder goed dan de re-
validatieziekenhuizen (50%) en de psy-
chiatrische ziekenhuizen (83%)”, legt 
Miek Peeters uit. De samenstelling van 
het POC varieert sterk naargelang het 
ziekenhuis. Nu eens is dat de volledige 
medische raad, dan weer een delegatie 
van de medische raad. Langs de kant 
van de beheerder is het soms de raad 
van bestuur, elders de directie. In som-
mige gevallen bestaat het POC enkel uit 
de hoofdarts en de algemeen directeur. 

In 44% van de algemene ziekenhuizen is 
het artsenkorps vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur. In zes gevallen op de 
tien gebeurt dat door een vertegenwoor-
diger van de artsen, in de overige vier op 
de tien door de artsen zelf. Wanneer het 
artsenkorps vertegenwoordigd is, is dat 
in driekwart van de ziekenhuizen (73%) 
als volwaardig bestuurder.

Tijdens de studiedag werd bij de aan-
wezigen gepolst naar hun wensen in 
verband met de aanwezigheid van art-
sen in de raad van bestuur. 86% van de 
aanwezige ziekenhuizen vindt dat het 
artsenkorps, actief in het ziekenhuis, 
vertegenwoordigd moet zijn in de raad 
van bestuur. Of die vertegenwoordiging 
door leden van het artsenkorps zelf, dan 
wel via vertegenwoordiging door perso-
nen buiten het ziekenhuis moet gebeu-
ren, verdeelt de ziekenhuizen in twee 
groepen die ongeveer even groot zijn 

(respectievelijk 49 en 51%). Ongeveer 
twee derde (62%) vindt wel dat de artsen 
volwaardig bestuurder moeten worden. 
Voor het opnemen van andere stake-
holders (verpleegkundigen, syndicaal 
afgevaardigden, patiënten, huisartsen, 
kredietverstrekkers) bestaat er minder 
animo: 39% vindt dat ook zij een plaats 
verdienen in de raad van bestuur.

Conflictmodel 
Conflicten tussen ziekenhuisbeheerders 
en artsen zijn niet nieuw. “Niet verwon-
derlijk”, vindt Frank Lippens, algemeen 
directeur van het Sint-Vincentiuszie-
kenhuis in Deinze en voorzitter van de 
raad van betuur van het AZ Sint-Lucas 
in Brugge. “De ziekenhuisfinanciering 
heeft een dualiteit in zich die vaak leidt 
tot een conflictmodel. Nochtans biedt 
het dialoogmodel veel voordelen. Sa-
menwerking en een goede verstandhou-
ding tussen beheerders en artsen komt 
iedereen, inclusief het ziekenhuis, ten 
goede.” Tijdens het debat aan het einde 
van de studiedag bleek echter dat de 
kloof tussen artsen en beheerders vaak 
erg diep is.

“Dat een hoofdarts in een raad van be-
stuur zetelt, is logisch. Hij is dan ook 
eerder bestuurder dan arts. Maar andere 
artsen uit het ziekenhuis die als verte-
genwoordigers van de artsen in de raad 
van bestuur zetelen, is een slecht idee”, 
loste Wim Coumans (raad van bestuur 
UZ Antwerpen) meteen een schot voor 
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de boeg. “Die vertegenwoordiging zou 
te syndicaal getint zijn, terwijl de raad 
van bestuur moet streven naar het al-
gemeen belang van het ziekenhuis.” Een 
mening waar prof. Herman Nys voorzit-
ter AZ Nikolaas) zich grotendeels bij kan 
aansluiten: “Zolang de ziekenhuiswet-
geving een rol weggelegd heeft voor de 
medische raad, is het moeilijk om ook 
nog eigen artsen op te nemen in de raad 
van bestuur. Een wetswijziging – en dat 
is sinds kort een bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid – zou de verplichting 
van de medische raad moeten opheffen.” 
Het zal dan ook wel geen toeval zijn dat 
in de raad van bestuur van het AZ Ni-
kolaas pas sinds kort, en eerder toevallig 
(een huisarts als afgevaardigde van de 
gemeenteraad) een arts zetelt. “Als art-
sen in de raad van bestuur zetelen, waar-
om zouden dan ook andere stakeholders 
geen plaats opeisen?” vroeg Wim Cou-
mans zich nog af.

Meer dan zomaar 
stakeholders
“Artsen zijn meer dan gewone stakehol-
ders”, luidde de repliek van dr. Robert 
Rutsaert (ASGB). “Het is dankzij de af-
dracht van de artsen dat de meerderheid 
van de ziekenhuizen kan blijven bestaan 
en niet failliet gaat. Het is dan toch ook 
niet meer dan logisch dat artsen in de 
raad van bestuur vertegenwoordigd zijn. 
Zelfs als er in de toekomst geen afdracht 
meer zou zijn, zou het dom zijn om artsen 
niet in de raad van bestuur op te nemen.” 

Een repliek die volmondig gesteund 
werd door dr. Jean-Luc Demeere (VBS). 

Prof. Herman Daems (voorzitter KU Leu-
ven en Fortis) die als expert aan het pa-
nelgesprek deelnam, probeerde beide 
visies te verenigen: “Het is vanzelfspre-
kend dat artsen van het ziekenhuis in 
de raad van bestuur zitten. Echter niet 
omdat zij door hun afdrachten een soort 
aandeelhouder zijn. Het hele idee van 
corporate governance is er immers net 
op gericht te vermijden dat een aandeel-
houder met een belangenconflict gecon-

fronteerd wordt. Artsen moeten wel in 
de raad van bestuur zitten om mee de 
belangen van het ziekenhuis te verdedi-
gen. Dat gebeurt het best door hen een 
adviserende stem te geven.” ❚

Filip Ceulemans

Referentie
1. 34 Algemene ziekenhuizen, 20 psychiatrische 

ziekenhuizen en 4 revalidatieziekenhuizen namen  
aan de bevraging deel. 

Miek Peeters

Frank Lippens

Robert Rutsaert
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E erder ontstond een oorlog tussen 
de ziekenfondsen en het Jessa 
Ziekenhuis wegens zogenaamd 

onterecht aangerekende prestaties. 
Maar om te beginnen vergisten de zie-
kenfondsen zich van tegenstander door 
hiervoor het ziekenhuis aan te vallen. Het 
vonnis roept ook weer vragen op over de 
rol van de ziekenfondsen als verdediger 
van patiënten, zelfs tegen hun wil.

Wat voorafging: eind 2007 dagvaardden 
de christelijke, de onafhankelijke en de 
liberale ziekenfondsen het Hasseltse 
Jessa Ziekenhuis. Zij beweerden dat het 
ziekenhuis jarenlang onterecht de mani-
pulaties voor de coronarografieën aan-
gerekend had aan patiënten. De patiën-
ten hadden nochtans steeds uitdrukkelijk 
ingestemd met die bijkomende aanreke-
ning, na goed geïnformeerd te zijn door 
het ziekenhuis. Ze wisten dat die presta-
tie niet terugbetaald werd door het Riziv.

Toch meenden de ziekenfondsen dat dit 
allemaal verboden was. Volgens hen 
was de manipulatie inbegrepen in een 
aanverwante prestatie die wel door het 
Riziv terugbetaald werd. Daardoor kon 
ze dus niet nog eens aan de patiënt aan-

gerekend worden. De ziekenfondsen 
kregen het akkoord van een aantal pati-
enten om het ziekenhuis te dagvaarden.

Vergist van tegenpartij
Het ziekenhuis was het daar helemaal 
niet mee eens. De manipulatie werd 
wel terecht aan de patiënt aangerekend, 
luidde het. De Riziv-interpretatie van de 
ziekenfondsen klopte volgens het zie-
kenhuis niet. Daarenboven was het niet 
aan de ziekenfondsen om het ziekenhuis 
te dagvaarden: het ging immers over de 
honoraria van de cardiologen. Daarom 
beslisten de cardiologen van het Jessa 
Ziekenhuis om vrijwillig in de procedure 
tussen te komen om zo hun standpunt 
duidelijk te kunnen maken. Ze namen 
daarvoor de advocaten Ann Dierickx en 
Filip Dewallens van het gespecialiseerde 
advocatenkantoor Dewallens & partners 
in de arm. Met succes.

Op 8 juni 2015 heeft het hof van beroep 
te Antwerpen bevestigd dat de door het 
ziekenhuis geïnde honoraria nooit ei-
gendom geweest zijn van het ziekenhuis. 
Het ziekenhuis int de erelonen slechts in 
naam en voor rekening van de cardio-

logen. Zij blijven de volle eigenaar van 
hun erelonen. Het Hof van Beroep stel-
de dan ook finaal dat de ziekenfondsen 
zich in dit monsterproces vergist hebben 
van tegenpartij. Iedereen mag terug naar 
huis. Intussen loopt de verjaringstermijn. 

Het is nu aan de ziekenfondsen om eens 
goed na te denken: gaan ze echt alle pa-
tiënten opnieuw benaderen om hen dit 
keer persoonlijk te vragen of ze hun ei-
gen cardioloog willen dagvaarden? Voor 
een betaling die ze, goed geïnformeerd, 

jaren geleden heel graag deden aan hun 
cardioloog? Dit raakt de actuele discus-
sie van de rol van de ziekenfondsen. 
Hoever gaat de vertegenwoordiging van 
de ziekenfondsen? Beschikken ze echt 
over een mandaat om in de plaats te tre-
den van patiënten? Ook tegen hun wil? 
Wordt ongetwijfeld vervolgd, zowel op 
politiek als juridisch niveau. ❚

De versie van de ziekenfondsen leest u elders op deze 
 pagina.

Pascal Selleslagh

W e contacteren Marc Justaert 
net voor zijn oppensioenstel-
ling, naar aanleiding van het 

opmerkelijke arrest van het hof van be-
roep Antwerpen. Hij klinkt niet minder 
strijdvaardig dan anders. “Eerder al sprak 
Cassatie zich uit tegen de extra-aanreke-
ning manipulaties coronarografie. Die 
kunnen niet aan de patiënt worden aan-
gerekend omdat ze duidelijk in de consul-
tatie inbegrepen waren. Sinds 2009 zijn 
alle ziekenhuizen gestopt met het afzon-
derlijk aanrekenen van deze manipulaties 
coronarografie, behalve misschien enke-
le uitzonderingen hier en daar. Jessa was 
een van de grote uitzonderingen.“

‘Probleem vooral voor specialisten’

M.J.: “We hebben het arrest nog niet 
kunnen inkijken, maar wat u schrijft in 
uw artikel is een probleem, vooral voor 
de specialisten. Als er nu een betwisting 
bestaat over een niet-betaald ereloon, 
reageert het ziekenhuis in naam van 
de specialist. Nu ook stuurt immers het 
ziekenhuis de factuur op. Op die factuur 
staat zowel wat aangerekend wordt door 
het ziekenhuis als door de arts. Het zie-
kenhuis zal ook de patiënt dagvaarden 
als die niet betaalt. Omgekeerd: als er nu 
bijvoorbeeld ten onrechte een prestatie 
wordt aangerekend, dan zullen we daar 

niet de individuele arts op aanspreken, 
maar wel het ziekenhuis. Dus dit is een 
uitspraak tegen het belang van de spe-
cialist in: het is toch beter dat we niet de 
artsen dagvaarden maar wel het zieken-
huis?”

“Sinds de uitspraak van Cassatie had-
den bijna alle ziekenhuizen in België 
zich  geconfirmeerd. Er worden geen 
 afzonderlijke bedragen meer aange-
rekend voor de manipulatie coronaro-
grafie. Alleen Jessa meent dwars te 
moeten liggen. Dat zegt meer over Jes-
sa dan over al de rest”, klinkt het sma-
lend.

Maar dat men niet het zieken-
huis moet aanpakken en wel 
de individuele artsen omdat de 
erelonen eigendom zijn van  
de artsen, is toch een  

JS
19

25
N

JS
19

25
B

N

Ziekenfondsen bijten in het zand  
in cardio-oorlog

Marc Justaert: ‘Wellicht in Cassatie’

Op 8 juni bevestigde het hof van beroep Antwerpen een 
principearrest dat artsenhonoraria eigendom zijn van de 
artsen en niet van het ziekenhuis. Dat vernam De  Specialist 
uit goede bron.

Sinds 2001 tot 2009 hebben we met de andere zieken-
fondsen in gemeenschappelijk overleg stappen gezet in dit 
dossier. We zullen dat nu ook doen met het IMA. Eerst ana-
lyseren we het arrest uiteraard en dan gaan we wellicht in 
Cassatie. 

BEROEPSNIEUWS

Zie ook despecialist tv op www.despecialist.eu  
voor een reactie van Filip Dewallens.
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P ensioenminister en dokter Da-
niel Bacquelaine zag in 2014 de 
mogelijkheid om het statuut van 

deeltijds gepensioneerde in te voeren en 
te werken met een pensioenpuntensys-
teem. “Dat is misschien pas op lange 
termijn realiseerbaar, maar het vergt nu 
al een herorganisatie van het pensioen. 
Bijgevolg moeten ook de beroepsorgani-
saties in hun rol evolueren. De oplossin-
gen voor het aanvullend pensioen zullen 
moeten beantwoorden aan nieuwe no-
den”, aldus voorzitter van Amonis Herwig 
Van Dijck. 

Individuele verantwoor-
delijkheid
“De individuele verantwoordelijkheid 
waarvan elke burger getuigt in verband 
met zijn beroepsleven, zal samenhangen 
met het pensioenniveau waarop hij aan-
spraak maakt. Dat geldt ook voor het aan-
vullend pensioen. Het komt erop aan om 
de kansen te grijpen die de Staat biedt 
om het legaal pensioen significant op te 
krikken”, vult vicepresident van Amonis, 
dr. Jean-Marie Limpens, aan. Bedoeling 
van de hervormingscommissie is ook 
om fysieke personen die zelfstandig zijn, 
dezelfde mogelijkheden te bieden qua af-
trekposten als vennootschappen.

Tom Mergaerts, CEO van Amonis, legt uit 
dat het pensioenfonds sterk staat omdat 
het heel veel jonge leden telt: “Hoe meer 
tijd voor pensioenbeleggingen, hoe meer 
volatiliteit.” Eind 2014 telde Amonis 27.500 
aangeslotenen, het incasso bedroeg vorig 
jaar 87,2 miljoen euro. “Door onze even-
wichtspolitiek tussen zekerheid en risicobe-
leggingen kwamen we tot een netto finan-
cieel rendement van 11,99% in 2014.” De 
leden kregen in 2014 3,25% uitgekeerd. ❚

V.C./P.S.

V anaf volgend jaar wordt voor 
medische implantaten bijge-
houden wie ermee rondloopt, 

wanneer de patiënt werd geopereerd 
en waar het implantaat precies zit.

Nu wordt het officieel, bijna vijf jaar na 
het PIP-schandaal: (patiënten met) me-
dische implantaten zullen strikt wor-
den opgevolgd. Meer bepaald begin 
volgend jaar moet een centraal zieken-
huisbestand online gaan. De timing 
op zich is niet nieuw. Ze werd al vast-
gelegd door Laurette Onkelinx. Maar 
vorige week zette Unamec de puntjes 
nog eens op de i.

Het PIP-schandaal trof ook 300 tot 400 
Belgische vrouwen: overal kwamen 
lekkende borstimplantaten aan het 
licht zonder dat men een goed zicht 
kreeg op de verspreiding en de her-
komst van het probleem. 

Binnenkort is alles meteen traceerbaar 
door een centraal online registratiesy-
steem dat artsen voeden en waar de 
overheid zicht op heeft, een ‘implan-
taatpaspoort’. Vanaf het moment dat 
een implantaat op de Belgische markt 
beschikbaar komt, volgt een verplich-
te registratie. De gegevens over de 
kwaliteit van het implantaat moet de 
fabrikant of de verdeler invoeren. Ook 
zijzelf zijn erin opgenomen. Om een 
implantaat te krijgen, moeten zorgver-

strekkers en zorginstellingen langs de 
apotheek. Onkelinx wierf nog tijdens 
haar ministerschap 41 extra controle-
urs aan om een en ander te bewaken. 
Sinds twee jaar bestaat er ook een ver-
plicht alarmsysteem in ziekenhuizen 
om risico’s en ongevallen te melden.

De maatregelen slaan niet enkel op 
borstimplantaten, maar ook op alle 
soorten prothesen en ingeplante 
 medical devices. Het systeem kwam 
er in overleg met de sector. Het 
werd al op beperkte schaal uitgetest.  
Richard Van den Broeck, directeur 
van  koepelorganisatie Unamec: ‘Dit 
helpt om patiënten tegen cowboys te 
 beschermen.’❚❚

P.S.
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Amonis anticipeert op 
pensioenhervorming

Implantaatpaspoort  
beschermt tegen cowboys

De jaarresultaten van Amonis bleken weer best mee te 
vallen, maar nu komt het erop aan om een strategie vast 
te leggen die rekening houdt met de pensioenhervorming.

principieel arrest? 

M.J.: “Dat is geweten. De artsensyndi-
caten hebben altijd gezegd dat de hono-
raria eigendom van de artsen zijn. Dat 
is juist. Maar als het honorarium niet 
wordt betaald, wie dagvaard je dan? Of 
als het honorarium ten onrechte wordt 
aangerekend?”

“De rechter moet ook het maatschappe-
lijk belang van een kwestie afwegen. Ik 
denk dat het in het belang van de arts is 
of van de patiënt dat deze enorme ver-
antwoordelijkheid niet op hun schouders 
valt. Stel dat artsen invorderingsbureaus 
moeten inschakelen om niet-betaalde 
facturen op te eisen…”

Opvallend bij deze confrontatie 
tussen ziekenfondsen, zieken-
huizen en ziekenhuisartsen: 
het socialistisch ziekenfonds 
is geen klager? 

M.J.: “De reden daarvoor ken ik niet. 
Ook in het verleden hebben OZ, libera-
len en wij al gezamenlijk gereageerd in 
dergelijke kwesties. We hebben samen 
trouwens een raadsman aangeduid.”
“Zeer binnenkort bespreken we deze 
kwestie op een intermutualistische werk-
groep. Als we iedereen mee hebben, des 
te beter. Zo niet, zal het met de partners 
zijn waar we in het verleden mee ge-
ageerd hebben.”

Intussen ging u uw laatste 
maand in als CM-voorzitter.
M.J.: “Vorige week ben ik 65 geworden. 
Vanaf 1 juli ga ik met volwaardig pen-
sioen. Ik ben gevraagd om voorzitter te 
worden van Welzijnszorg. Verder ben ik 
voorzitter van de Ancienne Belgique. Ik 
zal geen betaalde job meer aannemen, 

ik heb voordien nooit met andere zaken 
gecumuleerd.”

Eindelijk meer tijd om  
accordeon te spelen, een  
geliefde hobby?
M.J.: “Absoluut.”

Is dit het einde van een  
generatie? Guy Peeters, Marc 
Moens, Robert Rutsaert komen 
om diverse redenen minder in 
de schijnwerpers.

M.J.: Ik weet het niet, want Jacques 
de Toeuf is nu opnieuw benoemd als 
Bvas-voorzitter en toch ook van dezelf-
de lichting. Maar er dient zich zeker een 
nieuwe generatie aan. Ook bij de socia-
listische ziekenfondsen met Paul Calle-
waert en hier met Luc Van Gorp. Het is al 
abnormaal dat ik 21 jaar voorzitter was, 
dat is heel lang. Maar Guy Peeters stond 
ook lang aan het roer.” ❚

Pascal Selleslagh

Afgelopen weekend maakte Maggie De Block op het congres  innovatie 
van de christelijke ziekenfondsen –  tegelijk de afscheidsviering van 
Marc Justaert – bekend dat Justaert de nieuwe voorzitter wordt 

van de Algemene Raad van het Riziv. Een ‘cadeautje’ dat in twee richtingen 
kan worden uitgelegd: uiteraard wordt de 21-jarige voorzitters carrière van 
Justaert gewaardeerd. Hij wordt ook de tweede machtigste man genoemd 
in het gezondheidsbeleid, net na  Maggie De Block. Voor De Block is het 
 interessant om Marc Justaert met zijn expertise in het bad te houden nu  
er belangrijke hervormingen zitten aan te komen.

P.S.

Marc Justaert zit Algemene Raad Riziv voor

Meer over de jaarresultaten van 
Amonis: zie De Specialist tv op 
onze vernieuwde website www.
despecialist.eu, interview met 
voorzitter Herwig Van Dijck.
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V oor hem legde Stéphane 
Rillaerts (Santhea) uit hoe hij 
de nieuwe financiering zag. 

Hij voorziet een aantal enveloppes. Om 
de gevolgen van de prestatiebetaling 
(en overconsumptie) te neutraliseren, 
stelde hij een factuur voor prestaties 
voor naast een factuur voor ‘behoeften’. 
De Toeuf veegde de powerpoint van zijn 
voorganger meteen van tafel met rake 
openingszinnnen: “Ik heb geen slides 
nodig om mijn betoog te voeren, ik 
heb trouwens liever dat u naar mij kijkt 
dan naar mijn slides. En een dubbele 
factuur? Dat is nog meer administratie!” 
Om vervolgens als een spraakwaterval 
zijn ideeën uit te storten. Een greep 
daaruit:

“De opsplitsing in basic, intermediaire 
en expertiseziekenhuizen? Dat is de 
tactiek van de wurgkoord, ook al 
toegepast door Dehaene: de kleintjes 
vallen er tussenuit.”

 “Quick wins? There are no quick wins, 
only quick losses.”

“Pay for Quality? Iedereen gelooft erin, 
maar er bestaan geen parameters om 
kwaliteit afdoende te meten.”

“Netwerken organiseren op basis van 
nabijheid? Dat kan als men artsen/
beheerders voldoende betrekt.”

“Machines delen tussen ziekenhuizen 
onderling? Prima, maar pas dan de 
wetgeving aan.”

“Zuivere honoraria? Ik denk dat 
men eerder bedoelt: ‘Uitgezuiverde 
honoraria’.”

“De honoraria gebruiken om het 
ziekenhuisdeficit op te lossen? Dat 
noem ik een hold-up. Melkkoeien zijn 
we niet. We willen wel met voldoende 
ondernemersgeest uit het gat geraken.”

“Een verschil tussen een professioneel 
budget voor artsen en een 
infrastructuurhonorarium? Interessant, 
maar moeilijk realiseerbaar. Busquin 
probeerde het al in 1989, zonder succes.”

“Herijking erelonen? Al tien jaar probeert 
men dat. Intussen stegen de intellectuele 
prestaties met 50% en bleven de 
technische prestaties status quo.”

“We willen niet te polemisch werken, dit 
is zeker een ‘opportuniteitsvenster’. Laat 
ons niet tot de laatste m² bekvechten, er 
dienen zich nieuwe mogelijkheden aan 
voor beheerders en artsen.” ❚

P.S.
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De nuchterheid van Jacques de Toeuf
Ziekenhuisfinanciering is hét 
item van het moment. Het 
congres van de Vereniging 
van Belgische Ziekenhuizen 
(BVZ) onder die vlag trok 
dan ook een pak volk. 
Jacques de Toeuf (Bvas) 
schitterde door zijn briljante 
uiteenzetting.

BEROEPSNIEUWS

ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GE-
NEESMIDDEL Cymbalta 30 mg harde maagsapresistente capsules. Cymbalta 60 mg harde maagsapresistente 
capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Cymbalta 30 mg: Elke capsule bevat 30 
mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 8,6 mg sacharose. Voor 
de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. Cymbalta 60 mg: Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als 
hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 17,2 mg sacharose. Voor de volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Cymbalta 30 mg: Harde maagsapresistente capsule. 
Ondoorzichtig witte romp met het opschrift ‘30 mg’ en een ondoorzichtig blauw kapje met het opschrift ‘9543’. 
Cymbalta 60 mg: Harde maagsapresistente capsule. Ondoorzichtig groene romp met het opschrift ‘60 mg’ en een 
ondoorzichtig blauw kapje met het opschrift ‘9542’. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties 
Behandeling van depressieve stoornis. Behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn. Behandeling van 
gegeneraliseerde angststoornis. Cymbalta is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Voor verdere informatie, zie 
rubriek 5.1. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Depressieve stoornis De startdosis en aanbevolen 
onderhoudsdosis is 60 mg eenmaal daags met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, 
tot een maximale dosis van 120 mg per dag zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. Er is echter 
geen klinisch bewijs dat erop wijst dat patiënten die niet reageren op de aanbevolen startdosis, baat zouden kunnen 
hebben bij optitreren van de dosis. Therapeutische respons wordt gewoonlijk na 2 - 4 weken behandeling waarge-
nomen. Na consolidatie van de antidepressieve respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal 
maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Bij patiënten met respons op duloxetine en met een voorge-
schiedenis van herhaalde episoden van depressie kan een verdere langetermijnbehandeling met een dosis van 60 
tot 120 mg overwogen worden. Gegeneraliseerde angststoornis De aanbevolen startdosis bij patiënten met gege-
neraliseerde angststoornis is 30 mg eenmaal daags, met of zonder voedsel. Bij patiënten met onvoldoende respons 
dient de dosis te worden verhoogd tot 60 mg, wat de gebruikelijke onderhoudsdosis is bij de meeste patiënten. Bij 
patiënten met comorbide depressieve stoornis is de startdosis en de onderhoudsdosis 60 mg eenmaal daags (zie 
ook doseringsadvies hierboven). Doses tot 120 mg per dag zijn effectief gebleken en zijn in klinische onderzoeken 
beoordeeld op veiligheid. Voor patiënten met onvoldoende respons op 60 mg kan daarom verhoging tot 90 mg of 
120 mg worden overwogen. Verhoging van de dosis dient op basis van klinische respons en verdraagzaamheid 
te geschieden. Na consolidatie van de respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal maanden 
voort te zetten om terugval te voorkomen. Diabetische perifere neuropathische pijn De startdosis en aanbevolen 
onderhoudsdosis is dagelijks 60 mg met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een 
maximale dosis van 120 mg per dag toegediend in gelijk verdeelde doses, zijn in klinische onderzoeken beoordeeld 
op veiligheid. De plasmaconcentratie van duloxetine vertoont grote inter-individuele variabiliteit (zie rubriek 5.2). Om 
die reden kunnen sommige patiënten, die onvoldoende reageren op 60 mg, baat hebben bij een hogere dosis. De 
respons op de behandeling dient na 2 maanden te worden geëvalueerd. Bij patiënten met een inadequate initiële 
respons is een additionele respons na deze periode onwaarschijnlijk. Het therapeutische voordeel dient regelmatig 
(ten minste iedere drie maanden) opnieuw te worden beoordeeld (zie rubriek 5.1). Speciale patiëntgroepen Ouderen 
Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd. Echter, voor-
zichtigheid is geboden, net als met ieder geneesmiddel, bij het behandelen van ouderen, in het bijzonder bij 120 mg 
Cymbalta per dag voor depressieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis waarvoor beperkte gegevens zijn (zie 
rubrieken 4.4 en 5.2). Leverfunctiestoornis Cymbalta mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leveraandoe-
ning die leidt tot leverfunctiestoornis (zie de rubrieken 4.3 en 5.2). Nierfunctiestoornis Voor patiënten met lichte of 
matige nierdisfunctie (creatinineklaring 30 tot 80 ml/min) is geen doseringsaanpassing noodzakelijk. Cymbalta mag 
niet worden gebruikt door patiënten met ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min; zie rubriek 4.3).
Pediatrische patiënten Duloxetine dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voor de behan-
deling van depressieve stoornis vanwege zorgen op gebied van veiligheid en werkzaamheid (zie rubriek 4.4, 4.8 
en 5.1). De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis 
bij pediatrische patiënten van 7 - 17 jaar zijn niet vastgesteld. De huidige beschikbare data staan beschreven in 
de rubrieken 4.8, 5.1 en 5.2. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van diabetische 
perifere neuropathische pijn zijn niet onderzocht. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Stopzetting van behande-
ling Plotseling stopzetten dient te worden vermeden. Bij stopzetting van de behandeling met Cymbalta dient de 
dosering over een periode van tenminste 1 tot 2 weken geleidelijk te worden afgebouwd om de kans op ont-
houdingsverschijnselen zo klein mogelijk te houden (zie rubriek 4.4 en 4.8). Indien niet tolereerbare symptomen 
optreden na een afname van de dosering of na stopzetting van de behandeling, kan overwogen worden om de 
laatst voorgeschreven dosering te hervatten. Vervolgens kan de arts doorgaan met verlagen van de dosering, 
echter in een langzamere mate. Wijze van toediening Voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid 
voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van 
Cymbalta met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd (zie 
rubriek 4.5). Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2). Cymbalta dient niet te worden 
gebruikt in combinatie met � uvoxamine, cipro� oxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2-remmers) aangezien 
de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentraties van duloxetine (zie rubriek 4.5). Ernstige nierfunctiestoornis 
(creatinineklaring < 30 ml/min) (zie rubriek 4.4). Start van de behandeling met Cymbalta is gecontra-indiceerd 
bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze 
patiënten kunnen leiden (zie rubriek 4.4 en 4.8). 4.8 Bijwerkingen a. Samenvatting van het veiligheidspro� el De 
meest gemelde bijwerkingen bij patiënten behandeld met Cymbalta waren misselijkheid, hoofdpijn, droge mond, 
slaperigheid, en duizeligheid. De meerderheid van de vaak voorkomende bijwerkingen waren echter licht tot matig, 
traden gewoonlijk op aan het begin van de behandeling en verdwenen meestal, ook al werd de behandeling voort-
gezet. b. Getabelleerde samenvatting van de bijwerkingen Tabel 1 beschrijft de bijwerkingen gezien uit spontane 
meldingen en in placebogecontroleerde klinische studies (samen een totaal van 9454 patiënten, 5703 op duloxe-
tine en 3751 op placebo) bij depressie, gegeneraliseerde angststoornis en diabetische neuropathische pijn. Tabel 
1: Bijwerkingen Geschatte frequenties: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000). Binnen elke frequentiegroep, worden de bijwerkingen 
weergegeven in afnemende mate van ernst.

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Infecties en parasi-
taire aandoeningen

Laryngitis

Immuunsysteemaan-
doeningen

Anafylactische 
reactie, Over-
gevoeligheids-
stoornis 

Endocriene aandoe-
ningen

Hypothyroïdisme

Voedings- en 
stofwisselingsstoor-
nissen

Verminderde eetlust Hyperglykemie (vnl. ge-
rapporteerd bij diabetische 
patiënten)

Dehydratatie, 
Hyponatriëmie, 
SIADH6

Psychische stoor-
nissen

 Slapeloosheid, 
Agitatie, Verminderd 
libido, Angstgevoe-
lens, Abnormaal 
orgasme, Abnorma-
le dromen

Suïcidale gedachten5,7, 
Slaapstoornissen, Tanden-
knarsen, 
Desoriëntatie, Apathie 

Suïcidaal ge-
drag5,7, 
Manie, Hallucina-
ties, Agressie en 
boosheid4 

Zenuwstelselaandoe-
ningen

Hoofdpijn, 
Slaperigheid 

Duizeligheid, 
Lethargie, Tremor 
Paresthesie

Myoclonus, Acathisie7, 
Nervositeit, Stoornis in 
oplettendheid Verminderde 
smaak, Dyskinesie, Restless 
legs syndroom, Slechte 
kwaliteit van slaap

Serotonine syn-
droom6, Convul-
sie1, Psychomo-
torische onrust6, 
Extrapyramidale 
symptomen6

Oogaandoeningen  Wazig zien Mydriasis, Visuele stoor-
nissen 

Glaucoom

Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen

Tinnitus1 Duizeling, Oorpijn

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Hartaandoeningen Palpitaties Tachycardie, Supraventricu-
laire aritmie, hoofdzakelijk 
atrium� brilleren

Bloedvataandoe-
ningen

Bloeddrukverho-
ging3, Blozen

Hypertensie3, 7, Perifere kou, 
Orthostatische hypotensie2, 
Flauwvallen2

Hypertensieve 
crisis3,6

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en media-
stinumaandoeningen

Geeuwen Strak gevoel bij de keel, 
Neusbloeding 

Maagdarmstelse-
laandoeningen

Misselijk-
heid, 
Droge mond 

Obstipatie, Diarree, 
Buikpijn 
Overgeven, Dyspep-
sie, Flatulentie

Maagdarmbloedingen7, 
Gastro-enteritis, 
Oprisping, Gastritis, Dysfagie 

Stomatitis, 
Ademgeur, Bloed 
in ontlasting 

Lever- en galaan-
doeningen

Verhoogde leverenzymen 
(ALT, AST, alkaline fosfatase), 
Hepatitis3, Acute leverbe-
schadiging

Leverfalen6, 
Geelzucht6

Huid- en onderhui-
daandoeningen

Overmatig zweten, 
huiduitslag 

Nachtelijk zweten, Urticaria, 
Contactdermitis, Koud zweet, 
Fotosensitiviteitreacties, 
Verhoogde neiging tot 
blauwe plekken

Stevens-Johnson 
Syndroom6, 
Angioneurotisch 
oedeem6 

Skeletspierstelsel- 
en bindweefselaan-
doeningen

Skeletspierpijn, 
Spierspasmen,

Spiertrekkingen, Spier-
stijfheid 

Trismus

Nier- en urinewe-
gaandoeningen

Dysurie, Pollakisurie Urine retentie, Aarzeling om 
te plassen, Nachtelijk plas-
sen, Polyuria, Verminderde 
urinestroom

Abnormale 
urinegeur 

Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoe-
ningen

Erectiele disfunctie, 
Ejaculatiestoornis, 
Vertraagde eja-
culatie

Gynaecologische bloedingen, 
Menstruatie stoornis, 
Seksuele disfunctie, Pijn aan 
de testikels

Menopausale 
symptomen, Ga-
lactorroe, Hyper-
prolactinemie

Algemene aan-
doeningen en 
toedienings-
plaastoornissen

Vallen 8, Vermoeid-
heid 

Pijn op de borst7, Vallen, 
Abnormaal gevoel, Koud 
aanvoelen 
Dorst, Rillingen, Malaise, Warm 
aanvoelen, Verstoring van 
het lopen

Onderzoeken  Gewichtsafname Gewichtstoename, Verhoogd 
creatine fosfokinase in het 
bloed, Verhoogd kaliumge-
halte in het bloed

Bloedcholesterol 
verhoogd 

1 Gevallen van convulsies en gevallen van tinnitus zijn ook gemeld na stopzetten van de behandeling. 2 Gevallen 
van orthostatische hypotensie en � auwvallen zijn met name gemeld aan het begin van de behandeling. 3 Zie 
rubriek 4.4. 4 Gevallen van agressie en boosheid zijn voornamelijk gemeld in het begin van de behandeling of na 
het stopzetten van de behandeling. 5 Gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens de 
behandeling met duloxetine en net na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 4.4). 6 Geschatte frequentie 
van bijwerkingen, gerapporteerd na het op de markt komen, niet waargenomen in placebogecontroleerde klinische 
onderzoeken. 7 Niet statistisch signi� cant verschillend van placebo. 8 Vallen kwam vaker voor bij ouderen (≥65 
jaar) c. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Wanneer gestopt wordt met duloxetine (met name bij abrupt 
stoppen) leidt dit vaak tot onthoudingsverschijnselen. Duizeligheid, gevoelsstoornissen (inbegrepen paresthesie 
of elektrische-schokachtige sensaties, in het bijzonder in het hoofd), slaapstoornissen (inbegrepen slapeloosheid 
en diepe dromen), vermoeidheid, slaperigheid, agitatie of angst, misselijkheid en/of overgeven, tremor, hoofdpijn, 
myalgie, overgevoeligheid, diarree, abnormale zweetafscheiding en duizeligheid zijn de meest gemelde reacties. In 
het algemeen geldt voor SSRI’s en SNRI’s dat deze symptomen mild tot matig en zelfbeperkend zijn, hoewel ze bij 
sommige patiënten ernstig en/of langdurig zijn. Daarom wordt geadviseerd om, wanneer duloxetine behandeling 
niet langer nodig is, geleidelijk aan te stoppen door de dosering langzaam af te bouwen (zie de rubrieken 4.2 en 
4.4). In de 12 weken acute fase van drie klinische studies met duloxetine bij patiënten met diabetische neuropathi-
sche pijn, werden kleine maar statistisch signi� cante verhogingen waargenomen van de nuchtere bloedglucose bij 
patiënten behandeld met duloxetine. HbA1c was stabiel bij zowel de duloxetine behandelde als de placebo behan-
delde patiënten. In de verlengde fase, welke tot 52 weken duurde, was er een toename van het HbA1c in zowel de 
duloxetine als de routine groep, maar de gemiddelde toename was 0,3 % groter in de duloxetine behandelde groep. 
Er was ook een kleine toename van de nuchtere bloedglucose waarde en het totale cholesterol in de duloxetine be-
handelde groep terwijl deze labwaarden een kleine daling lieten zien in de routine groep. De gecorrigeerde hartslag 
QT-interval bij met duloxetine behandelde patiënten verschilde niet van die bij met placebo behandelde patiënten. 
Er werden geen klinische signi� cante verschillen waargenomen voor QT, PR, QRS of QTcB metingen tussen du-
loxetine en placebo behandelde patiënten. d. Pediatrische patiënten In klinische onderzoeken werden in totaal 509 
pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met depressieve stoornis en 241 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar 
met gegeneraliseerde angststoornis behandeld met duloxetine. In het algemeen was het bijwerkingenpro� el van 
duloxetine bij kinderen en jongeren gelijk aan wat gezien werd bij volwassenen. In totaal 467 pediatrische patiënten, 
in klinische onderzoeken in het begin gerandomiseerd op duloxetine, namen gemiddeld 0,1 kg in gewicht af in 10 
weken, vergeleken met een gemiddelde toename van 0,9 kg bij 353 placebo-behandelde patiënten. Vervolgens 
neigden de patiënten over de vervolgperiode van 4 tot 6 maanden gemiddeld naar herstel naar hun te verwach-
ten uitgangsgewichtspercentiel; dit percentiel is gebaseerd op bevolkingsgegevens van kinderen en jongeren met 
overeenkomende leeftijd en geslacht. Bij met duloxetine behandelde pediatrische patiënten werd in onderzoeken 
tot 9 maanden een overall gemiddelde afname van 1% in lengtepercentiel waargenomen (een afname van 2% bij 
kinderen van 7 -11 jaar en een toename van 0,3% bij jongeren van 12 – 17 jaar) (zie rubriek 4.4). Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden iva 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor 
Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be of adversedrugreactions@fagg-afmps.be, of via de “Direction de 
la Santé”, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg (http://
www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst 
van hulpstoffen In de capsule: Hypromellose, Hypromellose, Acetaat Succinaat, Sacharose, Suikerbolletjes, Talk, 
Titaniumdioxide (E171), Triëthylcitraat, Capsule-omhulsel: 30 mg: Gelatine, Natriumlaurylsulfaat, Titaniumdioxide 
(E171), Indigokarmijn (E132), Eetbare groene inkt, Eetbare groene inkt bevat: Zwart ijzeroxide - synthetisch (E172), 
Geel ijzeroxide - synthetisch (E172), Propyleenglycol, Schellak Capsule-omhulsel: 60 mg: Gelatine, Natriumlau-
rylsulfaat, Titaniumdioxide (E171), Indigokarmijn (E132), Geel ijzeroxide (E172), Eetbare witte inkt, Eetbare witte 
inkt bevat: Titaniumdioxide (E171), Propyleenglycol, Schellak, Povidon. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederland. 8. NUM-
MER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/04/296/001- EU/1/04/296/006 
- EU/1/04/296/009 - EU/1/04/296/002 - EU/1/04/296/003 - EU/1/04/296/004 - EU/1/04/296/005 - 
EU/1/04/296/007 - EU/1/04/296/008 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 december 2004 Datum van laatste verlenging: 
24 juni 2009 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : 06/2014 AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel dat 
aan geneeskundig voorschrift is gebonden. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
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ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GE-
NEESMIDDEL Cymbalta 30 mg harde maagsapresistente capsules. Cymbalta 60 mg harde maagsapresistente 
capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Cymbalta 30 mg: Elke capsule bevat 30 
mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 8,6 mg sacharose. Voor 
de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. Cymbalta 60 mg: Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als 
hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 17,2 mg sacharose. Voor de volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Cymbalta 30 mg: Harde maagsapresistente capsule. 
Ondoorzichtig witte romp met het opschrift ‘30 mg’ en een ondoorzichtig blauw kapje met het opschrift ‘9543’. 
Cymbalta 60 mg: Harde maagsapresistente capsule. Ondoorzichtig groene romp met het opschrift ‘60 mg’ en een 
ondoorzichtig blauw kapje met het opschrift ‘9542’. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties 
Behandeling van depressieve stoornis. Behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn. Behandeling van 
gegeneraliseerde angststoornis. Cymbalta is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Voor verdere informatie, zie 
rubriek 5.1. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Depressieve stoornis De startdosis en aanbevolen 
onderhoudsdosis is 60 mg eenmaal daags met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, 
tot een maximale dosis van 120 mg per dag zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. Er is echter 
geen klinisch bewijs dat erop wijst dat patiënten die niet reageren op de aanbevolen startdosis, baat zouden kunnen 
hebben bij optitreren van de dosis. Therapeutische respons wordt gewoonlijk na 2 - 4 weken behandeling waarge-
nomen. Na consolidatie van de antidepressieve respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal 
maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Bij patiënten met respons op duloxetine en met een voorge-
schiedenis van herhaalde episoden van depressie kan een verdere langetermijnbehandeling met een dosis van 60 
tot 120 mg overwogen worden. Gegeneraliseerde angststoornis De aanbevolen startdosis bij patiënten met gege-
neraliseerde angststoornis is 30 mg eenmaal daags, met of zonder voedsel. Bij patiënten met onvoldoende respons 
dient de dosis te worden verhoogd tot 60 mg, wat de gebruikelijke onderhoudsdosis is bij de meeste patiënten. Bij 
patiënten met comorbide depressieve stoornis is de startdosis en de onderhoudsdosis 60 mg eenmaal daags (zie 
ook doseringsadvies hierboven). Doses tot 120 mg per dag zijn effectief gebleken en zijn in klinische onderzoeken 
beoordeeld op veiligheid. Voor patiënten met onvoldoende respons op 60 mg kan daarom verhoging tot 90 mg of 
120 mg worden overwogen. Verhoging van de dosis dient op basis van klinische respons en verdraagzaamheid 
te geschieden. Na consolidatie van de respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal maanden 
voort te zetten om terugval te voorkomen. Diabetische perifere neuropathische pijn De startdosis en aanbevolen 
onderhoudsdosis is dagelijks 60 mg met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een 
maximale dosis van 120 mg per dag toegediend in gelijk verdeelde doses, zijn in klinische onderzoeken beoordeeld 
op veiligheid. De plasmaconcentratie van duloxetine vertoont grote inter-individuele variabiliteit (zie rubriek 5.2). Om 
die reden kunnen sommige patiënten, die onvoldoende reageren op 60 mg, baat hebben bij een hogere dosis. De 
respons op de behandeling dient na 2 maanden te worden geëvalueerd. Bij patiënten met een inadequate initiële 
respons is een additionele respons na deze periode onwaarschijnlijk. Het therapeutische voordeel dient regelmatig 
(ten minste iedere drie maanden) opnieuw te worden beoordeeld (zie rubriek 5.1). Speciale patiëntgroepen Ouderen 
Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd. Echter, voor-
zichtigheid is geboden, net als met ieder geneesmiddel, bij het behandelen van ouderen, in het bijzonder bij 120 mg 
Cymbalta per dag voor depressieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis waarvoor beperkte gegevens zijn (zie 
rubrieken 4.4 en 5.2). Leverfunctiestoornis Cymbalta mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leveraandoe-
ning die leidt tot leverfunctiestoornis (zie de rubrieken 4.3 en 5.2). Nierfunctiestoornis Voor patiënten met lichte of 
matige nierdisfunctie (creatinineklaring 30 tot 80 ml/min) is geen doseringsaanpassing noodzakelijk. Cymbalta mag 
niet worden gebruikt door patiënten met ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min; zie rubriek 4.3).
Pediatrische patiënten Duloxetine dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voor de behan-
deling van depressieve stoornis vanwege zorgen op gebied van veiligheid en werkzaamheid (zie rubriek 4.4, 4.8 
en 5.1). De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis 
bij pediatrische patiënten van 7 - 17 jaar zijn niet vastgesteld. De huidige beschikbare data staan beschreven in 
de rubrieken 4.8, 5.1 en 5.2. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van diabetische 
perifere neuropathische pijn zijn niet onderzocht. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Stopzetting van behande-
ling Plotseling stopzetten dient te worden vermeden. Bij stopzetting van de behandeling met Cymbalta dient de 
dosering over een periode van tenminste 1 tot 2 weken geleidelijk te worden afgebouwd om de kans op ont-
houdingsverschijnselen zo klein mogelijk te houden (zie rubriek 4.4 en 4.8). Indien niet tolereerbare symptomen 
optreden na een afname van de dosering of na stopzetting van de behandeling, kan overwogen worden om de 
laatst voorgeschreven dosering te hervatten. Vervolgens kan de arts doorgaan met verlagen van de dosering, 
echter in een langzamere mate. Wijze van toediening Voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid 
voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van 
Cymbalta met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd (zie 
rubriek 4.5). Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2). Cymbalta dient niet te worden 
gebruikt in combinatie met � uvoxamine, cipro� oxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2-remmers) aangezien 
de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentraties van duloxetine (zie rubriek 4.5). Ernstige nierfunctiestoornis 
(creatinineklaring < 30 ml/min) (zie rubriek 4.4). Start van de behandeling met Cymbalta is gecontra-indiceerd 
bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze 
patiënten kunnen leiden (zie rubriek 4.4 en 4.8). 4.8 Bijwerkingen a. Samenvatting van het veiligheidspro� el De 
meest gemelde bijwerkingen bij patiënten behandeld met Cymbalta waren misselijkheid, hoofdpijn, droge mond, 
slaperigheid, en duizeligheid. De meerderheid van de vaak voorkomende bijwerkingen waren echter licht tot matig, 
traden gewoonlijk op aan het begin van de behandeling en verdwenen meestal, ook al werd de behandeling voort-
gezet. b. Getabelleerde samenvatting van de bijwerkingen Tabel 1 beschrijft de bijwerkingen gezien uit spontane 
meldingen en in placebogecontroleerde klinische studies (samen een totaal van 9454 patiënten, 5703 op duloxe-
tine en 3751 op placebo) bij depressie, gegeneraliseerde angststoornis en diabetische neuropathische pijn. Tabel 
1: Bijwerkingen Geschatte frequenties: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000). Binnen elke frequentiegroep, worden de bijwerkingen 
weergegeven in afnemende mate van ernst.

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Infecties en parasi-
taire aandoeningen

Laryngitis

Immuunsysteemaan-
doeningen

Anafylactische 
reactie, Over-
gevoeligheids-
stoornis 

Endocriene aandoe-
ningen

Hypothyroïdisme

Voedings- en 
stofwisselingsstoor-
nissen

Verminderde eetlust Hyperglykemie (vnl. ge-
rapporteerd bij diabetische 
patiënten)

Dehydratatie, 
Hyponatriëmie, 
SIADH6

Psychische stoor-
nissen

 Slapeloosheid, 
Agitatie, Verminderd 
libido, Angstgevoe-
lens, Abnormaal 
orgasme, Abnorma-
le dromen

Suïcidale gedachten5,7, 
Slaapstoornissen, Tanden-
knarsen, 
Desoriëntatie, Apathie 

Suïcidaal ge-
drag5,7, 
Manie, Hallucina-
ties, Agressie en 
boosheid4 

Zenuwstelselaandoe-
ningen

Hoofdpijn, 
Slaperigheid 

Duizeligheid, 
Lethargie, Tremor 
Paresthesie

Myoclonus, Acathisie7, 
Nervositeit, Stoornis in 
oplettendheid Verminderde 
smaak, Dyskinesie, Restless 
legs syndroom, Slechte 
kwaliteit van slaap

Serotonine syn-
droom6, Convul-
sie1, Psychomo-
torische onrust6, 
Extrapyramidale 
symptomen6

Oogaandoeningen  Wazig zien Mydriasis, Visuele stoor-
nissen 

Glaucoom

Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen

Tinnitus1 Duizeling, Oorpijn

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Hartaandoeningen Palpitaties Tachycardie, Supraventricu-
laire aritmie, hoofdzakelijk 
atrium� brilleren

Bloedvataandoe-
ningen

Bloeddrukverho-
ging3, Blozen

Hypertensie3, 7, Perifere kou, 
Orthostatische hypotensie2, 
Flauwvallen2

Hypertensieve 
crisis3,6

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en media-
stinumaandoeningen

Geeuwen Strak gevoel bij de keel, 
Neusbloeding 

Maagdarmstelse-
laandoeningen

Misselijk-
heid, 
Droge mond 

Obstipatie, Diarree, 
Buikpijn 
Overgeven, Dyspep-
sie, Flatulentie

Maagdarmbloedingen7, 
Gastro-enteritis, 
Oprisping, Gastritis, Dysfagie 

Stomatitis, 
Ademgeur, Bloed 
in ontlasting 

Lever- en galaan-
doeningen

Verhoogde leverenzymen 
(ALT, AST, alkaline fosfatase), 
Hepatitis3, Acute leverbe-
schadiging

Leverfalen6, 
Geelzucht6

Huid- en onderhui-
daandoeningen

Overmatig zweten, 
huiduitslag 

Nachtelijk zweten, Urticaria, 
Contactdermitis, Koud zweet, 
Fotosensitiviteitreacties, 
Verhoogde neiging tot 
blauwe plekken

Stevens-Johnson 
Syndroom6, 
Angioneurotisch 
oedeem6 

Skeletspierstelsel- 
en bindweefselaan-
doeningen

Skeletspierpijn, 
Spierspasmen,

Spiertrekkingen, Spier-
stijfheid 

Trismus

Nier- en urinewe-
gaandoeningen

Dysurie, Pollakisurie Urine retentie, Aarzeling om 
te plassen, Nachtelijk plas-
sen, Polyuria, Verminderde 
urinestroom

Abnormale 
urinegeur 

Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoe-
ningen

Erectiele disfunctie, 
Ejaculatiestoornis, 
Vertraagde eja-
culatie

Gynaecologische bloedingen, 
Menstruatie stoornis, 
Seksuele disfunctie, Pijn aan 
de testikels

Menopausale 
symptomen, Ga-
lactorroe, Hyper-
prolactinemie

Algemene aan-
doeningen en 
toedienings-
plaastoornissen

Vallen 8, Vermoeid-
heid 

Pijn op de borst7, Vallen, 
Abnormaal gevoel, Koud 
aanvoelen 
Dorst, Rillingen, Malaise, Warm 
aanvoelen, Verstoring van 
het lopen

Onderzoeken  Gewichtsafname Gewichtstoename, Verhoogd 
creatine fosfokinase in het 
bloed, Verhoogd kaliumge-
halte in het bloed

Bloedcholesterol 
verhoogd 

1 Gevallen van convulsies en gevallen van tinnitus zijn ook gemeld na stopzetten van de behandeling. 2 Gevallen 
van orthostatische hypotensie en � auwvallen zijn met name gemeld aan het begin van de behandeling. 3 Zie 
rubriek 4.4. 4 Gevallen van agressie en boosheid zijn voornamelijk gemeld in het begin van de behandeling of na 
het stopzetten van de behandeling. 5 Gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens de 
behandeling met duloxetine en net na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 4.4). 6 Geschatte frequentie 
van bijwerkingen, gerapporteerd na het op de markt komen, niet waargenomen in placebogecontroleerde klinische 
onderzoeken. 7 Niet statistisch signi� cant verschillend van placebo. 8 Vallen kwam vaker voor bij ouderen (≥65 
jaar) c. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Wanneer gestopt wordt met duloxetine (met name bij abrupt 
stoppen) leidt dit vaak tot onthoudingsverschijnselen. Duizeligheid, gevoelsstoornissen (inbegrepen paresthesie 
of elektrische-schokachtige sensaties, in het bijzonder in het hoofd), slaapstoornissen (inbegrepen slapeloosheid 
en diepe dromen), vermoeidheid, slaperigheid, agitatie of angst, misselijkheid en/of overgeven, tremor, hoofdpijn, 
myalgie, overgevoeligheid, diarree, abnormale zweetafscheiding en duizeligheid zijn de meest gemelde reacties. In 
het algemeen geldt voor SSRI’s en SNRI’s dat deze symptomen mild tot matig en zelfbeperkend zijn, hoewel ze bij 
sommige patiënten ernstig en/of langdurig zijn. Daarom wordt geadviseerd om, wanneer duloxetine behandeling 
niet langer nodig is, geleidelijk aan te stoppen door de dosering langzaam af te bouwen (zie de rubrieken 4.2 en 
4.4). In de 12 weken acute fase van drie klinische studies met duloxetine bij patiënten met diabetische neuropathi-
sche pijn, werden kleine maar statistisch signi� cante verhogingen waargenomen van de nuchtere bloedglucose bij 
patiënten behandeld met duloxetine. HbA1c was stabiel bij zowel de duloxetine behandelde als de placebo behan-
delde patiënten. In de verlengde fase, welke tot 52 weken duurde, was er een toename van het HbA1c in zowel de 
duloxetine als de routine groep, maar de gemiddelde toename was 0,3 % groter in de duloxetine behandelde groep. 
Er was ook een kleine toename van de nuchtere bloedglucose waarde en het totale cholesterol in de duloxetine be-
handelde groep terwijl deze labwaarden een kleine daling lieten zien in de routine groep. De gecorrigeerde hartslag 
QT-interval bij met duloxetine behandelde patiënten verschilde niet van die bij met placebo behandelde patiënten. 
Er werden geen klinische signi� cante verschillen waargenomen voor QT, PR, QRS of QTcB metingen tussen du-
loxetine en placebo behandelde patiënten. d. Pediatrische patiënten In klinische onderzoeken werden in totaal 509 
pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met depressieve stoornis en 241 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar 
met gegeneraliseerde angststoornis behandeld met duloxetine. In het algemeen was het bijwerkingenpro� el van 
duloxetine bij kinderen en jongeren gelijk aan wat gezien werd bij volwassenen. In totaal 467 pediatrische patiënten, 
in klinische onderzoeken in het begin gerandomiseerd op duloxetine, namen gemiddeld 0,1 kg in gewicht af in 10 
weken, vergeleken met een gemiddelde toename van 0,9 kg bij 353 placebo-behandelde patiënten. Vervolgens 
neigden de patiënten over de vervolgperiode van 4 tot 6 maanden gemiddeld naar herstel naar hun te verwach-
ten uitgangsgewichtspercentiel; dit percentiel is gebaseerd op bevolkingsgegevens van kinderen en jongeren met 
overeenkomende leeftijd en geslacht. Bij met duloxetine behandelde pediatrische patiënten werd in onderzoeken 
tot 9 maanden een overall gemiddelde afname van 1% in lengtepercentiel waargenomen (een afname van 2% bij 
kinderen van 7 -11 jaar en een toename van 0,3% bij jongeren van 12 – 17 jaar) (zie rubriek 4.4). Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden iva 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor 
Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be of adversedrugreactions@fagg-afmps.be, of via de “Direction de 
la Santé”, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg (http://
www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst 
van hulpstoffen In de capsule: Hypromellose, Hypromellose, Acetaat Succinaat, Sacharose, Suikerbolletjes, Talk, 
Titaniumdioxide (E171), Triëthylcitraat, Capsule-omhulsel: 30 mg: Gelatine, Natriumlaurylsulfaat, Titaniumdioxide 
(E171), Indigokarmijn (E132), Eetbare groene inkt, Eetbare groene inkt bevat: Zwart ijzeroxide - synthetisch (E172), 
Geel ijzeroxide - synthetisch (E172), Propyleenglycol, Schellak Capsule-omhulsel: 60 mg: Gelatine, Natriumlau-
rylsulfaat, Titaniumdioxide (E171), Indigokarmijn (E132), Geel ijzeroxide (E172), Eetbare witte inkt, Eetbare witte 
inkt bevat: Titaniumdioxide (E171), Propyleenglycol, Schellak, Povidon. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederland. 8. NUM-
MER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/04/296/001- EU/1/04/296/006 
- EU/1/04/296/009 - EU/1/04/296/002 - EU/1/04/296/003 - EU/1/04/296/004 - EU/1/04/296/005 - 
EU/1/04/296/007 - EU/1/04/296/008 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 december 2004 Datum van laatste verlenging: 
24 juni 2009 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : 06/2014 AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel dat 
aan geneeskundig voorschrift is gebonden. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
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Lieven Annemans: 10 aanbevelingen
Op het congres van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) 
over de kostprijs van geneesmiddelen hield prof. Annemans 
zijn welbekende pleidooi voor meer transparantie in de 
gezondheidszorg.

T ransparantie die zowel van de 
overheid als van de industrie 
moet komen. Overheid en 

industrie moeten overgaan tot risk 
sharing, waarbij  voor de industrie geldt: 

“No cure, no pay”. Ook moet de overheid 
de medische noodzaak van sommige 
geneesmiddelen beter afbakenen 
en dit aan de hand van QALY’s. Een 
voorbeeld daarvoor kan het model in 

Groot-Brittannië zijn, al is het QALY-
criterium daar wellicht iets te streng. 
Geneesmiddelen toelaten strikt op 
basis van budgetimpact is dan ook weer 
niet aangewezen. Annemans schuift 
voor weesgeneesmiddelen een tiental 
aanbevelingen naar voren. Dat zijn: public 
private partnerships, aangepaste trials, 
early advice en value-based pricing. 
Daarnaast ook adaptive reimbursement, 
verantwoorde farmaprijs vanwege de 

industrie, duidelijke communicatie 
vanwege beleidsmakers (met afbakenen 
maatschappelijke grenzen), en het 
belang van de medische noodzaak 
in rekening brengen. Tot slot dient 
verspilling te worden vermeden en is 
budgetimpact wel van belang, maar niet 
het enige criterium.` ❚

P.S.

Catherine 
Rutten: 
België-
Nederland
Eveneens op het congres 
van de OZ zei Catherine 
Rutten (pharma.be) onder 
meer dat in Nederland 
gemiddeld vier maanden 
sneller geneesmiddelen op 
de markt komen. 

H et komt erop aan om via QALY’s 
de levenskwaliteit in te schalen, 
maar de vraag is of men er ook 

het innovatiegehalte mee kan vastleggen. 
Nu meten we levenskwaliteit eerder 
klassiek, we kijken niet naar het effect 
van geneesmiddelen op de waardigheid 
van de persoon bijvoorbeeld, of op diens 
toekomstkansen. “Niet alles kan men 
exact in punten en cijfers uitdrukken, 
en in open stappen. De bevoegde 
commissie moet zoveel mogelijk 
beslissen op basis van zoveel mogelijk 
elementen”, aldus Rutten. ❚

P.S.

Lieven Annemans
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H et zou volgens professor De 
 Lepeleire nochtans nuttig zijn 
wat meer stil te staan bij een 

reeks andere begrippen: “Als ik tijdens 
een lezing in een LOK-groep vraag wie 
van de aanwezige artsen er palliatieve 
sedatie toepast, antwoordt 80% beves-
tigend. Ik besef daarbij dat vrijwel nie-
mand een aanbeveling over palliatieve 
sedatie gelezen heeft. Als ik het con-
cept toelicht en opnieuw de vraag stel, 
blijkt dat er nog slechts hier en daar een 
zeldzame collega wel degelijk palliatie-
ve sedatie gebruikt. Er bestaat duidelijk 
een conceptuele verwarring tussen pal-
liatieve sedatie en het gebruik bij palli-
atieve patiënten van pijnstillende me-
dicatie met sedatieve bijwerkingen. In 
een dergelijk klimaat wordt de keuze van 
de patiënt en het beleid van de arts bij 
het levenseinde te vaak verkeerd voor-
gesteld. De euthanasiewet is al meer 
dan een jaar geleden uitgebreid naar 
wilsbekwame minderjarigen, maar er is 
nog geen enkele aanvraag geweest. In 
sommige middens schrijft men dat toe 
aan het grootschalige gebruik van palli-
atieve sedatie in deze doelgroep. Dat is 
een verkeerde interpretatie van de reali-
teit. Wat bij deze patiënten wél op grote 
schaal wordt toegepast, is pijnstillende 
medicatie.”

  Euthanasievraag verbergt vaak iets 
anders. “De huidige euthanasiewet-
geving heeft één groot voordeel: ze 
heeft het pad geëffend naar dialoog 
over de dood tussen arts en patiënt. 
Vroeger was dat taboe. Maar als ik 
met mijn patiënten hun euthana-
sievraag bespreek, merk ik dat er 
vaak iets totaal anders achter zit dan 
wat men echt een verzoek om eutha-
nasie kan noemen: angst, een ande-
re drijfveer of een andere vraag. Dat 
heb ik in de voorbije maand weer 
drie of vier keer ervaren.”

  De grenzen van het curatief optre-
den. “Als je therapeutische hard-
nekkigheid – vaak een aanleiding 
tot de vraag naar euthanasie – wil 
beperken, dan moet je als arts de 
tegenwoordigheid van geest heb-
ben om sommige interventies niet 
te doen. Je kan vragen stellen bij de 
meerwaarde van de opname in een 
ziekenhuis van een persoon met de-
mentie die een beroerte krijgt. Hos-
pitalisatie is dan mogelijk minder 
goede zorg. Welk curatief ingrijpen 
kan je vanuit het ziekenhuis nog ver-
wachten bij iemand met zo’n zware 
ziektelast? Soms moet je patiënten 
met rust kunnen laten.”

  Euthanasie moet soms kunnen. “Eu-
thanasie mag voor mij niet botsen 
op een muur met het opschrift: ‘dat 
nooit’. In een aantal gevallen moet 
het kunnen. Ik geef een paar voor-
beelden, op het gevaar af daarmee 
te eenvoudig door te bocht te gaan. 
Botmetastasen veroorzaken zeer 
heftige, moeilijk te behandelen pijn. 
Ik denk ook aan patiënten met ern-
stige, vergevorderde neurodegene-
ratieve ziekten. Iemand met ALS die 
bang is om te stikken, bijvoorbeeld. 
Of een patiënt met een vergevorder-
de ziekte van Parkinson, die boos 
wordt van machteloosheid omdat 
hij zich niet meer verstaanbaar kan 
maken.”

  Drempel van het ondraaglijke daalt. 
“We moeten er natuurlijk voor uit-
kijken dat we de drempel van het 
ondraaglijke niet steeds lager gaan 
plaatsen. Globaal stijgt het gebruik 
van pijnstillers in onze bevolking. 
Dat zie je ook in woonzorgcentra. 
Patiënten komen naar ons toe met 
pijn en lijden. Het is onze plicht als 
arts en medemens de ontreddering 
te beperken door een luisterend oor 
te bieden. En dan te kijken hoever 
we daarmee geraken.”

  Levenskwaliteit is persoonlijk ei-
gendom. “Ik vrees dat een deel van 
de pleidooien voor het legaliseren 
van euthanasie in uiteenlopende 
situaties, gedreven zijn door een 
niet-empathische kijk vanuit de 
buitenwereld op de situatie van de 
zieke. Je hoort mensen vaak zeggen 
over een zwaar zieke: ’Dit is nu toch 
een mensonwaardig bestaan’. Ze 

baseren zich op hun eigen, externe 
perceptie op dat ogenblik, maar vra-
gen zich niet af hoe de betrokkene 
zijn toestand beleeft. Als onze stu-
denten peilingen doen, dan blijkt 
35% van de chronische patiënten 
zijn levenskwaliteit als goed tot 
zeer goed te bestempelen. Terwijl 
een chronische ziekte al bij al geen 
lachertje is. Mensen hebben een 
enorm aanpassingsvermogen, ook 
in verliessituaties. Het beoordelen 
van de levenskwaliteit door derden 
in de plaats van de persoon zelf 
plaatst ons ethisch denken op een 
hellend vlak. De eerste stap is: ‘dit 
is nu toch geen leven’. De tweede 
stap: ‘daar investeren we niet meer 
in’. Op die manier scheppen we een 
akelige wereld, die de waarde van 
iets dreigt af te meten aan het strikt 
utilitaire of aan de betekenis ervan 
voor de economie.”

  Hoe voelt de arts zich erbij? “Laatst-
leden zat ik een vergadering voor 
van artsen die sterk betrokken zijn 
bij ouderenzorg. Toevallig waren 
die mensen rond de tafel verdeeld 
naargelang hun visie op het beleid 
bij het levenseinde. Links zaten er 
artsen die euthanasie moeilijk zien 
zitten, maar zich maximaal inzetten 
voor palliatieve zorg. Rechts waren 
er collega’s die verklaarden dat het 
toepassen van euthanasie in hun 
instelling vlot aanvaard werd. De 
collega’s aan de linkerzijde vertel-
den dat palliatieve zorg intensief is, 
maar ook heel opwaarderend: re-
gelmatig hebben ze een zeer nauw 
contact met de patiënt, waaruit ze 
motivatie en dankbaarheid putten. 
Toen was het de beurt aan de colle-
ga’s aan de rechterzijde. ‘Als je een 
euthanasie uitgevoerd heb, ben je 
daar niet goed van’, zeiden ze. ‘Die 
avond doe je niet veel meer, behalve 
je gedachten verzetten.’ De arts die 
euthanasie uitvoert, is er kapot van. 
De arts die palliatieve zorg toedient, 
put er motivatie uit. 

 Mijn conclusie? ‘Gij zult niet doden’ 
is niet zomaar het vijfde gebod van 
het christendom. Het is een wet van 
de mensenmaatschappij, waarop al-
leen zelfverdediging als uitzondering 
aanvaard wordt. In Nederland zijn er 
heel wat artsen die geen euthanasie 
(meer) willen uitvoeren.  Die artsen 
voelen dat het abrupt toedienen van 
een spuitje iets heel anders is dan de 
patiënt rustig begeleiden in zijn ster-
vensproces.” ❚

Dr. Michèle Langendries

M
S

97
76

N

‘Gij zult niet doden is meer dan een gebod’
“Met sommige standpunten over het beleid bij het levenseinde kom je tegenwoordig 
niet in de pers”, zegt Jan De Lepeleire (waarnemend diensthoofd ACHG Leuven). “Er is 
 buitensporig veel aandacht voor beschouwingen die de nadruk leggen op euthanasie.”

BEROEPSNIEUWS

Professor Jan De Lepeleire
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Als een patiënt met hartfalen in het ziekenhuis moet 
worden opgenomen, wijst dat op een verergering 
van het hartfalen (1). Daar moet men dus de nodige 
aandacht aan besteden. Ook is het belangrijk om voor 
ogen te houden dat de terugkeer naar huis vaak ge-
paard gaat met een hogere vatbaarheid voor risico’s. 
Ongeveer 25% van de patiënten wordt binnen 30 da-
gen opnieuw in het ziekenhuis opgenomen (2), en de 
sterfte tijdens het eerste jaar na ontslag uit het zieken-
huis bedraagt 30% (3).

Oost west, thuis best
Er zijn nog andere studies die aantonen dat we daar bij-
zondere aandacht aan moeten besteden. Abrahamsson 
et al. namen de gegevens van de SHIFT-studie door. Ze 
maakten vervolgens een vergelijking tussen de patiën-
ten die tijdens de follow-up minstens één keer in het 
ziekenhuis werden opgenomen wegens een vererge-
ring van het hartfalen of een myocardinfarct, en de pa-
tiënten die nooit in het ziekenhuis werden opgenomen 
(4). De hazard ratio van overlijden na het ziekenhuis-
verblijf bedroeg 28,22 tussen d2 en d7 en 12,21 tussen 
d8 en d30 (4).

De juiste frequentie, 
de juiste behandeling
Meerdere factoren kunnen die hogere sterfte na ont-
slag uit het ziekenhuis verklaren, zoals de mate van 
longstuwing, nierinsuffi ciëntie, ijzertekort, comor-
biditeit… (5-9). “Belangrijk zijn ook de hartfrequentie 
(9-10) en de behandeling op het ogenblik van ontslag uit 
het ziekenhuis (11)”, onderstreepte Piotr Ponikowski 
(Warschau, Polen).

Een post-hocanalyse van de EVEREST-studie heeft de 
voorspellende waarde van de hartfrequentie aange-
toond: een stijging van de hartslag met 5/minuut vanaf 
een hartfrequentie van 70/minuut correleerde signifi -
cant met een hogere sterfte tijdens de follow-up van 
9,9 maanden, ongeacht de andere factoren (10).

Tijdens de eerste week na de ziekenhuisopname ging 
een stijging van de hartslag met 5/minuut gepaard 
met een stijging van de sterfte met 13% (p < 0,002). 
Tijdens de eerste 4 weken na het ontslag uit het zie-
kenhuis ging een stijging van de hartslag met 5/minuut 
gepaard met een stijging van de sterfte met 12% 
(p < 0,001).

Van frequentie naar functie
In-vitrostudies hebben aangetoond, aldus Christoph 
Maak (Hamburg, Duitsland), dat de afwijkingen van 
de systolische en de diastolische functie bij hartfalen 
nog verergeren bij een hogere hartfrequentie (11-12). 
Bètablokkers en ivabradine zijn de belangrijkste ge-
neesmiddelen om de hartfrequentie te controleren. 
Welke effecten hebben ze op korte en lange termijn? 

De Ferrari et al. hebben aangetoond dat een infuus van 
ivabradine bij patiënten met hartfalen al na enkele uren 
de hartfrequentie verlaagt en het slagvolume verhoogt, 
waardoor het hartdebiet op peil blijft (13). Het hart-
debiet is immers het product van de hartfrequentie en 
het slagvolume.

Het effect van bètablokkers op de ventrikelfunctie 
manifesteert zich minder snel: de linkerventrikelejec-
tiefractie stijgt pas na 1-3 maanden en kan in het begin 
zelfs wat dalen (14). Bètablokkers hebben voorts een 
negatief inotroop effect (15). Dat zou de lichte daling 
van de linkerventrikelejectiefractie in het begin van de 
behandeling kunnen verklaren. Er is dus een groot ver-
schil in de hemodynamische effecten op korte termijn 
tussen bètablokkers en ivabradine bij patiënten met 
hartfalen (Tabel 1).

Op langere termijn
De SHIFT-studie heeft aangetoond dat ivabradine de 
myocardfunctie op lange termijn verbetert. Daar-
door daalde het risico op ziekenhuisopname wegens 
hartfalen met 26% in vergelijking met de placebo bij 

patiënten die voorts een klassieke medicamenteuze 
behandeling kregen, met in 90% van de gevallen een 
bètablokker (16).

De echografi sche substudie van de SHIFT-studie heeft 
aangetoond dat die gunstige effecten correleerden 
met een omgekeerde remodeling onder invloed van 
ivabradine. In vergelijking met de placebo verminder-
de ivabradine signifi cant de LVESVI (Left Ventricular 
End-Systolic Volume Index), het primaire eindpunt van 
de studie (17). Ivabradine verlaagt de hartfrequentie en 
zodoende ook de nabelasting (18).

Daarom stellen Europese experts dat ivabradine moet 
worden overwogen bij patiënten met een hartfrequen-
tie van 70 per minuut of hoger ondanks een behande-
ling met een evidence-based dosis van een bètablokker 
of de maximale getolereerde dosering daarvan, een 
ACE-remmer of sartaan en een aldosteronantagonist 
(19). De Europese richtlijnen raden ivabradine ook aan 
bij patiënten die bètablokkers niet kunnen verdragen.
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HARTFALEN

De vicieuze cirkel van herhaalde 
ziekenhuisopnames doorbreken

Het lijkt misschien wat vreemd, maar de dag dat een patiënt met hartfalen het ziekenhuis verlaat, start een 
risicoperiode. Om die met succes door te komen, moet hij tijdens het ziekenhuisverblijf een optimale 

medicamenteuze behandeling krijgen en moet hij snel weer op controle komen.
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Tabel 1: 
Hemodynamische 
effecten op korte termijn 
van bètablokkers en 
ivabradine bij patiënten 
met hartfalen. Hartfrequentie

Slagvolume

Hartdebiet

Bloeddruk

Bètablokkers  Ivabradine
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Waarom koos u voor  
anesthesie?
Tom Schepens: “Eerlijk: ik heb nooit iets 
anders willen doen. Ik vind het een mooie 
mix van interne geneeskunde, chirurgie, 
acuut en chronisch behandelen, pijn en 
spoed. Men leert in deze richting van al-
les een beetje, met een sterke basis fy-
siologie en farmacologie. En ik moet ook 
toegeven dat ik niet zo tuk ben op con-
sultaties. Ik praat wel hoor, versta mij niet 
verkeerd. Vaak sta ik families te woord op 
de spoedafdeling of intensive care.”

Het is een specialisatie die op 
veel vlakken anders is dan de 
andere
T.S.: “Een operatiekwartier is een wat 
beschermde omgeving. Je controleert 
alles zelf, ook je dagindeling loopt gro-
tendeels zoals je dienst het organiseert. 
Je kan je werkdag mooi afbakenen: als je 
thuis bent, ben je thuis.”

U bent bijna klaar met uw 
doctoraat. Waar wil u heen? 
Klinisch werken of acade-
misch?

T.S.: “Ik zou beide graag combineren. Ik 
hoop aan het UZA te kunnen blijven wer-
ken en onderzoek te doen. Maar eerst ga 

ik een jaartje intensive care bijstuderen 
in het buitenland.”

Is het moeilijk om als  
specialist aan werk te geraken?
T.S.: “Het is altijd wat dansen op het slap-
pe koord. Collega’s zijn eigenlijk ook wel 
concurrenten. Je gaat niet rondbazuinen 
welke vrije plaatsen in welke klinieken je 
kent. Je moet je toch wat een weg naar 
je eigen job zien te knokken. Zelf zou ik 
het liefst op intensive care werken. Daar 
kom je nog complexere pathologieën 
tegen, en moet men heel goed kunnen 
samenwerken met andere specialisten 
en subspecialisten. Dat interdisciplinaire 
vind ik leuk.”

Specialisten-in-opleiding zijn 
bezige bijen. Klopt u lange 
dagen?
T.S.: “Mijn werkdag begint om 7 uur ’s 
ochtends, en meestal ben ik klaar rond 
18 uur. Eénmaal per week ben ik insla-
pend van wacht. Morgen (zondag) heb 
ik wachtdienst van negen uur tot maan-
dagmorgen. Maandag ben ik dan vrij. 
Ik heb daar fysiek niet veel problemen 
mee. Ik leef gedisciplineerd, en verzorg 
mezelf goed door veel te rusten en te 
sporten.”

Toch heeft u problemen met 
het huidige statuut van de ASO. 
Wat is er fout aan?
T.S.: “Het is volledig gedateerd. Pakweg 
dertig jaar geleden werd een statuut ge-
creëerd, en dat op zich was toen een goe-
de zaak omdat het een juridisch vacuüm 
oploste. Maar ondertussen is de wereld 
veranderd, en het statuut niet. Een be-
langrijk probleem vind ikzelf de moei-
lijkheid om een normaal gezinsleven te 
combineren met het assistentschap. Ik 
pleit voor meer flexibiliteit op dat vlak. 
Misschien moet je je opleiding even op 
een lager pitje kunnen zetten. Verder is 
onze sociale bescherming onbestaande, 
en dan zijn er nog andere lacunes zo-
als het gebrek aan pensioenopbouw of  
palliatief verlof tijdens de opleiding.”

Klagen jullie terecht? Vroeger 
was het toch nog veel slechter?

T.S. (geagiteerd): “Weet je, dat argu-
ment krijg ik vaak te horen. Het is een 
irritante dooddoener. Ja, het klopt, 
vroeger was het sociaal statuut van de 
specialisten-in-opleiding inderdaad nog 
slechter. Maar mag dat ons beletten om 
het vandaag beter te willen maken? Het 
is niet omdat het in het verleden slecht 
was, dat we ons vandaag niet mogen 
inspannen om het voor onze opvolgers 
morgen beter te maken. We willen in 
eerste instantie niet zozeer dat zij rijker 
zullen worden tijdens hun opleiding 
tot specialist, maar wel dat ze anders 
kunnen werken, met een betere socia-
le bescherming. Dat is toch een eerlijk 
streven?”

Waarom komt de discussie 
over het ASO-statuut nu pas in 
een stroomversnelling?
T.S.: “Ik geloof echt wel dat minister De 
Block oren heeft naar onze problemen. 
We praten vanuit VASO-AMSF met haar 
en ik heb er goede hoop op dat er een 
nieuw en beter statuut zal komen.”

Zal uw sociale situatie beter 
zijn na de specialisatie?
T.S.: “De wereld en het artsenkorps zijn 
anders dan vroeger. Wie vandaag als 
specialist afzwaait, gaat een onzeker-
dere wereld tegemoet wat betreft loon 
en werkgelegenheid in vergelijking met 
jaren geleden. Zo vinden bijvoorbeeld 
chirurgen die nu afstuderen niet meer zo 
eenvoudig een job. Daarentegen stel ik 
tevreden vast dat er steeds meer zieken-
huizen zijn die hun specialisten flexibili-
teit bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld 6/10 
of 8/10 werken. Het is vandaag nog altijd 
wettelijk verplicht om als assistent full-
time te werken, en dat is niet altijd een-
voudig te combineren met een gezin. Is 
het niet schrikwekkend om vast te stellen 
dat er al ASO’s zijn die na vijf jaar tegen 
een burn-out oplopen? Goed werken 
hoeft niet te betekenen dat je jezelf moet 
opbranden.”

Vaak is de opleider van een 
ASO ook de werkgever. Schept 
dat problemen?

T.S.: “Dat kan inderdaad voor miserie 
zorgen. Denk maar aan conflictsitua-
ties. Stel dat je opleider je verplicht om 
één op twee nachten van wacht te zijn, 
en je gaat daar niet mee akkoord. Waar 
moet je dan terecht als de opleider ook 
de coördinerende stagemeester is? Als 
je protesteert, dreig je je eigen toekomst 
te hypothekeren. Een vzw als werkgever 
zal die dubbele rol goed opsplitsen. Net 
zoals dat bij huisartsen-in-opleiding van-
daag al het geval is. De oprichting van 
zo’n vzw kan samen met het nieuwe so-
ciaal statuut worden besproken, al besef 
ik dat dit geen evidente discussie is.”

En dan is er nog het  
doemscenario rond de afzwaai 
van een dubbele cohorte…
T.S.: “Inderdaad, er is de schrik dat er te 
weinig stageplaatsen zullen zijn om die 
dubbele cohorte een opleiding te kun-
nen geven. Dus moeten er volgens mij 
inspanningen worden gedaan om meer 
plaatsen te creëren. Dit zal een samen-
werking vragen van universitaire en peri-
fere stagemeesters. Waarom geen incen-
tive creëren voor de stagemeesters in ruil 
voor een kwalitatief goede opleiding? (De 
Block loopt daar niet warm voor, n.v.d.r.). 
Men kan het probleem van de dubbele 
cohorte moeilijk overschatten, vrees ik. 
We zijn met VASO-AMSF zeker bereid om 
ook daar mee over na te denken.” ❚

Aart De Zitter
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Tom Schepens:  
‘Vroeger nog slechter? 
Dat is een irritante  
dooddoener’
Tom Schepens is 29. Hij rondt zijn vijfde specialisatiejaar 
anesthesie af aan de Universiteit Antwerpen. Na zijn derde 
jaar brak hij zijn opleiding op, om twee jaar aan een docto-
raat te werken. Eind dit jaar ligt de neerslag van dat werk 
op tafel. Nog één academiejaar te gaan en ook de erken-
ning als anesthesist is een feit. We spreken hem over het 
ASO-statuut in een koffiebar…

 

Chirurgen die nu 
afstuderen, vinden niet 
meer zo eenvoudig een 

job.

REEKS DE HEMELBESTORMERS (2)

Wie vandaag als specialist  
afzwaait, gaat een onzekerdere 
wereld tegemoet.

Specialisten in spe hebben 
het niet onder de markt. Zo 
staan ze al een hele tijd aan 

de klaagmuur wegens hun arm-
zalige sociaal statuut. We laten de 
aanstormende generatie aan het 
woord in deze reeks. 
1. Johan Clukers (UZA)  

ASO pneumologie
2. Tom Schepens (UA/UZA) 

ASO anesthesie
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Dé nieuwe rekruteringsservice 

in de gezondheidszorg

Bekijk al onze vacatures en plaats uw cv op www.JobHealth.be

Project Management Officer 
(Farmaceutische Industrie / 
Brussel)

Verpleegkundige
(Ziekenhuis / Antwerpen)

Ervaren medisch en/of 
apotheekafgevaardigde 
(Farmaceutische Industrie / 
Vlaanderen)

Regulatie arts   
(Ziekenhuis / Brussel)
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T erwijl het lab van prof. Peter 
Van Eenoo in België het enige 
geaccrediteerde lab is dat in het 

kader van sportieve manifestaties toxi-
cologische controles mag doen, wordt 
het lab van prof. Jan Tytgat doorgaans 
ingeschakeld als de zaak een gerechtelijk 
staartje krijgt.

“Minister van Sport Philippe Muyters 
heb ik een tijd geleden laten weten dat 
ik dringend verandering wil zien in het 
nultolerantiebeleid van WADA voor een 
aantal stoffen”, zegt prof. dr. Jan Tytgat. 
Het WADA hanteert bijvoorbeeld een 
nultolerantie voor clenbuterol, maar 
dat is achterhaald. In alle takken van 
de maatschappij houdt men rekening 
met drempelwaarden, want men moet 
wetenschappelijke zekerheid kunnen 
hebben dat er met het resultaat van een 
meting geen toeval gemoeid is. Zo wor-
den rechtszaken vermeden waarbij men 
tot het tribunaal in Lausanne moet gaan 
met een ellenlang steekspel en persaan-
dacht, die de carrière van sporters no-
deloos in de waagschaal stellen. Terwijl 
het gaat om spoortjes van stoffen die, 
in geval van clenbuterol, onder de norm 
van een federaal voedselagentschap van 
een EU-lidstaat kunnen liggen. Je kan 
als WADA toch niet strenger zijn dan een 
voedselagentschap en een sporter die 
een biefstuk heeft gegeten een dag later 
positief vinden?”

Welke categorieën van 
stoffen vallen allemaal  
onder doping?
“In het Staatsblad van 12 december 
2014 omschrijft een ministerieel besluit 
in paragraaf 3 alle verboden stoffen. De 
‘probleemkinderen’ zijn volgens mij nog 
altijd de anabole androgene steroïden. 
In essentie zijn die allemaal afgeleid van 

testosteron. Maar de mogelijkheden van 
synthese en recombinante aanmaak, 
zelfs in niet-humane hosts, zijn nog altijd 
heel groot. Niet minder belangrijk zijn 
de peptidehormonen en groeifactoren, 
waar epo de vader van is en waaronder 
men bijvoorbeeld ook cera kan plaatsen. 
Ik merk dat mensen ook buiten hun sport-
prestatie groeihormoon nemen om de 
eeuwige jeugd te behouden. Via internet 
koopt men groeihormoon vooral vanuit 
Azië, om vervolgens aan ons lab te vra-
gen om de kwaliteit ervan eens na te kij-
ken. Dat leeft bij mannen van 40 à 50 jaar. 
Daarnaast zien we ook insulineachtige of 
vasculaire groeifactoren. Aan peptide-
hormonen en groeifactoren moeten we 
aandacht blijven besteden, ook al is het 
analytisch niet altijd simpel om ze te kun-
nen detecteren. De beta-2-agonisten zijn 
ook zeer bekend. Die stoffen zijn eigenlijk 
bedoeld om astmapatiënten te helpen, 
maar als bijwerking bevorderen ze ook 
de groei van de spieren. Dan zijn er ook 
de selectieve oestrogeenreceptormodu-
latoren. Die dient men toe aan vrouwen 
met borstkanker, maar ze worden ook 
gebruikt in het kader van doping. Aicar is 
een vrij nieuwe metabole modulator, net 
als insuline, dat we meer dan ooit zien 
opduiken in fitnesscentra. Wie als gewo-
ne burger naar een fitnesscentrum gaat, 
valt overigens ook onder de dopingwet 
omdat de wetgever fitnessen beschouwt 
als een georganiseerde vorm van sport. 
En dus kan je daar een dopingcontrole 
krijgen. We zien dat insuline in fitnesscen-
tra onder de toog aangeboden wordt en 
dat is echt gevaarlijk.”
“Verder heb je nog de manipulatie van 
bloed en bloedcomponenten. Er is ook de 
chemische en fysische manipulatie en ge-
netische doping, waarover ik toch wel be-
zorgd ben voor de toekomst omdat het met 
de klassieke methode niet altijd te detecte-
ren is. Genetische doping is enerzijds de in-
breng van nucleïnezuren in de hoop dat er 

transcriptie plaatsvindt naar een eiwit met 
een prestatiebevorderende functie. Ander-
zijds valt daar ook het gebruik van gene-
tisch gemodificeerde cellen onder om een 
extreme productie te krijgen van bijvoor-
beeld rode bloedcellen. Van ozontherapie is 
het nut niet onomstotelijk bewezen, maar 
men kan er een sporter wel voor vervolgen 
omdat het een verboden manipulatie is.”
“Ten slotte zijn er de stoffen die enkel bin-
nen wedstrijdverband verboden zijn, zoals 
bijvoorbeeld cocaïne. Strikt genomen: als 
een sporter buiten wedstrijdverband be-
trapt wordt op cocaïne, cannabis of nar-
cotica, is hij op dit moment in België niet 
strafbaar voor doping. Vorig jaar heeft de 
wetgever ook – en daar ben ik heel blij om 
– de nieuwste synthetische cannabis inge-
sloten. Die zie ik vanuit mijn gerechtelijke 
ervaring meer en meer relevant worden. 
De klassieke middelen kunnen in een klas-
siek lab met chromatografische of mas-
saspectrometrische technieken worden 
opgespoord, maar het is moeilijker om 
een gevalideerde techniek te vinden voor 
bijvoorbeeld nieuwe varianten van eiwit-
ten en hormonen, die meestal op basis 
van elektroforese gebeurt.”

Hoe schadelijk is het  
gebruik van doping voor 
de sporter?
“Ik ben vooral bezorgd om de anaboli-
ca en de peptidehormonen. Bij gebruik  
gedurende twee weken zien we zelden 
overdosering, maar mensen denken dan 
dat ze die middelen kunnen blijven ne-
men omdat ze niks negatiefs ervaren. Ze 
pakken dat product een maand of twee 
en dan stoppen ze een paar weken voor 
hun sportieve prestatie. Soms zijgen 
jonge sporters plots neer, en als dat een 
juridisch staartje krijgt en ons wordt ge-
vraagd een onderzoek te doen, stellen we 
in een aantal gevallen vast dat die mensen  
blanco zijn. 
Frappant is dan dat de forensisch arts 
soms wel vervormingen van het hart kan 
zien. Een uitgezet hart is een stille getuige 
van een lange blootstelling aan die ver-
boden middelen. Het hart komt in een 

soort ‘overdrivemodus’ en kan tijdens 
een fysieke prestatie niet meer volgen 
(lees: hartritmestoornis gevolgd door 
harststilstand, n.v.d.r.), terwijl de anabo-
lica niet meer in het bloed aanwezig zijn.”

Hoe clean is het  
wielrennen op dit  
moment?
“Ik denk dat het wielrennen cleaner is, 
maar ik geloof absoluut niet dat het 
dopingvrij is. Als je renners uit de tijd 
van Eddy Merckx tot Johan Museeuw 
vergelijkt met hedendaagse coureurs, 
dan frappeert het mij hoe mager die to-
prenners geworden zijn – en niet alleen 
de renners die de bolletjestrui winnen, 
maar eigenlijk alle klassementsrijders. 
Ze letten allemaal ongelooflijk op hun 
gewicht. Elke kilo die je moet meesleu-
ren is uiteraard een nadeel, maar som-
migen wegen nauwelijks 60 of 65 kilo. 
Waar blijven die sporters de fysieke 
kracht halen om ruim twee weken lang 
in een Giro of Tour te kunnen presteren? 
Dat is voor mij farmacologisch een mys-
terie. Is dat gezond, vraag ik mij af?” ❚

Raoul De GrooteJS
18

40
N

‘Waar renners van 65 kilo de kracht blijven 
halen, is mij een raadsel’

BEROEPSNIEUWS

 

“We zien dat insuline in 
fitnesscentra onder de 
toog aangeboden wordt 

en dat is echt gevaarlijk.”

Prof. dr. Jan Tytgat, hoofd Toxicologie en Farmacologie 
aan de KU Leuven, pleit voor een aanpassing van de 
zero tolerance bij het WADA, maar ook voor blijvende 
waakzaamheid voor peptidehormonen en groeifactoren.
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van de stalen die bij het do-
pinglab in Gent binnenko-
men zijn verdacht. “Terwijl 

wereldwijd 1% van de stalen 
uiteindelijk positief blijkt, zijn 

er dat in Gent 2,5%”, zegt prof. dr. ir. Peter 
Van Eenoo. Het Gentse DoCoLab inves-
teert dan ook voortdurend in de ontwik-
keling van nieuwe technieken.

Hoe zuiver de komende Tour de France 
wordt, is moeilijk te voorspellen, zegt 
Van Eenoo: “Dat hangt ook niet af van 
ons, maar van de renners. Het grote ver-
schil met de jaren 90 is dat we toen wis-
ten dat er met epo een wondermiddel 
genomen werd, tot in het ridicule op het 
vlak van gezondheidsrisico’s. Mensen 
die met hematocrietwaarden van 60% 
en meer rondreden, en ’s avonds aspiri-
ne moesten nemen om de nacht te over-
leven. Zoiets is er voor zover we weten 
nu niet op de markt.” 

Wat is het nieuwste 
dopingproduct dat in omloop is?
“Er zijn een aantal producten die nog in 
een klinische fase zitten en producten die 
op de zwarte markt vanuit China worden 
aangeboden. Daar kan ik nog niet veel 
over zeggen, want we zijn er nog me-
thodes voor aan het ontwikkelen. Ik stel 
alleen vast dat er een maand geleden 
nog geen enkele website bestond die ze 
aanbood en nu zijn er al twee.”

Aicar scheen populair te 
zijn omdat het zorgt voor een 
betere uithouding, ongeacht of 
men ervoor trainde of niet

“Daar is inderdaad sprake van, maar 
dat effect is op dit moment enkel be-
wezen bij muizen. We kunnen opsporen 

hoeveel ervan in 
urine zit, en atle-
ten met verdach-
te concentraties 
doorverwijzen naar 
de IRMS-test, de 
isotoopratiomassa-
spectrumtest. Dat 
is dezelfde techniek 
die gebruikt wordt 
om aan te tonen dat 
testosteron in urine 
lichaamsvreemd en 
niet lichaamseigen 
is. Aicar kan vrij 
worden gekocht op het internet, maar 
als men het wil gebruiken in een dosis 
die in de buurt komt van wat men aan 
muizen heeft toegediend, in mg per kg 
lichaamsgewicht, dan valt het zeker voor 
amateursporters vrij duur uit. Voor één 
ampule Aicar spreekt men van 150 euro 
en daarmee heb je maar een fractie van 
de dosis binnen die in de vakliteratuur 
staat voor muizen. Het feit blijft wel dat 
heel weinig sporters die vakliteratuur le-
zen. Ze horen het verhaal ergens waaien 
en dan blijven er gezondheidsrisico’s bij 
het innemen van al die producten. Ze 
kunnen verontreinigd zijn. Als artsen te 
maken krijgen met echt gedreven ama-
teursporters, is het misschien altijd wel 
beter om eens te peilen of er zoiets ge-
nomen wordt. Dat kan in alle vertrou-
wen, zonder het door te zeggen aan de 
dopinglijn. Dat men weet of een ne-
veneffect bij een ziekte niet gerelateerd 
kan zijn aan het gebruik van producten 
van de zwarte of zelfs witte markt.”

Is epo uit het wielerpeloton 
gebannen?
“Gebannen is het niet, maar de exces-
sen zijn er bij de professionele sporters 
zeker uit, die een bloedpaspoort moeten 

hebben. Ze kunnen 
niet meer het risico 
nemen om in een 
paar weken tijd hun 
hematocriet op te 
drijven van 42 tot 
49. Wel gebruiken 
sommigen hele 
kleine dosissen 
of doen ze kleine 
transfusies. Dat be-
tekent dat er naar 
fairplay toe nog 
altijd onrecht ge-
schiedt, maar van-

uit geneeskundig standpunt worden de 
risico’s wel een heel stuk minder. Dat is 
ook zeer belangrijk. 
Doordat de winstmarges kleiner ge-
worden zijn, komen atleten niet in een 
spiraal terecht waarbij ze zich verplicht 
voelen om mee te doen. Men ziet dat 
het best wanneer het gaat om het per-
centage reticulocyten. Tot 2007 – voor 
de invoer van het bloedpaspoort – had 
men bij wielrenners ongeveer 14% met 
abnormale percentages reticulocyten. 
Op dit moment spreekt men van slechts 
1,5%. Door het nemen van epo, wordt 
de productie van reticulocyten gesti-
muleerd en als men een tijdje gestopt 
is, valt de productie stil en krijgt men  
abnormaal lage percentages.”

Pijnstillers worden ook vaak 
genomen door sporters, maar 
zijn niet verboden
“Er is één pijnstiller die de laatste jaren 
zijn intrede heeft gedaan in het wiel-
rennen en die al een jaar of drie op de 
monitoring van het WADA (wereld-
antidopingagentschap) blijft staan en dat 
is Tramadol. Men twijfelt om het op de 
dopinglijst te zetten of niet. Het werkt na-
melijk heel sterk als verdovend middel 

en zeker in de beginperiode kan het dui-
zeligheid en een verstoring krijgen van 
de perceptie en coördinatie veroorzaken. 
Mijn vermoeden is wel dat Tramadol een 
rol speelt in de frequente valpartijen in 
het peloton.”

Met welke andere 
ontduikingsmethodes wordt  
u geconfronteerd?
“Een ervan is nu om niet zozeer de ana-
lyse te misleiden, maar wel het moment 
waarop men gecontroleerd wordt. Er 
zijn de incompetitietesten, kort voor of 
kort na een wedstrijd, en ook controles 
bij de atleet thuis of op training. Daar-
toe moeten atleten hun ‘whereabouts’ 
invullen. Men mag ze daar niet te veel 
in beknotten, dus krijgen ze tijd om dat 
te veranderen tot één minuut voor hun 
tijdslot van één uur per dag ingaat. Dat 
is een recht waar de meeste atleten uit 
noodzaak gebruik van maken, omdat ze 
zich wat ziek voelen bijvoorbeeld, en in 
bed liggen in plaats van te gaan trainen, 
of omdat ze ’s namiddags willen trainen 
in plaats van ’s ochtends na een korte 
nacht. Maar er zijn ook atleten die er 
misbruik van maken en doelbewust tot 
de laatste minuut wachten om te zeg-
gen dat ze het volgende uur elders zitten 
zodat een controlearts nooit nog op tijd 
ter plaatse kan geraken. Want na dat uur 
zijn ze opnieuw vierentwintig uur vrij. Ze 
winnen zo dus eigenlijk 48 uur waarin 
ze niet gecontroleerd kunnen worden. 
Je zou één iemand kunnen aanstellen 
per organisatie die in kaart brengt wie 
er vaak last minute naar de andere kant 
van de wereld verkast. Die atleten heb-
ben een hoger risicoprofiel voor wie 
men dan extra middelen kunt inzetten.” ❚

Raoul De Groote
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‘Soms moet je als arts in vertrouwen  
durven peilen naar dopinggebruik’

Prof. dr. ir. Peter Van Eenoo, directeur van 
het Gentse DoCoLab, onderzoekt jaarlijks 
ongeveer 6.000 bloedstalen op doping. De 
Tour de France wordt ook vanuit zijn discipline 
straks weer aandachtig bekeken. “Sommige 
atleten misleiden niet de analyse, maar wel 
het moment van controle.”

4% 

Prof. Van Eenoo: “Je zou één 
iemand kunnen aanstellen per 
organisatie die in kaart brengt 
wie er vaak last minute naar 
de andere kant van de wereld 
verkast.”
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VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : Triumeq 50  mg/600  mg/300  mg filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). 
Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch gebruik, antivirale middelen voor de behandeling van hiv-infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir 
(als sulfaat) en 300 mg lamivudine. Therapeutische indicaties : Triumeq is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik). Voorafgaand aan het starten van een behandeling met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-patiënt gescreend te worden op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Abacavir mag niet worden gebruikt 
bij patiënten die drager zijn van het HLA-B*5701-allel. Dosering en wijze van toediening : De behandeling moet worden voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-infecties. Dosering : Volwassenen en adolescenten (met een gewicht van ten minste 40 kg). De aanbevolen dosering 
Triumeq bij volwassenen en adolescenten is eenmaal daags één tablet. Triumeq mag niet worden toegediend aan volwassenen en adolescenten die minder wegen dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste dosiscombinatie die niet verlaagd kan worden. Triumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie 
en mag niet worden voorgeschreven aan patiënten bij wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten van dolutegravir, abacavir of lamivudine zijn verkrijgbaar in gevallen waarin staken van het gebruik of aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd 
is. In deze gevallen wordt de arts verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses : Als de patiënt een dosis Triumeq mist, dient de patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. Als de 
volgende dosis binnen 4 uur moet worden ingenomen, dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan met het gebruikelijke doseringsschema. Ouderen : Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, abacavir en lamivudine bij patiënten van 65 jaar 
en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Speciale aandacht wordt aanbevolen in deze leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de nierfunctie en verandering van hematologische parameters. 
Verminderde nierfunctie : Triumeq wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een creatinineklaring < 50 ml/min. Verminderde leverfunctie : Een dosisverlaging van abacavir kan nodig zijn voor patiënten met een licht verminderde leverfunctie (Child-Pugh-klasse A). Omdat een dosisverlaging niet 
mogelijk is met Triumeq, dienen afzonderlijke preparaten dolutegravir, abacavir of lamivudine gebruikt te worden wanneer dit nodig wordt geacht. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig of ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). 
Pediatrische patiënten : De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening : Oraal gebruik. Triumeq kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Contra-indicaties : Overgevoeligheid voor de werkzame 
stoffen of voor (één van) de hulpstof(fen). Zie rubrieken Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik en Bijwerkingen. Gelijktijdige toediening met dofetilide. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik : Overdracht van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve virussuppressie met antiretrovirale 
behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een resterend risico niet worden uitgesloten. Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in overeenstemming met nationale richtlijnen. Overgevoeligheidsreacties (zie ook rubriek Bijwerkingen) : Abacavir en 
dolutegravir zijn beide in verband gebracht met een risico op overgevoeligheidsreacties (HSR, hypersensitivity reactions) (zie rubriek Bijwerkingen) en delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen zoals koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. 
Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of een overgevoeligheidsreactie bij Triumeq wordt veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij abacavir, waarbij een aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de 
juiste manier werden behandeld. Het risico op een overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die geen drager zijn van dit allel zijn deze overgevoeligheidsreactie echter in een lagere frequentie ook gemeld. Daarom 
moeten te allen tijde de volgende instructies gevolgd worden: De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat met de behandeling wordt begonnen. Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt ook bij patiënten 
met een negatieve HLA-B*5701-status van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld in een eerdere behandeling met abacavir. Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een 
overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het stoppen van de behandeling met Triumeq nadat zich een overgevoeligheid begint voor te doen kan leiden tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status inclusief leveraminotransferases en bilirubine dient te worden gecontroleerd. 
Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege een vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir nooit weer worden gestart. Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met abacavir na een verdenking van een 
overgevoeligheidsreactie op abacavir kan leiden tot een onmiddellijke terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Om te voorkomen dat patiënten de 
behandeling met abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een overgevoeligheidsreactie hebben gehad geïnstrueerd worden hun resterende Triumeq-tabletten in te leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties : Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld bij <1% van de patiënten 
die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden gekenmerkt door rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met abacavir zijn goed in kaart gebracht dankzij klinische onderzoeken en 
postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste zes weken na het begin van de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op elk moment tijdens de behandeling kunnen optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir 
maken koorts en/of rash deel uit van de symptomen. Andere klachten en symptomen die zijn waargenomen als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden in detail beschreven in rubriek Bijwerkingen (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-
intestinale symptomen. Belangrijk is dat dergelijke symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een overgevoeligheidsreactie kan worden aangezien voor een respiratoire aandoening (pneumonie, bronchitis, faryngitis) of gastro-enteritis. De symptomen die in verband gebracht worden met 
deze overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk na het stopzetten van de behandeling met abacavir. In zeldzame gevallen hadden patiënten die met abacavir waren gestopt om andere redenen dan 
een overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen enkele uren na het opnieuw starten van abacavir (zie rubriek Bijwerkingen Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten van de behandeling met abacavir moet in dergelijke gevallen worden gedaan in een 
omgeving waarin medische hulp onmiddellijk voorhanden is. Lactaatacidose : Lactaatacidose, meestal geassocieerd met hepatomegalie en leversteatose, is gemeld bij het gebruik van nucleosideanalogen. Vroege symptomen (symptomatische hyperlactatemie) omvatten benigne digestieve symptomen 
(misselijkheid, braken en buikpijn), niet-specifieke malaise, verlies van eetlust, gewichtsverlies, respiratoire symptomen (snelle en/of diepe ademhaling) of neurologische symptomen (waaronder verzwakte motoriek). Lactaatacidose heeft een hoge mortaliteit en kan gepaard gaan met pancreatitis, leverfalen 
of nierfalen. Lactaatacidose trad in het algemeen op na enkele tot verscheidene maanden behandeling. Behandeling met nucleosideanalogen moet worden gestaakt in het geval van symptomatische hyperlactatemie en metabole/lactaatacidose, progressieve hepatomegalie of snel toenemende 
aminotransferasespiegels. Voorzichtigheid is geboden wanneer nucleosideanalogen worden toegediend aan patiënten (met name obese vrouwen) met hepatomegalie, hepatitis of andere bekende risicofactoren voor leverziekte en leversteatose (waaronder bepaalde geneesmiddelen en alcohol). Patiënten 
die ook geïnfecteerd zijn met hepatitis C en behandeld worden met alfa-interferon en ribavirine kunnen een speciale risicogroep vormen. Patiënten met een verhoogd risico moeten nauwgezet gecontroleerd worden. Lipodystrofie : Antiretrovirale combinatietherapie is in verband gebracht met de herverdeling 
van lichaamsvet (lipodystrofie) bij hiv-patiënten. De gevolgen daarvan op de lange termijn zijn momenteel onbekend. De kennis over dit mechanisme is onvolledig. Er is een verband tussen viscerale lipomatose en proteaseremmers (PI’s) en lipoatrofie en nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NRTI’s) 
gesuggereerd. Een hoger risico op lipodystrofie is geassocieerd met individuele factoren zoals hogere leeftijd en factoren die verband houden met het gebruik van geneesmiddelen, zoals langere duur van antiretrovirale behandeling en bijkomende metabole stoornissen. Bij klinische controle moet gelet 
worden op lichamelijke tekenen van vetherverdeling. Meting van nuchtere serumlipiden en bloedglucose moet worden overwogen. Lipidenstoornissen moeten worden behandeld indien dat klinisch aangewezen is (zie rubriek Bijwerkingen). Leverziekte : De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq zijn niet 
vastgesteld bij patiënten met significante onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig tot ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Patiënten met een reeds bestaande gestoorde leverfunctie, waaronder chronische 
actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie van leverfunctiestoornissen gedurende antiretrovirale combinatietherapie en moeten gecontroleerd worden volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de leveraandoening bij dergelijke patiënten verslechtert, moet onderbreking of staking van 
de behandeling worden overwogen. Patiënten met chronische hepatitis B of C : Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale combinatietherapie lopen een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale hepatische bijwerkingen. Zie in het geval van gelijktijdige antivirale 
therapie voor hepatitis B of C ook de desbetreffende productinformatie voor deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir en dolutegravir hebben deze werking niet. Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet beschouwd als een adequate 
behandeling voor hepatitis B, omdat de kans op resistentie van het hepatitis-B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de behandelrichtlijnen. Indien het 
gebruik van Triumeq wordt gestaakt bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, wordt periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als markers van HBV-replicatie aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden tot acute exacerbatie van hepatitis. Omdat abacavir 
en ribavirine op dezelfde wijze via fosforylering worden omgezet, is gepostuleerd dat een mogelijke intracellulaire interactie tussen deze twee geneesmiddelen kan optreden. Die zou kunnen leiden tot een reductie van de intracellulaire gefosforyleerde metabolieten van ribavirine en, met als potentiële 
consequentie, een verminderde kans op een aanhoudende virologische respons (SVR = ‘sustained virological response’) voor hepatitis C (HCV) bij met HCV geco-infecteerde patiënten die met gepegyleerd interferon plus ribavirine worden behandeld. Er zijn in de literatuur tegenstrijdige klinische bevindingen 
gemeld met betrekking tot de gelijktijdige toediening van abacavir en ribavirine. Uit sommige gegevens zou de conclusie kunnen worden getrokken dat patiënten die geco-infecteerd zijn met hiv/HCV en een antiretrovirale therapie ontvangen waarin zich abacavir bevindt, risico lopen op een lagere respons 
op de therapie met gepegyleerd interferon/ribavirine. Er moet voorzichtigheid worden betracht wanneer geneesmiddelen die abacavir en ribavirine bevatten, gelijktijdig worden toegediend. Immuunreactivatiesyndroom : Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de antiretrovirale 
combinatietherapie (cART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen voordoen die tot ernstige klinische aandoeningen of verergering van de symptomen kan leiden. Dergelijke reacties zijn 
vooral in de eerste weken of maanden na het starten van cART gezien. Relevante voorbeelden zijn cytomegalovirusretinitis, gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis carinii-pneumonie. Alle ontstekingssymptomen moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. 
Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) is ook gerapporteerd dat ze in een setting van immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter meer variabel en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. 
Verhogingen in leverfunctiewaarden die consistent zijn met het immuunreconstitutiesyndroom zijn waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd waren met hepatitis B en/of C bij het begin van de behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij patiënten 
die een gelijktijdige hepatitis B- en/of -C-infectie hebben (zie ‘Patiënten met chronische hepatitis B of C’ eerder in deze rubriek en zie ook rubriek Bijwerkingen). Mitochondriale disfunctie : Van nucleoside- en nucleotideanalogen is in vitro en in vivo aangetoond dat ze in meer of mindere mate mitochondriale 
schade veroorzaken. Er zijn meldingen geweest van mitochondriale disfunctie bij hiv-negatieve kinderen die in utero en/of na de geboorte zijn blootgesteld aan nucleosideanalogen. De belangrijkste bijwerkingen die gemeld werden, waren hematologische aandoeningen (anemie, neutropenie), metabole 
stoornissen (hyperlactatemie, hyperlipasemie). Deze voorvallen zijn vaak van voorbijgaande aard. Sommige laat begonnen neurologische stoornissen zijn gemeld (hypertonie, convulsie, abnormaal gedrag). Het is momenteel niet bekend of deze neurologische stoornissen tijdelijk of blijvend zijn. Bij elk kind 
dat in utero blootgesteld is aan nucleoside- en nucleotideanalogen, zelfs bij hiv-negatieve kinderen, moet regelmatig klinisch en laboratoriumonderzoek worden verricht en dient volledige controle plaats te vinden op mogelijke mitochondriale disfuncties in het geval van relevante klachten of symptomen. 
Deze bevindingen hebben geen invloed op de huidige nationale aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale behandeling bij zwangere vrouwen ter voorkoming van verticale overdracht van hiv. Myocardinfarct : In observationele onderzoeken is een verband aangetoond tussen het optreden van 
een myocardinfarct en het gebruik van abacavir. De patiënten die zijn onderzocht waren voornamelijk patiënten eerder behandeld met antiretrovirale therapie. Gegevens uit klinische onderzoeken lieten een beperkt aantal myocardinfarcten zien; een kleine risicotoename kon daardoor niet worden 
uitgesloten. In totaliteit vertoonden de beschikbare gegevens uit de observationele onderzoeken en uit de gerandomiseerde onderzoeken enige inconsequenties, waardoor een causaal verband tussen de abacavirbehandeling en het risico op het optreden van een myocardinfarct noch kan worden 
bevestigd, noch kan worden weerlegd. Tot op heden is er geen algemeen aanvaard biologisch mechanisme dat een mogelijke risicotoename kan verklaren. Bij het voorschrijven van Triumeq dient actie te worden genomen om alle te beïnvloeden risicofactoren (zoals bijvoorbeeld roken, hypertensie en 
hyperlipidemie) zoveel mogelijk te minimaliseren. Osteonecrose : Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie vele factoren een rol spelen (waaronder gebruik van corticosteroïden, bisfosfonaten, alcoholgebruik, ernstige immunosuppressie, hoge Body Mass Index), zijn gevallen van osteonecrose vooral gemeld 
bij patiënten met voortgeschreden hiv-infectie en/of langdurige blootstelling aan cART. Patiënten moet worden aangeraden om een arts te raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf worden of wanneer zij moeilijk kunnen bewegen. Opportunistische infecties : Patiënten moeten erop worden 
gewezen dat Triumeq of enig ander antiretroviraal middel hiv-infectie niet geneest en dat ze nog steeds opportunistische infecties en andere complicaties van hiv-infectie kunnen ontwikkelen. Daarom moeten patiënten onder nauwkeurige klinische observatie blijven van artsen die ervaren zijn in de behandeling 
van deze met hiv geassocieerde ziekten. Geneesmiddelresistentie : Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is voor patiënten met resistentie voor integraseremmers, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten met resistentie tegen integraseremmers. 
Geneesmiddelinteracties : Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met efavirenz, nevirapine, rifampicine en tipranavir/ritonavir, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken. 
De gelijktijdige toediening van Triumeq en etravirine (ETR) wordt niet aanbevolen, behalve wanneer de patiënt gelijktijdig ook atazanavir+ritonavir (ATV+RTV), lopinavir+ritonavir (LPV+RTV) of darunavir+ritonavir (DRV+RTV) krijgt. Triumeq dient niet gelijktijdig te worden toegediend met antacida die polyvalente 
kationen bevatten. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na deze middelen wordt toegediend. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na het nemen van calcium- of ijzersupplementen wordt toegediend of anders met voedsel. Metformineconcentraties kunnen door dolutegravir 
worden verhoogd. Patiënten dienen te worden gecontroleerd tijdens de behandeling en een dosisaanpassing van metformine kan nodig zijn. De combinatie van lamivudine met cladribine wordt niet aanbevolen. Triumeq mag niet worden ingenomen met enig ander geneesmiddel dat dolutegravir, abacavir, 
lamivudine of emtricitabine bevat. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel : Er zijn uit klinisch onderzoek beperkte veiligheidsgegevens over Triumeq. De meest gemelde bijwerkingen die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met dolutegravir en abacavir/lamivudine  waren nausea (12%), 
insomnia (7%), duizeligheid (6%) en hoofdpijn (6%). Veel van de in de onderstaande tabel genoemde bijwerkingen komen vaak voor (nausea, braken, diarree, koorts, lethargie, rash) bij patiënten die overgevoelig zijn voor abacavir. Daarom moeten patiënten met één van deze symptomen nauwgezet worden 
beoordeeld op de aanwezigheid van deze overgevoeligheid (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Zeer zeldzame gevallen van erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse zijn gemeld in gevallen waarin overgevoeligheid voor abacavir 
niet kon worden uitgesloten. In dergelijke gevallen moet het gebruik van geneesmiddelen die abacavir bevatten definitief worden gestaakt. De ernstigste bijwerking die mogelijk verband houdt met de behandeling met dolutegravir en abacavir/lamivudine, die bij individuele patiënten werd gezien, was een 
overgevoeligheidsreactie met rash en ernstige levereffecten (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik en de Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen in deze rubriek). Samenvattende tabel van bijwerkingen : De bijwerkingen uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring 
waarvan het ten minste mogelijk wordt geacht dat ze verband houden met behandeling met de bestanddelen van Triumeq, staan vermeld in tabel 2, per lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak (  1/10), vaak ( 1/100, < 1/10), soms (  1/1.000, 
<  1/100), zelden (   1/10.000, <  1/1.000), zeer zelden (<  1/10.000). De bijwerkingen die werden gezien voor de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken waren over het algemeen consistent met de 
bijwerkingenprofielen voor de afzonderlijke bestanddelen dolutegravir, abacavir en lamivudine. Er was tussen de combinatie en de afzonderlijke bestanddelen geen verschil in de mate van ernst voor elk van de waargenomen bijwerkingen. Overzicht van bijwerkingen die in verband zijn gebracht met de 
combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken en bijwerkingen van de behandeling met abacavir en lamivudine uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring, wanneer deze werden gebruikt met andere 
antiretrovirale middelen. Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: neutropenie2, anemie2, trombocytopenie1 Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1 Immuunsysteemaandoeningen: Vaak overgevoeligheid (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)2 Soms: 
immuunreconstitutiesyndroom (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)2 Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: neutropenie2, anemie2, trombocytopenie1 Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1 Immuunsysteemaandoeningen: 
Vaak overgevoeligheid (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)2 Soms: immuunreconstitutiesyndroom (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)2 Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: anorexie1 Soms: hypertriglyceridemie, hyperglykemie. Psychische 
stoornissen: Zeer vaak: Insomnia Vaak: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn Vaak: duizeligheid, somnolentie, lethargie2 Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: 
hoesten2, neussymptomen1 Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: nausea, diarree Vaak: braken, flatulentie, abdominale pijn2, bovenbuikpijn2, abdominale distensie, abdominaal ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie Zelden: pancreatitis2 Lever- en galaandoeningen: Soms: hepatitis2 

Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: rash, pruritus, alopecia Zeer zelden: erythema multiforme1, Stevens-Johnson-syndroom1, toxische epidermale necrolyse1 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1 Zelden: rabdomyolyse2 Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: vermoeidheid Vaak: asthenie, koorts2, malaise2 Onderzoeken: Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2 Zelden: amylase verhoogd1.  1Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische fase III-onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/
lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand van klinisch onderzoeken of postmarketingervaring voor abacavir of lamivudine wanneer die werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen.2Van deze bijwerking werd tijdens klinische onderzoeken niet vastgesteld dat deze redelijkerwijs toe te schrijven 
was aan Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine). De hoogst waargenomen frequentiecategorie uit de productinformatie van de afzonderlijke bestanddelen werd derhalve gebruikt (bijv. voor dolutegravir, abacavir en/of lamivudine). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen : Overgevoeligheidsreacties 
: Abacavir en dolutegravir gaan beide gepaard met een risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden gezien voor elk van deze geneesmiddelen (hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals koorts 
en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor zowel de met abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen 
voorkomen. De behandeling met Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden niet kan worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik voor meer informatie over de behandeling van patiënten in het geval van een vermoedelijke overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir : Symptomen waren onder andere rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, 
waaronder ernstige leverreacties. Overgevoeligheid voor abacavir : De klachten en symptomen van deze overgevoeligheidsreactie worden hieronder opgesomd. Deze werden opgemerkt in ofwel klinische studies ofwel de postmarketingsurveillance. De reacties die gemeld zijn bij ten minste 10% van de 
patiënten met een overgevoeligheidsreactie zijn vetgedrukt weergegeven. Vrijwel alle patiënten die overgevoeligheidsreacties ontwikkelen krijgen koorts en/of rash (meestal maculopapulair of urticarieel) als onderdeel van het syndroom, maar er zijn ook reacties opgetreden zonder rash of koorts. Andere 
belangrijke symptomen zijn gastro-intestinale, respiratoire of constitutionele symptomen, zoals lethargie en malaise. Huid : Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel). Gastro-intestinaal : Nausea, braken, diarree, abdominale pijn, zweren in de mond. Respiratoir : Dyspneu, hoesten, keelpijn, ‘adult respiratory 
distress’-syndroom, respiratoire insufficiëntie. Diversen : Koorts, lethargie, malaise, oedeem, lymfadenopathie, hypotensie, conjunctivitis, anafylaxis. Neurologisch/psychisch : Hoofdpijn, paresthesieën. Hematologisch : Lymfopenie. Lever/pancreas : Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen. 
Skeletspierstelsel. Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase. Urologisch : Verhoogd creatinine, nierfalen. De symptomen die in verband gebracht worden met deze overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn en waren in 
zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van abacavir na een overgevoeligheidsreactie op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende overgevoeligheidsreactie is meestal ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende 
hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één van de belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen 
zijn ook overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen voorafgaande symptomen van een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht werd dat ze abacavir verdroegen). Lactaatacidose : Gevallen van lactaatacidose, die soms fataal 
zijn en die gewoonlijk gepaard gaan met ernstige hepatomegalie en leversteatose, zijn gemeld bij gebruik van nucleosideanalogen (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Lipodystrofie : Antiretrovirale combinatietherapie (‘combination antiretroviral therapy’, cART) is bij hiv-patiënten 
geassocieerd met herverdeling van lichaamsvet (lipodystrofie), waaronder het verlies van perifeer en faciaal subcutaan vet, toename van intra-abdominaal en visceraal vet, borsthypertrofie en ophoping van dorsocervicaal vet (buffelbult).  Metabole afwijkingen : CART is geassocieerd met metabole 
afwijkingen zoals hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, insulineresistentie, hyperglykemie en hyperlactatemie (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Osteonecrose : Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, 
voortgeschreden hiv-infectie of langdurige blootstelling aan cART. De frequentie hiervan is onbekend (zie rubriek  Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Immuunreactiveringssyndroom : Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de cART wordt gestart een ernstige 
immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het 
beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Veranderingen in laboratoriumwaarden : Verhogingen van serumcreatine traden op in de eerste week van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek 
werd een gemiddelde verandering vanaf baseline van 12,6  mol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant beschouwd, omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, 
meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C : In fase III-onderzoeken naar dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat de leverwaarden op baseline 
niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B of C, hoewel de percentages ASAT- en 
ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een co-infectie met hepatitis B en/of C. Pediatrische patiënten : Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij jongeren (12 tot 
17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir als enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn 
waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten abacavir en lamivudine zijn apart onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in gecombineerde antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten met 
een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine bij zuigelingen jonger dan drie maanden). Er zijn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen : 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via het nationaal meldsysteem: België : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg : Direction de la Santé – 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxemburg - Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS Verenigd Koninkrijk. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : 01/09/2014 (versie 1) ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING : Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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1. TRIUMEQ® Summary of Product Characteristics
2. Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, M.D., 20 April 2015, § 7480000 of chapter IV of R.D. of 21/12/2001. 
** In studies supporting TRIUMEQ®, DTG 50 mg + ABC 600 mg/3TC 300 mg were used. Bioequivalence has been demonstrated.1
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“O rthopedie sprak me 
het meest aan in mijn 
opleiding wegens de 

combinatie geneeskunde-sport. Ik was 
ASO-orthopedisch chirurg in Sint-Jan 
Brugge toen Michel D’hooghe daar als 
fysiotherapeut actief was. Hij merkte 
mijn passie voor sport op. Zo vroeg hij 
mij om eens mee te gaan met de jeugd 
van de nationale ploeg. De hobby liep 
uit de hand waardoor ik al sinds 1995 
als arts actief ben in het voetbal.”

“Ik ben orthopedisch chirurg in het zie-
kenhuis, ik run met enkele collega’s een 
medisch sportlab, ik draai mee in een 
eigen privépraktijk als orthopedist en 
mijn vakantie gaat grotendeels naar de 
nationale ploeg. Voor het WK in Brazilië 
nam ik drie weken extra onbetaald ver-
lof in het ziekenhuis. Ik wil mijn colle-
ga’s uit principe niet belasten met mijn 
hobby. Dus er komt wel wat idealisme 
bij kijken. Je weet dat je normaliter 
om de twee jaar een maand moet vrij-
houden voor een WK of EK. Sommige 
collega’s maken graag toeristische rei-
zen; momenteel beperkt zich dat bij mij 
hoofdzakelijk tot reizen met de nationa-
le ploeg, elke arts heeft zo zijn voorkeu-
ren.” (lachje)

“Fulltime voor de voetbalbond werken 
kan niet omdat ik nog altijd graag mijn 
chirurgie blijf doen, want daarvoor ben 
ik opgeleid. Voor de Rode Duivels be-
oefen ik meer de sport- en algemene 
geneeskunde. Op afzondering of in het 
buitenland krijg je de klassieke hoofd- 
en keelpijn of slaapproblemen op con-
sultatie – in onze basisopleiding kregen 
we daar genoeg van mee om dat erbij 
te nemen. En we zitten als medische 
staf altijd heel geconcentreerd naast 
het veld om het overzicht te bewaren. 
Want het traumamechanisme kan bij 
een blessure je beslissing bepalen. Tij-
dens de wedstrijd kan je dat uiteraard 
niet eerst opnieuw bekijken op tv.”

“Toen Dries Mertens tegen Wales knock-
out ging, zag je dat dat gebeurde na 
een contact van hoofd tegen hoofd. Hij 
bleef daarna lang buiten bewustzijn. Hij 
voelde zijn lichaam niet, zei hij, toen hij 
bijkwam. Hij dacht echt dat hij volledig 
verlamd zou zijn. Het bleek echter een 
zware hersenschudding zonder meer. 
Dan moet je als arts kalm blijven. Ik reed 
tijdens mijn opleiding met de MUG mee 
– toen deed iedereen dat in opleiding – 
dus ik maakte vanalles mee en die er-
varing is in zo’n fase wel een voordeel. 
Net als hechtingen maken bijvoorbeeld. 
Nicolas Lombaerts’ hele wenkbrauw 
lag recent open tijdens de kwalificatie- 
interland in Bosnië, maar binnen de paar 
seconden hadden we die gehecht en 
kon hij verder spelen. Hij was onder de 
indruk, want bij gelijkaardige voorvallen 
in het verleden was de match voor hem 
gedaan.” (lacht)

Streng WK in Brazilië
“Voor het WK in Brazilië schakelden we 
op voorhand al over naar plaatselijke 
tijd. We werkten ook met lichttherapie: 
spelers kregen een speciale bril, met 
sterk licht op je retina wat je slaaphor-
monen beter regelt. Het helpt om in het 
lokale bioritme te komen.”

“We moesten veel vaccineren tegen  
hepatitis, gele koorts en we gaven medi-
catie ter preventie van gastro-intestinale 
problemen bijvoorbeeld. Vitaminesup-
plementen ook, zoals vitamine D. Dat 
moesten we eigenlijk nogal veel voor-
schrijven om de spelers optimaal ver-
zorgd te krijgen, want globaal hadden ze 
daar een tekort aan, bleek na een gron-
dige bloedanalyse. Voetballers lopen wel 
veel buiten, maar ze dragen altijd kledij. 
Behalve voor de dichtheid van je botten, 
is voldoende vitamine D ook belangrijk 
voor je spierkracht en je recuperatie-
vermogen.”

“De specialisten van het F-MARC (Fifa 
Medical and Research Centre, n.v.d.r.) 
leidden ons op in reanimeren en om-
gaan met hersenschuddingen. Wereld-
wijd waren er namelijk een paar plotse 
doden gevallen op het voetbalveld. Dus 
voor we vertrokken zijn alle spelers car-
diaal zwaar gescreend. Ons sportlab 
hebben we eigenlijk volledig van Me-
chelen overgezet naar het hotel in Bra-
zilië. We zijn voor ingrepen wel verplicht 
om te communiceren met de clubarts: 
de clubs zijn eigenaar van de spelers. 
Zij beslissen, wij ‘huren’ ze bij wijze van 
spreken voor de nationale ploeg.”

“Om op worstcasescenario’s voorbereid 
te zijn, kregen we ook medische work-
shops, en daarin bleek meteen de com-
plexiteit: je moest ter plaatse bijna over 
een eigen apotheek beschikken om in 
alle medicatie te kunnen voorzien. En de 
import van geneesmiddelen in Brazilië 
bleek aan de douane bovendien extreem 
moeilijk. Zes weken op voorhand werd 
alles wat we vanuit medisch oogpunt no-
dig hadden naar ginder gestuurd en een 
week voor wij daar aankwamen, bleek 
het nóg niet door de douane te zijn ge-
raakt. We bleven uiteindelijk vijf weken 
in het tornooi actief, dat is lang om men-
taal vol te houden. Het begon naar het 
einde toe te spelen bij sommigen.”

Medische cel
“Binnen de voetbalbond zetten we een 
nieuwe medische cel op, met een raad 
der wijzen met ook Michel D’Hooghe. 
Een medical board, met daarrond men-
sen als Peter Hespel en cardiologen. De 
bedoeling is om de begeleiding verder 
te professionaliseren. Het medisch team 
van de A-ploeg is wel high level, maar 
we willen dat doortrekken naar de nati-
onale jeugd. Ik wil dat de artsen bij de 
jeugd ook voorbereid worden om door 
te kunnen schuiven.”

“De begeleiding van sporters wordt 
 almaar professioneler. In de kruisband-
chirurgie zie je nu bijvoorbeeld combi-
naties van intra-articulair herstel en ex-
tra-articulair verstevigen om de kans op 
recidief te verkleinen. Bij knieprothese-
chirurgie zien we dan weer een evolu-
tie om preoperatief al te bepalen hoe je 
de knie zal plaatsen op basis van scans 
en foto’s. Bedoeling: de prothese volle-
dig compatibel maken met de patiënt, 
die sneller kan revalideren. De beelden 
worden doorgestuurd naar de VS en op 
basis daarvan krijgen we een perfecte 
prothese. Transplantatie met autoloog 
kraakbeen zit voor kraakbeenletsels ook 
in de pipeline. Ontwikkelingen die je 
moet blijven volgen.”

“Soms twijfel ik wel eens of ik mijn eigen 
gezondheid niet hypothekeer door zo’n 
druk schema, maar in 2018 zal ik waar-
schijnlijk stoppen. De Olympische Spe-
len in Peking en een WK in Brazilië zijn al 
binnen. Het EK in Frankrijk en het WK in 
Rusland wil ik nog wel meemaken, daar-
na zullen we wel zien.” ❚

Raoul De Groote
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‘Er komt wat  
idealisme bij kijken’
Dr. Kris Van Crombrugge is gespecialiseerd in 
 orthopedische chirurgie en sporttraumatologie. 
 Behalve in zijn praktijk in Mechelen, het ziekenhuis en 
het Medical Sportlab werkt hij ook als sportarts bij de 
Rode Duivels. “Soms vraag ik me af of ik mijn eigen 
gezondheid niet hypothekeer.” Een monoloog.

Dr. Kris Van Crombrugge:  
“We zitten als medische staf altijd 
heel geconcentreerd naast het veld, 
want het traumamechanisme kan 
bepalend zijn voor de beslissing  
die je moet nemen.”
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H et grootste universitaire zieken-
huis van België gaat daartoe als 
eerste ziekenhuis in het land 

over op het nieuwe IntelliSite digitale 
pathologiesysteem van de Nederlandse 
fabrikant, om daarmee via onderzoek 
een snellere en betere diagnose en  
behandeling van patiënten met kanker  
mogelijk te maken.

Meer dan 100.000 
onderzoeken per jaar
Pathologieonderzoek is een essentieel on-
derdeel in de geneeskunde van vandaag. 
Dit onderzoek gebeurt al meer dan 100 
jaar analoog met een microscoop, waarbij 
stukjes weefsel van een patiënt op afzon-
derlijke objectglaasjes intensief worden 
onderzocht op specifieke kenmerken die 
duiden op een bepaald kankertype. Zo kan 
de best mogelijke behandelstrategie wor-
den bepaald. Het UZ Leuven onderzoekt 
zo elk jaar meer dan 100.000 objectglazen 
voor meer dan 5.000 kankerpatiënten om 
de behandelend arts van de best moge-
lijke informatie over het ziektebeeld te  
kunnen voorzien. 
Nu het aantal pathologen in België – net 
zoals in de rest van de wereld – fors daalt 
en de complexiteit van de pathologie 
sterk toeneemt, zijn oplossingen nodig 
die helpen om sneller en efficiënter een 

diagnose te stellen, maar ook om weef-
selinformatie eenvoudig te kunnen de-
len met collegapathologen voor bijvoor-
beeld een second opinion. 

Digitaal netwerk tussen 
collega-pathologen
Prof. dr. Thomas Tousseyn, anatoom- 
patholoog: “Digitale pathologie zal onze 
manier van werken grondig veranderen. 
Een digitaal netwerk tussen collega- 
pathologen in verschillende ziekenhui-

zen kan het proces van tweede lezing in 
de diagnostiek van zeldzame tumoren 
versnellen en de kwaliteit ervan verbe-
teren. Ook kunnen binnen een digitaal 
netwerk back-upregelingen worden  
georganiseerd en kunnen pathologie-

beelden makkelijk worden gedeeld op 
het multidisciplinair oncologisch over-
leg.”
“Het geeft ons ook de kans om een digi-
taal leerplatform op te zetten voor de op-
leiding van assistenten en de organisatie 
van postgraduaatbijscholingen.”

Voordelen digitale 
pathologie
Het nieuwe onderzoekssysteem bestaat 
uit een ultrasnelle scanner en een beeld-

beheersysteem met software om beel-
den te kunnen bekijken, analyseren en 
interpreteren. Door het weefselglaasje 
in te scannen krijgt de patholoog direct 
toegang tot de digitale bestanden en kan 
het werk beter verdeeld worden onder 
de beschikbare pathologen. 

De slimme software helpt de patholoog 
bij het bekijken van het weefsel. Daar-
naast kunnen kennis en beelden eenvou-
dig en in realtime worden gedeeld met 
ziekenhuizen en onderzoeksinstituten 
over de hele wereld dankzij het virtuele 
netwerk dat zo ontstaat. Daarin wordt 
internationale samenwerking tussen 
experts mogelijk en ontstaan nieuwe 
‘big data’ onderzoeksmogelijkheden om 
nieuwe inzichten in de werking van kan-
ker te krijgen.

Het UZ Leuven wil met digitalisering een 
eerste stap zetten naar een digitaal na-
tionaal netwerk voor samenwerking in 
kankerdiagnostiek en -onderzoek.

Philips kondigde recent ook een samen-
werking aan op het vlak van digitale pa-
thologie met een ander gerenommeerd 
ziekenhuis, het Amerikaanse Mt. Sinai 
Health Systems in New York, om samen 
een grote digitale beeldbank van kanker-
weefsels aan te leggen voor onderzoek 
en bigdata-analyse. ❚

Frans De KuysscheJS
18

95
N

Kankerdiagnostiek in netwerk
Digitalisering van cel- en weefselonderzoek maakt een 
snelle uitwisseling van pathologiebeelden en kennis 
tussen ziekenhuizen mogelijk. Het UZ Leuven en Philips 
tekenden onlangs een overeenkomst voor digitalisering en 
optimalisering van het kankeronderzoek.

ZIEKENHUISNIEUWS

Prof. dr. Thomas Tousseyn, anatoom-patholoog UZ Leuven

Jessa voert eerste laserballonablatie uit in België
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D eze vernieuwende revolutio-
naire katheterisatietechniek is 
geschikt voor de behandeling 

van voorkamerfibrillatie (VKF). In ons 
land lijden naar schatting 200.000 men-
sen aan deze ritmestoornis. Dit unieke 
systeem met laserenergie bestaat uit 
een ballon die in het hart wordt gebracht. 
In de ballon bevindt zich een endoscoop 

die toelaat om rechtstreeks binnenin het 
kloppende hart te kijken. 
Dr. Johan Vijgen: “Deze techniek is al en-
kele jaren op dieren getest. Sinds 2014 zijn 
de eerste patiënten behandeld in Praag 
en München. Wij beschikken over de ex-
pertise sinds eind vorig jaar en testen de 
techniek nu dus uit op mensen. Een door-
zichtige ballon wordt gevuld met deute-

rium – water met een extra atoom om 
een mogelijke scheur in de ballon inert te 
maken – en in de ballon plaatsen we een 
flinterdunne endoscoop. Zo zien we in 
de voorkamer van dichtbij de longvenen 
waarop de behandeling wordt toegepast 
en kunnen we de laserstraal heel precies 
richten om te ableren.”

Met de behandeling zet uw 
hartcentrum een nieuwe stap 
als ‘center of excellence’?
J.V: “Inderdaad. We leggen ons al 15 jaar 
toe op de ablatie in de behandeling van 
VKF. In dit vakgebied werd de afgelopen 
vijf jaar enorme vooruitgang geboekt. 
Onze staf is ook goed uitgebouwd met 
vijf elektrofysiologen.”

Werkt u ook 
grensoverschrijdend?
J.V.: “Vooral met Maastricht werken we 
zeer intensief samen, niet alleen in dit 
vakgebied maar ook voor genetische  
behandelingen.” 

Hoeveel patiënten komen 
hiervoor in aanmerking?

J.V.: “Wat VKF-preventie betreft: eerst 
en vooral streven cardiologen naar het 
voorkomen van trauma-embolische 
complicaties en preventie van CVA’s. In 
tweede instantie volgt een medicamen-
teuze behandeling, pas nadien worden 
wij ingeschakeld. We trekken patiënten 
aan uit de Kempen, Limburg en een deel 
van Vlaams-Brabant, maar een precies 
getal is daar moeilijk op te plakken. De 
‘laserballonablatie’ is revolutionair op 
diverse vlakken: efficiënter dan de klas-
sieke behandeling (met tipelektrodeka-
theter), sneller, eenvoudiger, met minder 
röntgenstralingsbelasting voor patiënt 
en arts, en veiliger. Naast de al vermelde 
betere zichtbaarheid voor de arts bij de 
ingreep.” ❚

P.S.

Dokter Johan Vijgen en dokter Pieter Koopman (hartcentrum 
Hasselt Jessa) voerden op donderdag 18 juni de eerste 
laserballonablatie in België uit. Een techniek die op diverse 
vlakken revolutionair is.

Dokter Johan Vijgen en dokter Pieter Koopman  
(hartcentrum Hasselt Jessa)
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“W e moeten onze ken-
nis beter omzetten in 
economische activi-

teit, anders halen we het niet met Euro-
pa.” Dat verklaarde de directeur van het 
programma Horizon 2020 in de Europe-
se Commissie onlangs. Niet minder dan 
73 miljard euro staat ter beschikking om 
dat onderzoek te verrichten. We blijken 
zeer goed te zijn in het omzetten van dat 
geld naar onderzoek, maar niet in de om-
gekeerde beweging: onderzoek omzet-
ten in geld. Net daarin zet BioRICS wel 
interessante stappen.

Prof. Berckmans beklemtoonde in 
zijn uiteenzetting drie aspecten: het 
belang van de mentale component bij 
stressmeting, het feit dat we allemaal 
CITD-systemen zijn en de ontwikkeling 
van realtime stressmonitoring.

1  De mentale component
Een kwart (24%) van de auto-ongelukken 
is te wijten aan in slaap vallen of een 
concentratiegebrek. Idem dito voor 15% 
van de ongevallen in het vliegverkeer. 
Twee dagen na het fatale ongeluk met 
Germanwings wist nog niemand wat de 
precieze oorzaak was, maar Berckmans 
liet zijn gehoor al weten dat het statis-
tisch gezien om een menselijke fout 
moest gaan: de bewuste airbus A320 
had na 15 jaar vliegen amper 0,25 onge-
lukken per miljoen vluchten op de teller. 
Enkele uren nadien kwam zijn voorspel-
ling uit toen bewezen werd dat het om 
zelfdoding (en moord) ging.

Topsport is vooral een mentaal spel. 
Iedere topatleet is fysiek in orde en 
beschikt over de juiste techniek, maar 
mentaal maak je het verschil. Dokter Tim 
Noakes uit Kaapstad, zelf een marathon-
loper, monitorde tijdens de laatste drie 
Olympische Spelen de marathonlopers. 
Als men de hartslag van nummer 1 en 2 
in de tijd naast elkaar zet, blijft die per-
fect parallel. Enkel de laatste drie minu-
ten zijn verschillend, dan komt tot uiting 
wie het meest kan afzien.

Stress bij sporters en op het werk ver-
schilt niet fundamenteel. Stress meten 
en beheersen op het werk wordt almaar 
belangrijker, maar in Europa staan we 
daarin zo goed als nergens (met uitzon-
dering van de Scandinavische landen). 
Toch komt de stresstoename op ons af: 
iedereen zit in de verdrukking. In alle 
sectoren moeten we competitiever zijn. 
Een varkensboer met 3.000 varkens 

moet hier keihard werken, want in Chi-
na zit er iemand die 300.000 varkens 
kweekt, aldus Berckmans.

Als je wil presteren, heb je een zeker 
concentratieniveau nodig, afgewisseld 
met een ontspanningsmodus. Berck-
mans werkte drie jaar bij het toen zeer 
succesrijke AC Milan. De stressmomen-
ten volgden er elkaar pijlsnel op. Op zich 
was het niet erg dat de spelers er gere-
geld in de ‘overstresste zone’ zaten, als 
ze er maar tijdig uit terugkwamen wan-
neer de stress weg was. Anders riskeer-
den ze een burn-out.

2   Levend organisme  
is CITD-systeem

CITD is de afkorting van Complex Indi-
vidu, Tijdsvariant, Dynamisch. De nieuw-
ste microchip van Intel bevat 1  miljard 
componenten op 1/3mm². De minimum-
grens tussen de schakelingen is enkel 
nog enkele atoomlagen verwijderd. 
Maar een lichaamscel is nog veel com-
plexer en levende organismen zijn dat 
zeker. Bovendien is elke mens anders en 
moeten we hem gepersonaliseerd bena-
deren. Mensen in groep behandelen op 
basis van gemiddelden, is eigenlijk on-
zin. Een individu is niet alleen complex, 
het verandert in de tijd. 

De geneeskunde houdt nog te weinig 
rekening met die benadering omdat ze 
geen ‘businessmodel’ heeft, aldus Berck-
mans. “Dat is geen verwijt. De dokter 
speelt maar mee als je ziek bent, niet 
om je gezond te houden. Zolang dat niet 
verandert, zal de wearable technologie 

er niet doorbreken”. Een uitspraak die we 
wat moeten nuanceren vermits geperso-
naliseerde geneeskunde vandaag hoog 
in het vaandel gevoerd wordt.

3   Realtime 
stressmonitoring

Hoe monitor je een levend organisme? 
Door het realtime te meten, met die re-
sultaten te gaan werken, te managen. 
Online monitoren boomt nu. Wereldwijd 
zijn er 100 labs mee bezig, vertrokken 
vanuit de diergeneeskunde. “We werken 
samen met anderen om snel vooruit te 
gaan. Met mondiale topteams waarmee 
we alles delen: het geld, de publicaties, 
de royalties, de patenten”, legt de CTO 
van BioRICs uit. 

Realtimestressmonitoring wordt geme-
ten over de hele range. Van ’s morgens in 
bed als je nog roerloos in bed ligt: de ba-
sic metabolism component. Daarop kun 
je voortbouwen, want zodra je langer 
dan drie seconden beweegt, moet je hart 
gaan werken en registreren sensoren 
deze versnellingen. Zo analyseert men 
welk deel van de tonale hartslag toe te 
schrijven is aan die beweging, welk deel 
van het metabolisme verantwoordelijk is 
om de temperatuur in stand te houden, 
enzovoort. Uiteindelijk houd je nog een 
mentale component over. 

Alles wat daarvoor nodig is, is een horlo-
ge en een smartphone. Maar dat volstaat 
niet. Het komt erop aan om de gepaste 
algoritmes aan te maken die rekening 
houden met de tijdsdimensie en de dy-
namiek. Zo ontstond Milanlab. Dat wou 

C olruyt mat intussen 
het stressgehalte van 
kassamedewerkers met 

Biorics. Het viel immers op dat 
aan de kassa altijd stressklachten 
gelinkt werden. De fysieke 
belasting vormde geen probleem, 
maar wel de mentale belasting 
door de interventie met klanten. 
De gegevens worden nu volop 
verwerkt en de conclusies worden 
geïntegreerd in de opleiding. 

P.S.
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Stress op het werk beter meten 
en beheersen

Gezondheidsmetingen via apps zijn vandaag een hype. 
Prof. Daniel Berckmans (KU Leuven) gaf onlangs in de 
plantentuin van Meise een boeiende uiteenzetting over de 
weg die stressmetingen aflegden bij BioRICS, een spin-off 
van de KU Leuven die internationaal aan de top staat.

Toepassing bij Colruyt
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de continue prestatie van spelers kwanti-
tatief kennen, zien wie de beste conditie 
heeft en mentaal sterk staat. Acht men-
sen maten voltijds de atletenprestaties, 
op drie seizoenen werden zo 255 experi-
menten buiten het lab opgezet. Dat alles 
nog voor het tijdperk van de draadloze 
meting (2006-2009). Stress werd weten-
schappelijk gemeten op basis van fy-
siologische parameters, gecombineerd 
met vragenlijsten. De metingen vonden 
plaats voor de training (fysiek), tijdens 
(sensoren) en na (mentaal).

Het systeem ging gepaard met successen 
van AC MIlan, maar de definitieve versie 
kon niet worden geïnstalleerd omdat de 
trainer (Angelotti) ontslagen werd. Zijn 
vervanger(s) wilden niet meer zoveel in 
wetenschap investeren. Sindsdien gaat 
het wat minder goed met AC Milan, al is 
niet duidelijk of er een verband bestaat 
met BioRICS…

Resultaat was wel dat Adidas aanklopte 
met de vraag of zij niet konden voort-
werken op dat AC Milanproject. Daaruit 
sproot een wearable t-shirt voort dat 

allerlei lichaamscomponenten tijdens 
de prestatie kan meten. Vandaag zijn de 
metingen ook stukken makkelijker met 
stressmetingshorloges.

In november 2013 werd deze technolo-
gie tevens gebruikt in racewagens, waar 
stress meer dan ooit de basis vormt om 
goed te presteren. Daar is ook makkelijk 
realtimemeting te realiseren. Er werden 
300 rondes gemeten bij 17 mensen. Doel:
-  de eigen stressoren van iedere 

piloot blootleggen, plaats- en 
leeftijdsgebonden;

-  jongeren ervaring bijbrengen in de 
stressbehandeling;

-  de relaxzone bestuderen, want die kan 
een groot gevaar opleveren.

Stressmeting in relatie tot prestaties is 
dus meetbaar. Dit soort technologie kan 
kosten besparen, ook in het bedrijfsleven, 
concludeert prof. Berckmans. Het komt 
er nog op aan om precies te zien hoe we 
deze technologie kunnen inzetten, maar 
één ding is zeker: we staan aan het begin 
van een actief stressbeheer op de werk-
vloer. ❚

Pascal Selleslagh
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Donepezil Teva 5 mg filmomhulde tabletten 
Donepezil Teva 10 mg filmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg donepezilhydrochloride. Elke 
filmomhulde tablet bevat 10 mg donepezilhydrochloride. Hulpstof(fen) met bekend 
effect: Elke 5mg filmomhulde tablet bevat 57 mg lactose (als monohydraat) Elke 
10mg filmomhulde tablet bevat 114 mg lactose (als monohydraat) Voor de volledige 
lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. 
Donepezil Teva 5 mg filmomhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, bi-
convexe filmomhulde tabletten met de opdruk “DN 5” op de ene kant. Donepezil Teva 
10 mg filmomhulde tabletten zijn gele, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met de 
opdruk “DN 10” op de ene kant. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indica-
ties Donepezil Teva filmomhulde tabletten is aangewezen voor de symptomatische 
behandeling van milde tot matig ernstige Alzheimerdementie. Dosering en wijze 
van toediening Volwassenen/Oudere personen: De behandeling wordt ingesteld 
met een dosis van 5 mg/dag (eenmaal daagse toediening). Donepezilhydrochloride 
moet ‘s avonds oraal worden ingenomen, onmiddellijk voor het slapengaan. De do-
sis van 5 mg/dag moet gedurende minstens één maand worden volgehouden om de 
eerste klinische respons op de behandeling te kunnen evalueren en de steady-state 
concentraties van donepezilhydrochloride te bereiken. Afhankelijk van de klinische 
evaluatie van de behandeling na toediening van 5 mg/dag gedurende één maand, 
kan de dosis van donepezilhydrochloride verhoogd worden tot 10 mg/dag (eenmaal 
daagse toediening). De maximale aanbevolen dagelijkse dosis is 10 mg. Dosissen 
van meer dan 10 mg/dag werden niet bestudeerd in klinische studies. De behan-
deling moet ingesteld en gesuperviseerd worden door een arts die ervaring heeft 
met de diagnose en de behandeling van Alzheimerdementie. De diagnose moet 
gesteld worden op basis van erkende richtlijnen (bijv. DSM IV, ICD 10). De behan-
deling met donepezilhydrochloride mag alleen gestart worden als er een verzorger 
beschikbaar is die de inname van het geneesmiddel door de patiënt regelmatig zal 
controleren. De onderhoudsbehandeling kan voortgezet worden zolang als er een 
therapeutisch voordeel voor de patiënt bestaat. Bijgevolg moet het klinisch voordeel 
van donepezilhydrochloride regelmatig opnieuw geëvalueerd worden. Stopzetting 
van de behandeling moet overwogen worden als er niet langer aanwijzingen zijn 
van een therapeutisch effect. De individuele respons op donepezilhydrochloride kan 
niet worden voorspeld. Na stopzetting van de behandeling wordt een geleidelijke 
afname van de gunstige effecten van donepezilhydrochloride waargenomen. Nier- 
en leverfunctiestoornis: Bij patiënten met een nierfunctiestoornis kan hetzelfde 
dosisschema gevolgd worden, omdat de klaring van donepezilhydrochloride niet 
beïnvloed wordt door deze aandoening. Omwille van de mogelijk verhoogde bloot-
stelling bij een lichte tot matige leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2), moet een do-
sisverhoging uitgevoerd worden op basis van de individuele tolerantie. Er bestaan 
geen gegevens voor patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Pediatrische 
patiënten: Donepezilhydrochloride wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinde-

ren en adolescenten. Contra-indicaties Donepezil Teva is gecontra-indiceerd bij 
patiënten met een bekende overgevoeligheid voor donepezilhydrochloride, piperi-
dinederivaten of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bijwerkingen 
De meest voorkomende bijwerkingen zijn diarree, spierkrampen, vermoeidheid, 
misselijkheid, braken en slapeloosheid. De bijwerkingen die in meer dan een geïso-
leerd geval werden gemeld, zijn in de volgende tabel volgens systeem/orgaanklas-
se en frequentie opgenomen. De frequenties zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak 
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, 
< 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan niet worden geschat aan de 
hand van de beschikbare gegevens). Infecties en parasitaire aandoeningen Vaak: 
Verkoudheid Voedings- en stofwisselingsstoornissen Vaak: Anorexie Psychische 
stoornissen Vaak: Hallucinaties**, Agitatie**, Agressief gedrag**, Abnormale dro-
men en nachtmerries** Zenuwstelselaandoeningen Vaak: Syncope*, Duizeligheid, 
Slapeloosheid Soms: Epileptische aanvallen* Zelden: Extrapyramidale symptomen 
Zeer zelden: Maligne neurolepticasyndroom Hartaandoeningen Soms: Bradycardie 
Zelden: Sino-atriale blok, Atrioventriculaire blok Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak: Diarree, Misselijkheid Vaak: Braken, Buikklachten Soms: Gastro-
intestinale bloeding, Maag- en duodenumulcera Lever- en galaandoeningen Zelden: 
Leverfunctiestoornis waaronder hepatitis*** Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: 
Uitslag, Jeuk Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Vaak: Spierkrampen 
Nier- en urinewegaandoeningen Vaak: Urinaire incontinentie Algemene aandoenin-
gen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer vaak: Hoofdpijn Vaak: Vermoeidheid, Pijn 
Onderzoeken Soms: Lichte stijging van de serumconcentratie van creatinekinase 
Letsels, intoxicaties en verrichtingencomplicaties Vaak: Ongeval. *Bij het onderzoek 
van patiënten met syncope of epileptische aanvallen moet de mogelijkheid van een 
hartblok of lange sinuspauzen overwogen worden (zie rubriek 4.4) **Meldingen 
van hallucinaties, abnormale dromen, nachtmerries, agitatie en agressief gedrag 
verdwenen bij dosisverlaging of stopzetting van de behandeling. ***In gevallen 
van onverklaarbare leverfunctiestoornissen, moet de stopzetting van donepezil-
hydrochloride overwogen worden. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is 
belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezond-
heidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen in België te melden via 
het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: 
www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V. 
Laarstraat 16 B- 2610 Wilrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN 5 mg: BE415572 10 mg: BE415581 AFLEVERINGSWIJZE 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
Datum van laatste herziening van de SKP: 04/2014. 
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N icole Vandeweghe 
is bedrijfs- en 
stressconsulente. Ze vindt 

de metingen op de werkvloer 
essentieel en zit op dezelfde 
golflengte als prof. Berckmans. Ze 
bieden een meerwaarde, maar zijn 
een middel, geen doel. Ze tracht de 
metingen te integreren in verbale/
niet-verbale communicatie voor, 
tijdens en na coaching. Iedere 
persoon is individueel vrij om deel 
te nemen. 

Vandeweghe schreef er een boek 
over: ‘Vreugdevol werken.’ Het is 
de verdienste van Vandeweghe dat 
ze het belang inziet van emoties 
en stress op de werkvloer. Ze 
plaatst onze arbeidscultuur ook 
in de juiste context en zet de 
lezer aan om te reflecteren over 
zijn doen en laten. Zo relativeert 
ze de hype rond teambuilding. 
Daarbij is ze beïnvloed door de 
sofrologie die hevige voor-, maar 
ook even felle tegenstanders kent. 
Het boek bulkt van de tips, maar 
die zijn vaak nogal clichématig. 
Het staat vol praktijkoefeningen, 
maar daaraan heb je niet zoveel bij 
lectuur, je moet ze uitvoeren. Dat 
kan uiteraard vermits Vandeweghe 
hierover cursussen organiseert. 
Minpuntje: het boek bevat nogal 
wat storende taalfouten, wat wijst 
op een slordige eindredactie. 
P.S.

1. Nicole Vandeweghe: Vreugdevol werken. Kijk eens  
over de muur. Roularta Books, 2009.

ISBN 978 90 8679 211 5

Vreugdevol werken
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pradaxa 150 mg harde capsules Pradaxa 110 mg harde capsules KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een harde capsule bevat 150 of 110 mg 
dabigatran etexilaat (als mesilaat). FARMACEUTISCHE VORM Harde capsule. Capsules met lichtblauwe, ondoorzichtige bovenste capsulehelft en roomkleurige, ondoorzichtige onderste capsulehelft, maat 
0 of 1, gevuld met gelige pellets. Op de bovenste capsulehelft staat het logo van Boehringer Ingelheim afgebeeld, op de onderste capsulehelft staat “R150 of R110”. THERAPEUTISCHE INDICATIES Pre-
ventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF) met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA (transcient ischaemic 
attack) in de anamnese, leeftijd 75 jaar en ouder, hartfalen (New York Heart Association (NYHA) klasse ≥ 2), diabetes mellitus, hypertensie. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie 
(PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten 
met NVAF met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF) De aanbevolen dagelijkse dosis PRADAXA is 300 mg ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per dag. De behandeling dient voor 
lange tijd te worden voortgezet. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen (DVT/PE) De aanbevolen dagelijkse dosis 
Pradaxa is 300 mg, ingenomen als 1 capsule van 150 mg tweemaal daags na behandeling met een parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten minste 5 dagen. De duur van de behandeling dient indivi-
dueel te worden bepaald na zorgvuldige afweging van de voordelen van de behandeling op bloedingen (zie rubriek 4.4). Bij voorbijgaande risicofactoren (bijvoorbeeld recente chirurgische ingreep, trauma, immobilisatie) wordt een kortdurende behandeling (ten 
minste 3 maanden) ingesteld, bij permanente risicofactoren of idiopathische DVT of PE wordt een behandeling van langere duur gegeven. CVA-preventie bij AF, DVT/PE Voor de volgende groepen is de aanbevolen dagelijkse dosis Pradaxa 220 mg, ingenomen 
als 1 capsule van 110 mg tweemaal daags: - Patiënten van 80 jaar of ouder - Patiënten die gelijktijdig verapamil krijgen Voor de volgende groepen moet de dagelijkse dosis Pradaxa van 300 mg of 220 mg geselecteerd worden op basis van een individuele beoor-
deling van het risico op trombo-embolische voorvallen en bloedingen: - Patiënten in de leeftijd van 75-80 jaar - Patiënten met een matige nierinsufficiëntie - Patiënten met gastritis, oesofagitis of gastro-oesofageale reflux - Andere patiënten met een verhoogd risico 
op bloedingen Voor DVT/PE is de aanbeveling voor het gebruik van Pradaxa 220 mg, ingenomen als 1 capsule van 110 mg tweemaal daags gebaseerd op farmacokinetische en farmacodynamische analyses en is niet bestudeerd in deze klinische setting. Zie 
hieronder In geval van onverdraagbaarheid van dabigatran dient de patiënt verteld te worden onmiddellijk de behandelend arts te raadplegen, zodat de patiënt omgezet kan worden op andere geaccepteerde behandelmogelijkheden ter preventie van CVA en 
systemische embolie bij atriumfibrilleren of voor DVT/PE. Ouderen (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten in de leeftijd van 75 tot 80 jaar dienen behandeld te worden met een dagelijkse dosis van 300 mg, ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per 
dag. Een dosis van 220 mg, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, kan per individu overwogen worden, ter beoordeling van de arts, als het trombo-embolisch risico laag is en het bloedingsrisico hoog. Patiënten van 80 jaar en ouder dienen 
behandeld te worden met een dagelijkse dosis van 220 mg, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, in verband met een verhoogde kans op bloedingen bij deze populatie. Omdat nierinsufficiëntie vaak kan voorkomen bij oudere patiënten (>75 
jaar) dient voor de start van de behandeling met Pradaxa de nierfunctie bepaald te worden door berekening van de creatinineklaring, om patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie (CrCl <30 ml/min) uit te kunnen sluiten voor behandeling. Tijdens de behandeling 
met Pradaxa dient de nierfunctie tenminste één maal per jaar te worden bepaald, of vaker indien nodig in klinische situaties waarbij verwacht wordt dat de nierfunctie zal afnemen of verslechteren (bv hypovolemie, dehydratie of bij het gebruik van bepaalde come-
dicatie, enz.) (zie rubriek “Contra-indicaties”). Patiënten met risico op bloedingen (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten met een verhoogd bloedingsrisico dienen onder nauwgezet medisch toezicht te staan (met aandacht voor verschijnselen van bloeding of 
anemie). Het is aan de arts om tot een dosisaanpassing te besluiten, na een beoordeling van de mogelijke voor- en nadelen voor de individuele patiënt. Een stollingstest kan bijdragen aan het identificeren van patiënten met een verhoogd bloedingsrisico veroorzaakt 
door overmatige blootstelling aan dabigatran. Als een overmatige blootstelling aan dabigatran is vastgesteld bij patiënten met een hoog risico op bloedingen, wordt een dosis van 220 mg aanbevolen, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag. 
Indien klinisch relevante bloedingen optreden, dient de behandeling onderbroken te worden. Bij patiënten met gastritis, oesofagitis of gastro-oesofageale reflux kan een dosis van 220 mg, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, overwogen 
worden i.v.m. het verhoogde risico op majeure gastro-intestinale bloedingen. Bepaling van de nierfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE): Bij alle patiënten: - De nierfunctie dient te worden bepaald door de creatinineklaring (CrCL) voor aanvang van de behandeling 
met Pradaxa te berekenen, om patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (d.w.z. CrCL < 30 ml/min) uit te kunnen sluiten van behandeling (zie rubriek “Contra-indicaties”). Pradaxa is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. - De nierfunctie dient 
ook te worden bepaald wanneer er een afname van de nierfunctie wordt verwacht tijdens de behandeling (bijvoorbeeld bij hypovolemie, dehydratie en in het geval van gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen). Aanvullende vereisten bij patiënten met 
milde tot matige nierinsufficiëntie en bij patiënten ouder dan 75 jaar: - Tijdens de behandeling met Pradaxa dient de nierfunctie ten minste eenmaal per jaar bepaald te worden en vaker indien nodig in klinische situaties waarbij verwacht wordt dat de nierfunctie kan 
afnemen of verslechteren (bijvoorbeeld bij hypovolemie, dehydratie en in het geval van gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen). Tijdens de klinische ontwikkeling van Pradaxa werd de Cockgroft-Gaultmethode gebruikt om de nierfunctie (CrCL in ml/min) 
te berekenen. De formule is als volgt: - Voor creatinine in µmol/l: 1,23 x (140 – leeftijd [in jaren]) x gewicht [in kg] (x 0,85 indien vrouw)/ serumcreatinine [µmol/l] - Voor creatinine in mg/dl: (140 – leeftijd [in jaren]) x gewicht [in kg] (x 0,85 indien vrouw)/ 72 x serum-
creatinine [mg/dl] Voor aanvang van en tijdens behandeling met Pradaxa wordt deze methode aanbevolen voor het beoordelen van de CrCL van patiënten. Speciale populaties Verminderde nierfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Het behandelen met Pradaxa 
van patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CrCL < 30 ml/min) is gecontra-indiceerd (zie rubriek “Contra-indicaties”). Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een licht verminderde (CrCL 50 - ≤ 80 ml/min) nierfunctie. Voor patiënten met een 
matig verminderde nierfunctie (CrCL 30-50 ml/min) is de aanbevolen dosis Pradaxa ook 300 mg ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per dag. Voor patiënten met een hoog bloedingsrisico dient echter een verlaging van de dosis naar 220 mg Pradaxa 
ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag te worden overwogen. Nauwgezet medisch toezicht wordt aanbevolen bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Gelijktijdig gebruik van Pradaxa met lichte tot matig sterke P-glycoproteïneremmers, 
zoals amiodaron, kinidine of verapamil (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Een dosisaanpassing voor gelijktijdig gebruik van amiodaron en kinidine is niet nodig. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran etexilaat en verapamil gebruiken, dient de dosis verlaagd te worden 
tot 220 mg Pradaxa, ingenomen als tweemaal per dag één capsule van 110 mg. In deze situatie dienen Pradaxa en verapamil op hetzelfde tijdstip ingenomen te worden. Gewicht (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) De beschikbare klinische en kinetische gegevens 
geven geen aanleiding tot aanpassing van de dosering, maar nauwgezet medisch toezicht wordt aangeraden bij patiënten met een lichaamsgewicht < 50 kg. Geslacht (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) De beschikbare klinische en kinetische gegevens geven geen 
aanleiding tot aanpassing van de dosering. Verminderde leverfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten met verhoogde leverenzymen > 2 maal de bovengrens van normaal (upper limit of normal (ULN)), waren uitgesloten van deelname aan de hoofdon-
derzoeken. Er is geen ervaring met de behandeling bij deze subpopulatie patiënten en daarom wordt het gebruik van Pradaxa bij deze populatie niet aanbevolen. Een verminderde leverfunctie of een leveraandoening die naar verwachting invloed heeft op de 
overleving is een contra-indicatie (zie rubriek Contra-indicaties). Omzetting van de behandeling (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Omzetten van Pradaxa op parenterale anticoagulantia Het wordt aanbevolen 12 uur te wachten na de laatste dosis voordat wordt 
overgestapt van dabigatran etexilaat op een parenteraal anticoagulans. Omzetten van parenterale anticoagulantia op Pradaxa Stop de toediening van het parenterale antistollingsmiddel en start met dabigatran etexilaat 0 tot 2 uur voordat de eerstvolgende dosis 
van de andere behandeling gepland was, of op het moment van staken in geval van continue behandeling (bv. intraveneuze ongefractioneerde heparine (UFH)). Omzetten van Pradaxa-behandeling op vitamine K-antagonisten (VKA) Pas het moment waarop met 
de VKA wordt begonnen als volgt aan op basis van CrCL: - CrCL ≥ 50 ml/min, begin 3 dagen vóór stopzetting van dabigatran etexilaat met VKA - CrCL ≥ 30-< 50 ml/min, begin 2 dagen vóór stopzetting van dabigatran etexilaat met VKA Omdat Pradaxa de INR kan 
verhogen, zal de INR het effect van VKA’s beter weergeven als Pradaxa gedurende ten minste 2 dagen is gestopt. Tot dan moeten de INR-waarden met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Omzetten van Vitamine K-antagonisten (VKA) op Pradaxa De behan-
deling met VKA dient gestopt te worden. Zodra de Internationale geNormaliseerde Ratio (INR) < 2,0 is kan dabigatran etexilaat gegeven worden. Cardioversie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten kunnen dabigatran etexilaat blijven gebruiken terwijl cardiover-
sie plaatsvindt. Pediatrische patiënten (CVA-preventie bij AF) Er is geen relevante toepassing van Pradaxa bij pediatrische patiënten voor de indicatie preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met NVAF. Pediatrische patiënten (DVT/PE) De veiligheid 
en werkzaamheid van Pradaxa bij kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in de rubriek “Bijwerkingen”, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Gemiste dosis (CVA-pre-
ventie bij AF, DVT/PE) Een vergeten dosis dabigatran etexilaat kan nog genomen worden tot 6 uur voor de volgende geplande dosis. Vanaf 6 uur voor de volgende geplande dosis dient de gemiste dosis overgeslagen te worden. Er dient geen dubbele dosis ge-
nomen te worden om een vergeten dosis in te halen. Wijze van toediening (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Pradaxa kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Pradaxa capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt met een glas water om afgifte in de 
maag te vergemakkelijken. Patiënten dienen te worden geïnstrueerd de capsule niet te openen omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen. CONTRA-INDICATIES - Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 (“Lijst 
van hulpstoffen”) van de SPK vermelde hulpstoffen - Patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CrCL < 30 ml/min) (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”) - Actieve, klinisch significante bloedingen - Laesie of aandoening die als een significante 
risicofactor voor majeure bloedingen wordt beschouwd. Hiertoe kunnen behoren: bestaande of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne neoplasmata met een hoog risico op bloedingen, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg, recente 
operatie van hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniële bloeding, bekende of vermoede oesofagusvarices, arterioveneuze malformaties, vasculaire aneurysma’s of ernstige intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen - Gelijktijdige behandeling met 
andere anticoagulantia zoals bv. ongefractioneerde heparine (UFH), laag moleculair gewicht heparines (enoxaparine, dalteparine enz.), heparine derivaten (fondaparinux enz.), orale anticoagulantia (warfarine, rivaroxaban, apixaban enz.), behalve onder specifie-
ke omstandigheden van het omschakelen van antistollingsbehandeling (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”) of wanneer UFH wordt gegeven in een dosis om een centraal veneuze of een arteriële katheter doorgankelijk te houden - Verminderde werking 
van de lever of leveraandoening die naar verwachting invloed heeft op de overleving - Gelijktijdige behandeling met systemisch ketoconazol, ciclosporine, itraconazol en dronedarone - Patiënten met een kunsthartklep bij wie antistollingsbehandeling vereist is. 
BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel In de kernstudie, waarbij onderzoek werd verricht naar de preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren, werden in totaal 12.042 patiënten met dabigatran etexilaat behandeld. 
Van deze patiënten werden er 6.059 behandeld met 150 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag en 5.983 met 110 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag. In RE-COVER en RE-COVER II, de twee actief gecontroleerde onderzoeken naar behandeling van 
DVT/PE, werden in totaal 2553 patiënten geïncludeerd in de veiligheidsanalyse voor dabigatran etexilaat. Alle patiënten kregen tweemaal daags 150 mg dabigatran etexilaat. De bijwerkingen voor beide geneesmiddelen, dabigatran etexilaat en warfarine, werden 
geteld vanaf de eerste inname van dabigatran etexilaat of warfarine nadat de parenterale behandeling gestaakt was (alleen oraal behandelperiode). Dit omvat alle bijwerkingen die optraden tijdens behandeling met dabigatran. Alle bijwerkingen tijdens behandeling 
met warfarine zijn opgenomen, behalve de bijwerkingen die optraden tijdens de overlapperiode tussen warfarine en parenterale behandeling. Er werden in totaal 2114 patiënten behandeld in het actief gecontroleerde DVT/PE-preventieonderzoek RE-MEDY en in 
het placebogecontroleerde DVT/PE-preventieonderzoek RE-SONATE. Alle patiënten kregen tweemaal daags 150 mg dabigatran etexilaat. In totaal ondervond ongeveer 22% van de patiënten met atriumfibrilleren behandeld voor de preventie van CVA en syste-
mische embolie (lange-termijnbehandeling gedurende maximaal 3 jaar), 14% van de patiënten die behandeld werden voor DVT/PE en 15% van de patiënten die preventief behandeld werden voor recidiverende DVT/PE bijwerkingen. De meest gemelde bijwerkin-
gen zijn bloedingen. Deze kwamen in totaal voor bij ongeveer 16,6% van de patiënten met atriumfibrilleren, die gedurende lange termijn behandeld werden voor de preventie van CVA en systemische embolie, en 14,4% van de patiënten die behandeld werden voor 
DVT/PE. Verder kwamen bloedingen voor bij 19,4% van de patiënten in het DVT/PE-preventieonderzoek RE-MEDY en bij 10,5% van de patiënten in het DVT/PE-preventieonderzoek RE-SONATE. Omdat de patiëntenpopulaties die behandeld zijn voor de drie 
indicaties niet vergelijkbaar zijn en bloedingsvoorvallen verdeeld zijn over meerdere systeem/orgaanklasses (SOC), is de samenvattende beschrijving van majeure en andere bloedingen opgedeeld per indicatie en weergegeven in onderstaande tabellen. Er kunnen 
majeure of ernstige bloedingen optreden, hoewel deze in klinisch onderzoek met lage frequentie zijn gerapporteerd. Deze bloedingen kunnen, ongeacht waar ze in het lichaam optreden, leiden tot invaliditeit, levensbedreigend zijn of zelfs een dodelijke afloop 
hebben. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm In onderstaande tabel worden bijwerkingen weergegeven die zijn vastgesteld bij onderzoek naar de preventie van CVA en SEE bij patiënten met atriumfibrilleren, en de onderzoeken naar DVT/PE-behandeling en pre-
ventie van DVT/PE. Ze zijn geclassificeerd naar systeemorgaanklasse (SOC) en gerangschikt volgens de volgende frequentie-indeling weergegeven: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, <1/10); soms (≥ 1/1.000, <1/100); zelden (≥ 1/10.000, <1/1.000); zeer zelden 
(< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel 4: Bijwerkingen CVA- en SEE-preventie bij patiënten met atriumfibrilleren DVT/PE-behandeling en DVT/PE-preventie Systeem/orgaanklasse/ Voorkeursterm. Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen Anemie Vaak Soms Verlaagd hemoglobine Soms Niet bekend Trombocytopenie Soms Zelden Verlaagde hematocriet Zelden Niet bekend Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheid voor het geneesmiddel Soms Soms Uitslag 
Soms Soms Pruritus Soms Soms Anafylactische reactie Zelden Zelden Angio-oedeem Zelden Zelden Urticaria Zelden Zelden Bronchospasme Niet bekend Niet bekend Zenuwstelselaandoeningen Intracraniële bloedingen Soms Zelden Bloedvataandoeningen 
Hematomen Soms Soms Bloedingen Soms Soms Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Epistaxis Vaak Vaak Hemoptoë Soms Soms Maagdarmstelselaandoeningen Gastro-intestinale bloeding Vaak Vaak Buikpijn Vaak Soms Diarree Vaak 
Soms Dyspepsie Vaak Vaak Misselijkheid Vaak Soms Rectale bloeding Soms Vaak Hemorroïdale bloeding Soms Soms Gastro-intestinale zweer, waaronder oesofagus-ulcera Soms Soms Gastro-oesofagitis Soms Soms Gastro-oesofageale refluxziekte Soms 
Soms Braken Soms Soms Dysfagie Soms Zelden Lever- en galaandoeningen Abnormale leverfunctie / abnormale leverfunctietest Soms Soms Toegenomen alanine-aminotransferase Soms Soms Toegenomen aspartaat-aminotransferase Soms Soms Verhoogde 
leverenzymen Zelden Soms Hyperbilirubinemie Zelden Niet bekend Huid- en onderhuidaandoeningen Huidbloeding Vaak Vaak Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Hemartrose Zelden Soms Nier- en urinewegaandoeningen Urogenitale bloeding, met 
inbegrip van hematurie Vaak Vaak Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Bloeding op de plaats van de injectie Zelden Zelden Bloeding op de plaats van de katheter Zelden Zelden Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties Traumatische 
bloeding Zelden Soms Bloeding op de plaats van de incisie Zelden Zelden Bloedingen Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF) Ondertsaande tabel toont voorvallen 
van bloeding opgedeeld in majeure en andere bloedingen in de kernstudie naar de preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren. Tabel 5: Voorvallen van bloeding in een studie naar de preventie van CVA en systemische embolie bij 
patiënten met atriumfibrilleren Dabigatran etexilaat 110 mg tweemaal per dag Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal per dag Warfarine Gerandomiseerde patiënten 6015 6076 6022 Majeure bloeding 347 (2,92%) 409 (3,40%) 426 (3,61%) Intracraniële bloeding 
27 (0,23%) 39 (0,32%) 91 (0,77%) Gastro-intestinale bloeding 134 (1,13%) 192 (1,60%) 128 (1,09%) Fatale bloeding 26 (0,22%) 30 (0,25%) 42 (0,36%) Mineure bloeding 1566 (13,16%) 1787 (14,85%) 1931 (16,37%) Alle bloedingen 1759 (14,78%) 1997 (16,60%) 
2169 (18,39%) Bloedingen werden gedefinieerd als majeur wanneer zij voldeden aan één of meer van de volgende criteria: - Bloeding gerelateerd aan een afname in hemoglobine van ten minste 20 g/l of leidend tot een transfusie van ten minste 2 eenheden bloed 
of packed cells. - Symptomatische bloeding in een kritische zone of orgaan: intra-oculaire, intracraniële, intraspinale of intramusculaire bloeding met compartimentsyndroom, retroperitoneale bloeding, bloeding in de gewrichten of pericardiale bloeding. Majeure 
bloedingen werden geclassificeerd als levensbedreigend indien zij voldeden aan één of meer van de volgende criteria: - Fatale bloeding; - Symptomatische intracraniële bloeding; - Afname in hemoglobine van ten minste 50 g/l; - Transfusie van ten minste 4 een-
heden bloed of packed cells; - Een bloeding gepaard gaand met hypotensie die het gebruik van intraveneuze inotrope geneesmiddelen vereist; - Een bloeding die chirurgisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Gerandomiseerde patiënten die behandeld werden met 
110 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag of 150 mg tweemaal per dag, liepen een significant lager risico op levensbedreigende bloedingen en intracraniële bloedingen in vergelijking met patiënten die behandeld werden met warfarine [p <0,05]. Beide dose-
ringen dabigatran etexilaat gaven ook een statistisch significant lagere totale incidentie van bloedingen. Gerandomiseerde patiënten die behandeld werden met 110 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag, liepen een significant lager risico op majeure bloedingen 
vergeleken met patiënten die behandeld werden met warfarine (hazard ratio 0,81 [p = 0,0027]). Gerandomiseerde patiënten die behandeld werden met 150 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag, liepen een significant hoger risico op majeure gastro-intestina-
le bloedingen vergeleken met patiënten die behandeld werden met warfarine (hazard ratio 1,48 [p = 0,0005]). Dit effect werd voornamelijk waargenomen bij patiënten ≥ 75 jaar. Het klinische voordeel van dabigatran in vergelijking met warfarine ten aanzien van de 
preventie van CVA en systemische embolie en de afname van het risico op intracraniële bloedingen wordt behouden over verschillende subgroepen, bv. nierfunctiestoornis, leeftijd, gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, zoals antistollingsmiddelen of 
P-glycoproteïneremmers. Hoewel bepaalde subgroepen van patiënten een verhoogd risico hebben op majeure bloedingen wanneer ze behandeld worden met een antistollingsmiddel, is het overmatige risico op bloedingen bij dabigatran te wijten aan gastro-inte-
stinale bloedingen, die meestal zijn waargenomen in de eerste 3-6 maanden na aanvang van de behandeling met dabigatran etexilaat. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen 
(DVT/PE-behandeling) Onderstaande tabel toont het aantal bloedingen in de gepoolde kernonderzoeken RE-COVER en RE-COVER II waarin de behandeling van diepveneuze trombose (CVT) en longembolie (PE) getest werd. In de gepoolde onderzoeken waren 
de primaire eindpunten op het gebied van veiligheid (majeure bloeding, majeure of klinisch relevante bloeding en alle bloedingen) significant lager dan bij warfarine op een nominaal alfaniveau van 5%. Tabel 6: Het aantal bloedingen in de onderzoeken RE-COVER 
en RE-COVER II waarin de behandeling van diepveneuze trombose (CVT) en longembolie (PE) getest werd Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Warfarine Hazard ratio vs. warfarine (95% betrouwbaarheidsinterval) Patiënten in de veiligheidsanalyse 
2456 2462 Majeure bloedingen 24 (1,0%) 40 (1,6%) 0,60 (0,36, 0,99) Intracraniële Bloeding 2 (0,1%) 4 (0,2%) 0,50 (0,09, 2,74) Majeure gastro-intestinale bloeding 10 (0,4%) 12 (0,5%) 0,83 (0,36, 1,93) Levensbedreigende bloeding 4 (0,2%) 6 (0,2%) 0,66 (0,19, 
2,36) Majeure bloedingen/klinische relevante bloedingen 109 (4,4%) 189 (7,7%) 0,56 (0,45, 0,71) Alle bloedingen 354 (14,4%) 503 (20,4%) 0,67 (0,59, 0,77) Alle gastro-intestinale bloedingen 70 (2,9%) 55 (2,2%) 1,27 (0,90, 1,82) De bloedingen werden voor beide 
behandelingen geteld vanaf de eerste inname van dabigatran etexilaat of warfarine na afloop van de parenterale behandeling (periode alleen orale behandeling). Dit omvat alle bloedingen die optraden tijdens behandeling met dabigatran etexilaat. Alle bloedingen 
die optraden tijdens behandeling met warfarine zijn opgenomen, behalve de bloedingen tijdens de overlapperiode tussen warfarine en parenterale behandeling. Voor de definitie van majeure bloeding (major bleeding events of MBE’s) werden de aanbevelingen 
gevolgd van de International Society on Thrombosis and Haemostasis. Een bloeding werd geclassificeerd als MBE als deze voldeed aan ten minste een van de volgende criteria: - fatale bloeding - symptomatische bloeding in een kritisch gebied of orgaan, zoals 
intracranieel, intraspinaal, intraoculair, retroperitoneaal, intra-articulair, pericardiaal of intramusculair met compartimentsyndroom. Alleen bloedingen in een kritisch gebied of orgaan met symptomatische klinische presentatie werden geclassificeerd als MBE - bloe-
ding die leidt tot verlaging van de hemoglobineconcentratie met 20 g/l (1,24 mmol/l of meer) of die een bloedtransfusie noodzakelijk maakt met 2 of meer eenheden volbloed of rode bloedcellen Onderstaande tabel toont de bloedingen in het kernonderzoek 
RE-MEDY naar de preventie van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE). Sommige bloedingen (MBEs/ klinisch relevante bloedingen en alle bloedingen) waren significant lager bij een nominaal alfaniveau van 5% bij patiënten die dabigatran etexilaat 
kregen in vergelijking met de patiënten die warfarine kregen. Tabel 7: Het aantal bloedingen in het onderzoek RE-MEDY naar de preventie van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Warfarine Hazard 
ratio (HR) vs. warfarine (95% betrouwbaarheidsinterval) Behandelde patiënten 1430 1426 Majeure bloedingen 13 (0,9%) 25 (1,8%) 0,54 (0,25 - 1,16) Intracraniële bloeding 2 (0,1%) 4 (0,3%) Niet te berekenen* Majeure GI-bloeding 4 (0,3%) 8 (0,5%) Niet te bere-
kenen* Levensbedreigende bloeding 1 (0,1%) 3 (0,2%) Niet te berekenen* Majeure bloedingen/klinisch relevante bloedingen 80 (5,6%) 145 (10,2%) 0,55 (0,41- 0,72) Alle bloedingen 278 (19,4%) 373 (26,2%) 0,71 (0,61 - 0,83) Alle GI-bloedingen 45 (3,1%) 32 
(2,2%) 1,39 (0,87 - 2,20) *HR niet te berekenen omdat er in geen van beide cohorten/behandelgroepen een bloeding optrad. Voor de definitie van MBE’s werden de aanbevelingen gevolgd van de International Society on Thrombosis and Haemostasis, zoals be-
schreven onder RE-COVER en RE-COVER II. Onderstaande tabel geeft het aantal bloedingen weer in het kernonderzoek RE-SONATE naar de preventie van diepveneuze trombose en longembolie (PE). De prevalentie van sommige bloedingen (MBEs/klinisch 
relevante bloedingen en alle bloedingen) was significant lager bij een nominaal alfaniveau van 5% bij patiënten die placebo kregen in vergelijking met patiënten die dabigatran etexilaat kregen. Tabel 8: Het aantal bloedingen in het onderzoek RE-SONATE naar de 
preventie van diepveneuze trombose en longembolie (PE) Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Placebo Hazard ratio (HR) vs. placebo (95% betrouwbaarheidsinterval) Behandelde patiënten 684 659 Majeure bloedingen/klinisch relevante bloedingen 36 
(5,3%) 13 (2,0%) 2,69 (1,43 - 5,07) Majeure bloedingen (0,3%) 0 Niet te berekenen* Intracraniële bloeding 0 0 Niet te berekenen* Majeure GI-bloeding 2 (0,3%) 0 Niet te berekenen* Levensbedreigende bloeding 0 0 Niet te berekenen* Alle bloedingen 72 (10,5%) 
40 (6,1%) 1,77 (1,20 - 2,61) Alle GI-bloedingen 5 (0,7%) 2 (0,3%) 2,38 (0,46 - 12,27) *HR niet te berekenen omdat er in geen van beide behandelgroepen een bloeding optrad. Voor de definitie van MBE’s werden de aanbevelingen gevolgd van de International 
Society on Thrombosis and Haemostasis, zoals beschreven onder RE-COVER en RE-COVER II. Myocardinfarct Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF). Bij het 
RE-LY-onderzoek, steeg, in vergelijking met warfarine, de jaarlijkse incidentie van een myocardinfarct voor dabigatran etexilaat van 0,64% (warfarine) naar 0,82% (dabigatran etexilaat 110 mg tweemaal per dag) / 0,81% (dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal per 
dag). Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen (DVT/PE) In de drie actief gecontroleerde onderzoeken werd een hoger aantal MI’s gerapporteerd bij patiënten die behandeld 
werden met dabigatran etexilaat dan bij patiënten die warfarine kregen: 0,4% vs. 0,2% in de korte onderzoeken RE-COVER en RE-COVER II; en 0,8% vs. 0,1% in het langetermijnonderzoek RE-MEDY. In dit onderzoek was de toename statistisch significant 
(p=0,022). In het RE-SONATE-onderzoek, waarin dabigatran etexilaat werd vergeleken met placebo, was de frequentie van MI 0,1% bij de patiënten die behandeld werden met dabigatran etexilaat en 0,2% bij de patiënten die placebo kregen. Pediatrische patiën-
ten (DVT/PE) In klinisch onderzoek 1160.88 kregen in totaal 9 jongeren (leeftijd 12 tot <18 jaar) met primaire VTE een orale aanvangsdosis dabigatran etexilaat van 1,71 (± 10%) mg/kg lichaamsgewicht. De dosis werd aangepast tot de streefdosering van 2,14 (± 
10%) mg/kg lichaamsgewicht op grond van de dabigatranconcentraties die bepaald werden aan de hand van de verdunde trombinetijdtest en de klinische beoordeling. Tijdens de behandeling kregen 2 (22,1%) patiënten lichte, gerelateerde bijwerkingen (gastro-oes-
ofageale reflux/buikpijn; buikklachten) en 1 (11,1%) patiënt had een niet-gerelateerde ernstige bijwerking (SAE) (recidiverende VTE in het been) in de periode na behandeling > 3 dagen na het stoppen van dabigatran etexilaat. Melding van vermoedelijke bijwer-
kingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la 
Pharmacie et des Médicaments Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/08/442/005 PRADAXA 110 mg 
10x1 capsule EU/1/08/442/007 PRADAXA 110 mg 60x1 capsule EU/1/08/442/014 PRADAXA 110 mg 3 x (60x1) capsule EU/1/08/442/011 PRADAXA 150 mg 60x1 capsule EU/1/08/442/012 PRADAXA 150 mg 3 x (60x1) capsule DATUM 
VAN HERZIENING VAN DE TEKST 12/2014 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim Arianelaan 16 1200 Brussel Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel
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§ Non-valvulaire VKF met één of meerdere risicofactoren (zie SKP)
1. Connolly et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151; Connolly et al. N Engl J Med 2010;363:1875-1876
2. Pradaxa SKP
3. Schulman et al. Circulation, 2014;129:764-772
4. Schulman et al, NEJM, 2013;368:709-718
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De niet-farmacologische behandeling 
van COPD

De chirurgische 
behandeling van emfyseem
Longvolumereductiechirurgie is een 
palliatieve behandeling voor patiënten 

met ernstig emfyseem. De verschil-
lende chirurgische technieken beogen  
de symptomen te verlichten door resec-
tie van emfysemateus weefsel (≠ bullec-
tomie).

De NETT-studie heeft aangetoond dat 
longvolumereductiechirurgie een beter 
effect heeft op de dyspneu, de levens-
kwaliteit, de afstand die de patiënten 
kunnen afleggen tijdens een staptest en 
de kracht van de ademhalings spieren 
dan de medische behandeling. Die chi-
rurgie blijkt ook de overleving te ver-
beteren, maar alleen bij patiënten met 
heterogeen emfyseem, vooral van de 
bovenkwabben, en een beperkte inspan-
ningscapaciteit (1). De ingreep veroor-
zaakt echter een hoge morbiditeit en 
sterfte: 29,8% ernstige longcomplicaties 
na 30 dagen, permanente postoperatie-
ve bronchopulmonale lekken > 90% en 
7,9% sterfte (vs. 1,3% met de medische 
behandeling). De operatie is bovendien 
duur (kost ongeveer tweemaal zoveel als 
de medische behandeling) en leent zich 
maar voor een beperkt aantal patiënten 
(2). In de praktijk blijkt het aantal opera-
ties af te nemen.

Endoscopische 
alternatieven
Als alternatief voor chirurgie werden dan 
ook meerdere endoscopische technie-
ken ontwikkeld, die bij een groter aantal 
patiënten kunnen worden toegepast.

Met die technieken wordt eigenlijk geen 
ziek longparenchym gereseceerd, maar 
worden allerhande kunstgrepen toege-
past om:

COPD voor gerichte 
pulmonale denervatie

COPD 
na denervatie

Zenuw-
vezel

Acetylcholine

Gladde spier

Afgesloten 
bronchus

Vrijgemaakte 
bronchus

Behandelings-
plaatsen

Tabel 1: Endoscopische technieken voor longvolumereductie.

Figuur 1: COPD voor en na gerichte pulmonale denervatie.

Inhalatiebronchodilatatoren al dan niet in combinatie met ontstekingsremmers vormen 
de hoeksteen van de COPD-behandeling. Die behandeling heeft echter weinig effect op de 
emfyseemcomponent van COPD en maar een partieel effect op de bronchiale component. 
Daarom werden verschillende chirurgische en endoscopische technieken ontwikkeld.

Eenrichtingskleppen Bronchiale 
fenestratie

 Coils Biologische 
remodeling

Instillatie van damp

Indicaties. 
Emfyseem …

Heterogeen Homogeen Heterogeen/ 
homogeen

Heterogeen/
homogeen

Heterogeen

Mechanisme. 
Hyperinflatie …

Statische Dynamische Statische Statische Statische

Collaterale 
ventilatie

Problematiek Niet belangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk 

Bijwerkingen Pneumothorax  Redelijk veilig Exacerbaties Ernstige acute 
exacerbaties

Ernstige acute 
exacerbaties

Efficiëntie op korte 
termijn  
(< 6 maanden)

-  Fase III-studie in 
algemene populatie: 
bescheiden effecten

-  In geval van 
atelectasieën,  
volledige fissuren:  
positieve resultaten

Negatieve  
fase III-studie

Fase III-studie: 
mogelijke effecten

Fase II-studie: 
interessante 
resultaten

Fase II-studie: 
veelbelovend

Efficiëntie  
op lange termijn  
(> 12 maanden)

Ja ? Ja ? ?

Reversibiliteit  
van de resultaten

Ja - Neen Neen Neen
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Adolescenten 
houden niet 
van kritiek

A dolescenten en conflicten met 
hun ouders, een onderwerp 
zonder einde. Heeft kritiek van 

de ouders al dan niet een positief effect 
op de houding van jongeren? Dat mo-
gen we betwijfelen. Onderzoekers in de 
neurowetenschappen (universiteiten van 
Pittsburgh, Berkeley en Harvard, VS) be-
sloten om de kwestie uit te diepen. Vol-
gens hen leidt kritiek tot een sequentie 
van drie neuropsychologische processen: 
activering van emotionele reacties, hun 
regeling en een sociaal cognitief proces 
(begrijpen van de mentale toestand van 
de tegenstander). 

Om die volgorde te verifiëren, gebruikte 
het team functionele beelden bij 32 ado-
lescenten van gemiddeld 14 jaar. Elke ado-
lescent wordt onderzocht terwijl hij luistert 
naar een audiofragment waarin zijn moe-
der kritiek uit (bijvoorbeeld over schoenen 
die rondslingeren), een neutrale reactie 
geeft (zoals een lijst met boodschappen), 
of een ondersteunde goedkeuring. Als 
reactie op de kritiek verhoogt de hersen-
activiteit in het netwerk van de negatie-
ve affecten (limbisch systeem), maar het 
omgekeerde gebeurt in de zones die de 
emoties regelen (vooral de dorsolaterale 
prefrontale cortex) en in de cognitieve zo-
nes voor begrip voor de andere (cognitief 
sociaal netwerk, tempo-pariëtale junctie). 

Die resultaten suggereren dat de jongere 
het advies hoort en erop reageert met een 
negatieve emotie, maar dat ‘hij er niets 
mee doet’, de informatie verwaarloost en 
niet analyseert waarom hij zo wordt be-
oordeeld. Hij stopt gewoon het mechanis-
me voor socialisering en toegang tot de 
gemoedstoestand van de andere! 

Deze studie is uiteraard weinig uitgebreid 
en situeert zich ver van het ‘echte leven’. 
Niets bewijst dat de proefpersonen vol-
doende luisterden naar de opnames, 
maar de resultaten komen overeen met de 
vaststellingen van heel wat ouders. Toch 
kan er ook een andere verklaring zijn. Het 
zou kunnen gaan om een beschermings-
procedé dat is bedoeld om te vermijden 
dat ze in een spiraal van conflict terecht-
komen. De afname van hersenactiviteit in 
de regio’s betrokken bij het in perspectief 
plaatsen, komt overeen met de hoge fre-
quentie van conflicten die niet worden 
opgelost tussen ouders en adolescen-
ten. Dat aspect uitleggen aan ouders zou 
ze kunnen helpen om niet te wanhopen. 
Kortom, wanneer de burgeroorlog tussen 
de generaties begint, dringt communica-
tie niet meer door, letterlijk en figuurlijk. 
We twijfelden er een beetje aan, maar het 
is nu wetenschappelijk bewezen!❚

C.M.

Lee KH et al. Neural responses to maternal criticism in 
healthy youth. Soc Cogn Affect Neurosci 2014;Oct 22. 
pii: nsu133.
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1. het volume te verkleinen dat het zie-
ke longparenchym inneemt (occlusie 
van het lumen van de bronchi in em-
fysemateuze gebieden met proppen 
of eenrichtingskleppen, injectie van 
fibrinelijm of polymeerschuim en 
diffusie van waterdamp om de remo-
deling van de luchtwegen en het al-
veolaire weefsel te verbeteren, coils 
die het niet-functionele weefsel doen 
platvallen);

2. een redistributie te verkrijgen van de 
luchtstroom (bronchiale fenestraties 
of airway bypass om de afgesloten 
zones te ‘ledigen’).

Tabel 1 vat de resultaten samen van die 
technieken. De meeste zijn nog in ont-
wikkeling. De bronchoscopische behan-
deling van emfyseem blijkt vrij veilig 
te zijn, maar heeft slechts een beperkt 
effect. Het is cruciaal de patiënten te 
selecteren op grond van het fenotype 
van het emfyseem. Dat is een taak voor 
de specialist. Die technieken vertonen 
meerdere beperkingen en zullen dan ook 
zeker geen routinebehandeling worden, 
concludeerde prof. Ninane.

Een nieuwe aanpak van 
bronchusobstructie
Andere technieken pakken de bron-
chusobstructie aan in plaats van het em-
fyseem. We denken daarbij aan gerichte 
pulmonale denervatie.

Gerichte pulmonale denervatie wordt 
uitgevoerd met een radiofrequentiege-
nerator, zoals bij de behandeling van 
bronchiale tumoren, renale denervatie 
en radiofrequentieablatie bij atrium-
fibrillatie. De thermische energie die 
daarbij vrijkomt, vernietigt de sympa-
thische zenuwen in de stambronchi, 
waardoor de sympathische stimulering 
van de bronchi wordt uitgeschakeld. 
Je kan de techniek dus vergelijken met 
een supermuscarineantagonist. Gerichte 
pul-monale denervatie kan worden ge-
combineerd met inhalatiebronchodilata-
toren, die actief blijven op de bronchi-
ale receptoren (althans op de eerste  
3 bronchiale niveaus). Gerichte pulmo-
nale denervatie heeft een bronchusver-
wijdend effect (Figuur 1) en vermindert 
de slijmproductie. Bronchiale denervatie 
doet geen afbreuk aan de normale wer-
king van de longen. Getransplanteerde 
longen bijvoorbeels zijn ook gedener-
veerd.

De katheter wordt via een bronchoscoop 
in de luchtwegen ingevoerd. Hij bevat 
een opblaasbaar ballonnetje en een elek-
trode (elektrische geleider) (Figuur 2).  
Tijdens de interventie worden de bron-
chiale structuren continu afgekoeld via 
het ballonnetje om te voorkomen dat 
ze zouden worden beschadigd door de 
vrijgekomen warmte-energie. Aantasting 
van het kraakbeen zou een bronchoma-
lacie veroorzaken (waarvoor een chirur-
gische correctie vereist is). De ingreep 
duurt ongeveer een uur.

Het principe is eenvoudig, maar de tech-
niek vergt toch een zekere behendigheid 
en wordt daarom het best voorbehou-
den aan ervaren endoscopisten. De vei-
ligheid en de klinische efficiëntie werden 
aangetoond in diermodellen en bij een 
eerste reeks van 37 patiënten.

De Europese, multicentrische fase 
2-studie AIRFLOW-1 bestaat uit 2 fasen. 
Fase A vergelijkt twee energetische do-
ses (2 frequenties). De optimale dosis 
zal dan verder in fase B worden ge-
evalueerd. Fase B zal het effect op de 

spirometrische uitkomstmaten, het in-
spanningsvermogen, de levenskwaliteit 
en de veiligheid van de techniek evalu-
eren. De studie wordt uitgevoerd bij pa-
tiënten met matig ernstige tot ernstige 
COPD (ESW van 30 tot 60%) met een 
bronchusobstructie die reversibel is na 
toediening van ipratropium. Twee Belgi-
sche centra nemen deel aan de studie 
(het UZ Leuven en St.-Pieter in Brussel). 
In het totaal zullen ongeveer 125 patiën-
ten worden gerekruteerd, van wie een 
20-tal in België. ❚

Dr. Jean-Yves Hindlet naar een 
uiteenzetting van een gesprek met 
prof. Vincent Ninane (Pneumologie, 
UMC St.-Pieter, Brussel)

Referenties
1. NETT Research Group. N Engl J Med 2003;348:2059-73.
2.  NETT Research Group. N Engl J Med 2003;348:2092-102.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Prevenar 13 suspensie voor injectie.  Pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd).  
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis (0,5 ml) bevat: Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 2.2µg; Pneumokokkenpo-
lysacharide serotype 3 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 2.2µg; Pneumokokkenpoly-
sacharide serotype 6A 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B 4.4µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 7F 2.2µg; Pneumokokkenpo-
lysacharide serotype 9V 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 14 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C 2.2µg; Pneumokokken-
polysacharide serotype 19A 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F 2.2µg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F 2.2µg, geconju-
geerd aan het dragereiwit CRM

197
 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium).  FARMACEUTISCHE VORM: Suspensie voor injec-

tie.  Het vaccin is een homogene witte suspensie. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten, 
pneumonie en acute otitis media veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij zuigelingen, kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 weken tot 
en met 17 jaar. Actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten en pneumonie veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij volwassenen 
≥ 18 jaar en ouderen. Het gebruik van Prevenar 13 dient te worden bepaald op basis van offi ciële aanbevelingen waarbij rekening wordt gehouden met 
zowel het risico van invasieve ziekten en pneumonie in verschillende leeftijdsgroepen en onderliggende comorbiditeiten als met de variabiliteit van de 
epidemiologie van serotypen in verschillende geografi sche gebieden. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De immunisatieschema’s voor Pre-
venar 13 dienen gebaseerd te zijn op offi ciële aanbevelingen. Dosering Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar Het wordt aanbevolen 
dat zuigelingen die een eerste dosis Prevenar 13 krijgen het vaccinatieschema met Prevenar 13 afmaken. Zuigelingen van 6 weken - 6 maanden: 
Drie-doses primaire serie De aanbevolen immunisatieserie bestaat uit vier doses, elk van 0,5 ml. De primaire zuigelingenserie bestaat uit drie doses, 
de eerste dosis gewoonlijk gegeven op de leeftijd van 2 maanden en met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. De eerste dosis mag 
ook al bij zes weken worden gegeven. De vierde (booster) dosis wordt aanbevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maanden. Twee-doses primaire 
serie Als Prevenar 13 wordt toegediend als onderdeel van een routinematig immunisatieprogramma voor zuigelingen, kan ook een schema dat bestaat 
uit 3 doses, elk van 0,5 ml, worden gegeven. De eerste dosis kan worden toegediend vanaf een leeftijd van 2 maanden met een tweede dosis 2 
maanden later. De derde (booster) dosis wordt 
aanbevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maan-
den. Te vroeg geboren zuigelingen (zwangerschap 
< 37 weken) Bij te vroeg geboren zuigelingen be-
staat de aanbevolen immunisatieserie uit vier do-
ses, elk van 0,5 ml. De primaire serie voor zuigelin-
gen bestaat uit drie doses, waarbij de eerste dosis 
wordt gegeven op de leeftijd van 2 maanden en 
met een interval van ten minste 1 maand tussen de 
doses. De eerste dosis mag al bij zes weken wor-
den gegeven. De vierde (booster) dosis wordt aan-
bevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maanden. 
Ongevaccineerde zuigelingen en kinderen ≥ 7 
maanden: Zuigelingen van 7 - 11 maanden 
Twee doses, elk van 0,5 ml, met een interval van 
ten minste 1 maand tussen de doses. Een derde 
dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. 
Kinderen van 12 -23 maanden Twee doses, elk 
van 0,5 ml, met een interval van ten minste 2 
maanden tussen de doses.  Kinderen van 2 -17 
jaar Eén enkele dosis van 0,5 ml. Prevenar  13 
vaccinatieschema voor zuigelingen en kinderen 
voorheen gevaccineerd met Prevenar (7-valent) 
(Streptococcus pneumoniae serotypen 4, 6B, 9V, 
14, 18C, 19F en 23F) Prevenar 13 bevat dezelfde 
7 serotypen als Prevenar en gebruikt hetzelfde 
dragereiwit CRM197.

 Zuigelingen en kinderen die de 
immunisatie zijn begonnen met Prevenar kunnen 
op elk moment in het schema overstappen op Pre-
venar  13. Jonge kinderen (12-59 maanden) 
die volledig zijn geïmmuniseerd met Pre-
venar (7-valent) Jonge kinderen die als volledig 
geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) worden 
beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Pre-
venar 13 te krijgen om immuunresponsen teweeg 
te brengen op de 6 overige serotypen. Deze dosis 
Prevenar 13 dient ten minste 8 weken na de laatste 
dosis Prevenar (7-valent) te worden toegediend. 
Kinderen en adolescenten van 5 - 17 jaar 
Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een dosis 
Prevenar  13 toegediend krijgen indien zij eerder 
zijn gevaccineerd met een of meer doses Prevenar. 
Deze dosis Prevenar 13 moet worden toegediend 
ten minste 8 weken na de laatste dosis Prevenar 
(7-valent). Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen 
Eén enkele dosis. De noodzaak van revaccinatie 
met een volgende dosis Prevenar 13 is niet vastge-
steld. Als het gebruik van een 23-valent polysac-
charidevaccin zinvol wordt geacht, dient eerst Pre-
venar 13 gegeven te worden, ongeacht de eerdere 
pneumokokkenvaccinatiestatus. Speciale popula-
ties Personen die onderliggende aandoeningen 
hebben waardoor ze gevoelig zijn voor invasieve 
pneumokokkenziekte (zoals sikkelcelziekte of 
hiv-infectie), waaronder diegenen die eerder zijn 
gevaccineerd met een of meerdere doses 23-va-
lent pneumokokkenpolysaccharidevaccin, mogen 
minimaal een dosis Prevenar 13 toegediend krij-
gen. Bij personen met een hematopoëtische stam-
celtransplantatie (HSCT) bestaat de aanbevolen 
immunisatieserie uit vier doses Prevenar 13 van elk 
0,5 ml. De primaire serie bestaat uit drie doses, 
waarbij de eerste dosis 3 tot 6 maanden na HSCT 
wordt gegeven en met een interval van ten minste 
1 maand tussen de doses. Een vierde (booster) 
dosis wordt aanbevolen 6 maanden na de derde 
dosis. Wijze van toediening Het vaccin dient te 
worden toegediend als intramusculaire injectie. De 
voorkeursplaatsen zijn het anterolaterale aspect 
van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuige-
ling of de deltoïdeusspier van de bovenarm bij kin-
deren en volwassenen.  CONTRA-INDICATIES: 
Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen 
of voor (één van) de hulpstoffen of voor het difterie-
toxoïd. Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, 
dient de toediening van Prevenar  13 te worden 
uitgesteld bij patiënten die aan een acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid van een milde infectie, zoals een verkoudheid dient 
geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWERKINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen suggereren een potentieel verhoogd risico 
op convulsies, met of zonder koorts, en HHE bij vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die 
alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden voor alle leeftijdsgroe-
pen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak 
(≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikba-
re gegevens niet worden bepaald). Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar De veiligheid van het vaccin werd beoordeeld in 
verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij 14.267 doses werden gegeven aan 4.429 gezonde zuigelingen van 6 weken bij de eerste vac-
cinatie en 11-16 maanden bij de booster dosis. Bij alle zuigelingenstudies werd Prevenar 13 gelijktijdig toegediend met routinematig toegediende 
kindervaccins. De veiligheid werd ook beoordeeld bij 354 voorheen ongevaccineerde kinderen (met een leeftijd van 7 maanden tot en met 5 jaar). De 
meest gemelde bijwerkingen bij kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar waren reacties op de plaats van vaccinatie, koorts, prikkelbaarheid, verminder-
de eetlust en meer en/of minder slapen. In een klinische studie bij kinderen die werden gevaccineerd op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden waren er 
meer meldingen van koorts ≥ 38°C bij de kinderen die Prevenar (7-valent) gelijktijdig kregen toegediend met Infanrix hexa (28,3% tot 42,3%) dan bij 
kinderen die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 tot en met 15 maanden was het percentage 
koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig kregen toegediend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen 
die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. 
Een verhoging van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen 
bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit klinische studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van 
Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoordeeld als gerelateerd aan vacci-
natie in klinische studies met Prevenar 13: Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Overgevoeligheidsreacties inclusief gezichtsoedeem, dyspneu, 

bronchospasme. Zenuwstelselaandoeningen: Soms: Insulten (inclusief febriele insul-
ten), Zelden :hypotoon-hyporesponsieve episode Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: Verminderde eetlust. Vaak: Braken, diarree. Huid- en onderhuidaandoenin-
gen: Vaak: Uitslag, Soms: urticaria of urticaria-achtige uitslag. Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Pyrexie, prikkelbaarheid, erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, 
slaperigheid, onrustige slaap. Erytheem op de plaats van vaccinatie of induratie/zwelling 2,5 cm–7,0 cm (na de booster dosis en bij oudere kinderen 
[leeftijd 2 tot en met 5 jaar]). Vaak: Pyrexie > 39 °C, bewegingsbeperking op de plaats van vaccinatie (door pijn), erytheem op de plaats van vaccinatie 
of induratie/zwelling 2,5 cm – 7,0 cm (na de zuigelingen series). Soms: Erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling >7,0 cm, huilen. 
Bijwerkingen van Prevenar 13 tijdens postmarketingervaring Hoewel de volgende geneesmiddelbijwerkingen niet werden waargenomen tij-
dens klinische studies met Prevenar 13 bij zuigelingen en kinderen, worden de volgende beschouwd als bijwerkingen van Prevenar 13 omdat deze 
werden gemeld tijdens postmarketingervaring. Omdat deze reacties zijn gebaseerd op spontane meldingen, konden de frequenties niet worden bepaald 
en worden deze daarom als niet bekend beschouwd. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Lymfadenopathie (gelokaliseerd in het gebied rond de 
vaccinatieplaats). Immuunsysteemaandoeningen: Anafylactische/anafylactoïde reacties waaronder shock, angio-oedeem. Huid- en onderhuidaandoe-
ningen: Erythema multiforme. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Urticaria op de vaccinatieplaats, dermatitis op de vaccinatie-
plaats, pruritus op de vaccinatieplaats, blozen. Aanvullende informatie in speciale populaties Apneu bij zeer premature kinderen (≥28 weken zwanger-
schap). Kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar De veiligheid werd geëvalueerd bij 592 kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 294 
kinderen van 5 tot en met 10 jaar die eerder waren geïmmuniseerd met ten minste een dosis Prevenar, en bij 298 kinderen van 10 tot en met 17 jaar 
die niet eerder een pneumokokkenvaccin hadden gekregen. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 
jaar waren: Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en 

onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, urtica-
ria of urticaria-achtige huiduitslag Algemene aan-
doeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer 
vaak: Prikkelbaarheid, erytheem op de vaccinatie-
plaats, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, sla-
perigheid, slecht slapen, gevoeligheid op de vacci-
natieplaats (inclusief bewegingsbeperking) Vaak: 
Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn waarge-
nomen bij zuigelingen en kinderen van 6 weken tot 
en met 5 jaar kunnen ook op deze leeftijdsgroep 
van toepassing zijn, maar zijn niet in dit onderzoek 
waargenomen, mogelijk door de kleine doelgroep. 
Aanvullende informatie over speciale popu-
laties Kinderen en adolescenten met sikkelcelziek-
te, hiv-infectie of een hematopoëtische stamcel-
transplantatie hebben vergelijkbare frequenties van 
bijwerkingen, behalve dat hoofdpijn, braken, diar-
ree, pyrexie, vermoeidheid, artralgie en myalgie 
zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 jaar 
en ouderen De veiligheid werd beoordeeld in 7 
klinische onderzoeken met 91.593 volwassenen in 
de leeftijd van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 
werd toegediend aan 48.806 volwassenen; 2.616 
(5,4%) in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar en 
45.291 (92,8%) van 65 jaar en ouder. Aan een van 
de 7 onderzoeken nam een groep volwassenen 
deel (n=899) met een leeftijd die varieerde van 18 
tot en met 49 jaar die Prevenar 13 kregen en die 
niet eerder waren gevaccineerd met 23-valent 
pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Van de vol-
wassenen die Prevenar 13 kregen, waren er 1.916 
eerder gevaccineerd met het 23-valente pneumo-
kokkenpolysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar 
voor de onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet 
eerder het 23-valente pneumokokkenpolysaccha-
ridevaccin gekregen. Een trend naar een lagere 
frequentie van bijwerkingen werd geassocieerd 
met hogere leeftijd; volwassenen > 65 jaar oud 
(ongeacht eerdere pneumokokkenvaccinatiesta-
tus) meldden minder bijwerkingen dan jongere 
volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het alge-
meen het vaakst voorkwamen bij de jongste vol-
wassenen, namelijk die van 18 tot en met 29 jaar 
oud. In het algemeen waren de frequentiecatego-
rieën in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar, met uit-
zondering van braken, wat zeer vaak voorkwam (≥ 
1/10) bij volwassenen van 18 tot en met 49 jaar 
oud en vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) in alle andere 
leeftijdsgroepen, en pyrexie kwam zeer vaak voor 
bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar oud en 
vaak in alle andere leeftijdsgroepen. Ernstige pijn/
gevoeligheid op de vaccinatieplaats en ernstige 
beperking van de armbeweging kwam zeer vaak 
voor bij volwassenenvan 18 tot en met 39 jaar oud 
en kwam vaak voor in alle andere leeftijdsgroepen. 
Bijwerkingen uit klinische studies In 6 studies 
werden de lokale en systemische reacties na elke 
vaccinatie 14 dagen lang bijgehouden; in de reste-
rende studie gebeurde dit gedurende 7 dagen. De 
volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkin-
gen die beschouwd werden als gerelateerd aan de 
vaccinatie met Prevenar 13 bij volwassenen: Voe-
dings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: 
Verminderde eetlust Zenuwstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoenin-
gen: Zeer vaak: Diarree, braken (bij volwassenen 
van 18 tot en met 49 jaar) Vaak: Braken (bij volwas-
senen van 50 jaar en ouder) Soms: Misselijkheid 
Immuunsysteemaandoeningen: Soms: Overgevoe-
ligheidsreacties, waaronder oedeem in het gezicht, 
dyspnoe, bronchospasmen Huid- en onderhui-
daandoeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Ske-
letspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer 

vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Koude rillingen, vermoeidheid, roodheid op de 
vaccinatieplaats, induratie of zwelling op de vaccinatieplaats; pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats 
komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen (ernstige beperking van de armbewegingen komt 
zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lym-
fadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen 
bij toediening van Prevenar 13 aan volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Aanvullende infor-
matie over speciale populaties Volwassenen met hiv-infectie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer 
vaak voorkwamen en misselijkheid vaak. Volwassenen met een hematopoëtische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwer-
kingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen. Als Prevenar 13 gelijktijdig met trivalent, geïnactiveerd infl uenzavaccin (TIV) werd toege-
diend, werden hogere frequenties van een aantal bijwerkingen waargenomen dan bij toediening van TIV alleen (hoofdpijn, koude rillingen, huiduitslag, 
verminderde eetlust, gewrichtspijn en spierpijn) of Prevenar 13 alleen (hoofdpijn, vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust en gewrichtspijn).  
MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezond-
heidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: per mail BEL.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 
08007-8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/590/001 
EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  WIJZE VAN AFLEVERING: op medisch voorschrift.  
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 02/2015.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europe-
se Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
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* Handelsmerk

Voor informatie over de veiligheid van dit product, gelieve de bijgevoegde SPK te raadplegen.
Bij volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen, is PREVENAR 13® geïndiceerd voor actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten veroorzaakt door Streptococcus 
pneumoniae serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, en 23F. De goedkeuring van PREVENAR 13® is gebaseerd op functionele antilichaamrespons bij volwassenen 
≥18 jaar en ouderen. Er is niet aangetoond dat PREVENAR 13® de morbiditeit of mortaliteit als gevolg van invasieve of niet-invasieve pneumokokkenziekten bij volwassenen 
vermindert. PREVENAR 13® geeft geen 100% bescherming tegen de serotypen die zich in het vaccin bevinden en ook geen bescherming tegen serotypen die zich niet in het 
vaccin bevinden. De vaakst gemelde lokale en/of systemische bijwerkingen (≥20%) in klinische onderzoeken met PREVENAR 13® waren roodheid, zwelling, gevoeligheid, 
verharding en pijn op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, verminderde eetlust, hoofdpijn, diarree, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en verergering van 
of nieuw optredende gewrichts- of spierpijn. Overgevoeligheid (bijv. anafylaxie) voor een van de bestanddelen van PREVENAR 13® of een vaccin met difterietoxoïd is een contra-
indicatie voor het gebruik van PREVENAR 13®. Bij volwassenen van 18-49 jaar zonder eerdere vaccinatie tegen pneumokokken, zijn de lokale en systemische reacties gemiddeld 
hoger dan bij oudere personen (50-59 en 60-64 jaar).Bij volwassenen is geen drempel vastgesteld voor de antilichaamconcentratie die bescherming geeft. De klinische 
betekenis van het verschil in functionele antilichaamtiters tussen de serotypen of tussen deze bekomen met PREVENAR 13® of met het polysacharide pneumokokkenvaccin 
is onbekend. Veiligheids- en immunogeniteitsgegevens zijn niet beschikbaar voor volwassenen van jonger dan 68 jaar met een eerdere vaccinatie met het pneumokokken 
polysacharide vaccin. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor patiënten met sikkelcelziekte , transplantatie van allogene 
hematopoëtische stamcellen of een HIV-infectie, maar niet voor andere patiëntengroepen met een immuundefi ciëntie. Effi caciteit/effectiviteit werd niet vastgesteld. Vaccinatie 
dient op individuele basis te worden overwogen. Bij personen met een immuundefi ciëntie of met een verminderde immuunresponsiviteit als gevolg van behandeling met 
immunosuppressiva kan de antilichaamrespons verminderd zijn. De onderzoeken waren niet opgezet om verschillen in immuunrespons tussen specifi eke patiëntengroepen 
en degenen zonder onderliggende comorbide aandoeningen vast te stellen. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor 
immunocompetente volwassenen tussen 18 en 49 jaar met co-morbiditeiten. Productie van B-geheugencellen is niet onderzocht met PREVENAR 13® bij volwassenen. 
De antilichaamresponsen op PREVENAR 13® gelijktijdig toegediend met het driewaardig griepvaccin waren lager dan wanneer PREVENAR 13® alleen was 
toegediend. De klinische betekenis daarvan is niet bekend.
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Het eerste en enige PNEUMOKOKKEN-
CONJUGAATVACCIN voor alle leeftijdsgroepen1,2
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Osteo-immunologie:  
een jonge discipline
Lang werd het skelet beschouwd als een 
stabiel en metabolisch inert orgaan, dat 
als enige functie heeft om het lichaam 
te ondersteunen en beweging mogelijk 
te maken. Maar vanaf het ogenblik dat 
beenmerg gekarakteriseerd werd als een 
primair lymfoïd orgaan, werd duidelijk 
dat botweefsel eveneens een immuno-
logische rol vervult. Wetenschappelijke 
research binnen dit domein bleef lang 
in zijn kinderschoenen, maar sinds een 
tiental jaren bevindt het onderzoek naar 
de interactie tussen het skelet en het 
immuunsysteem zich in een stroomver-
snelling. Dit leidde tot een nieuwe dis-
cipline: osteo-immunologie. Inderdaad, 
ter hoogte van het beenmerg bevinden 
bot- en immuuncellen zich in elkaars 
onmiddellijke nabijheid en is er (letter-
lijk) ruimte voor moleculaire interacties 
tussen verschillende celpopulaties in dit 
hoogspecifieke micro-milieu (1).

Prof. Piet Geusens (Universiteit 
Maastricht, Universiteit Hasselt).

De ‘bot-immuunconnectie’ 
Prof. Piet Geusens (Medisch Centrum 
Universiteit Maastricht & Biomedisch 
Research Instituut, Universiteit Hasselt) 
bracht een overzicht van het academisch 
en klinisch onderzoek binnen het do-
mein van de osteo-immunologie en be-
commentarieerde de nieuwste inzichten. 
Hij onderstreepte daarbij de cruciale rol 
die de RANKL/RANK/OPG-signaaltrans-
ductiecascade speelt bij de functionele 
koppeling tussen osteoblasten en osteo-
clasten. Inmiddels werd aangetoond dat 
niet alleen osteoblasten, maar ook geac-
tiveerde T-lymfocyten en andere inflam-
matoire cellen de osteoclastdifferenti-
atiefactor RANKL (receptor activator of 
the nuclear factor kappa-Β ligand) aan-
maken en zo de differentiatie en activa-
tie van osteoclasten stimuleren. “Het zijn 
deze inzichten omtrent T-lymfocytgeme-
dieerde regulatie van osteoclastogenese 
die hebben bijgedragen tot het ontstaan 
van de osteoimmunologie als een disci-
pline” zegt prof. Geusens. Ondertussen 
is duidelijk geworden dat het immuun-
systeem en het botweefsel met elkaar 
interageren via tal van regulatorische 
mechanismen en cellulaire signaalcas-
cades. Prof. Geusens onderstreepte dan 
ook, wat hij definieerde als de ‘reciproke 
functionele afhankelijkheid’ (functional 
interdependence) tussen het immuun-
systeem en het botweefsel op anato-
misch, vasculair, cellulair en moleculair 
niveau. Niet weinigen spreken inmid-
dels van het ‘osteo-immuunsysteem’ (2).

Osteo-immunologie  
& reumatoïde artritis
Prof. Geusens bracht in herinnering dat 
botweefsel een target is voor inflamma-
tie bij reumatoïde artritis (RA), een auto- 
immuunaandoening die gekarakteriseerd 
wordt door een ontsteking van de syno-
viale gewrichten en gepaard gaat met 
botschade. Deze botdestructie – het ge-
volg van een verstoorde activatie van os-
teoclasten zonder een corresponderende 
toename van de activiteit van osteoblas-

ten – is een schoolvoorbeeld van de ske-
letale gevolgen van een auto-immuun-
respons. Zoals eerder vermeld is één 
van de belangrijke spelers in dit verhaal 
de osteoclastdifferentiatiefactor RANKL, 
die geproduceerd wordt ter hoogte van 
het RA-synovium en een essentiële rol 
speelt bij de immuungemedieerde regu-
latie van botmetabolisme onder patholo-
gische condities. Een complexe cascade, 
waarbij geactiveerde immuuncellen ter 
hoogte van inflammatoire haarden een 
breed scala aan cytokines produceren 
die de botresorptie stimuleren. Dit resul-
teert uiteindelijk in boterosie, osteïtis en 
peri-inflammatoir en systemisch botver-
lies. De verstoorde peri-inflammatoire 
botvorming geeft aanleiding tot niet-he-
lende boterosies, waardoor een vicieuze 
inflammatoire cirkel onstaat van synovi-
tis, osteïtis en lokaal botverlies. Het zijn 
net deze veranderingen in de structuur 
van het botweefsel die mee bepalend 
zijn voor het verhoogde risico op verte-
brale en niet-vertebrale fracturen bij RA- 
patiënten (3).

Radiotherapie bij  
borstkankerpatiënten  
met botmetastasen
Prof. Rob Coleman (University of Shef-
field, UK) becommentarieerde recent 
klinisch onderzoek waaraan hijzelf deel-
neemt (samen met o.a. een onderzoeks-
team van het departement Nucleaire Ge-
neeskunde aan het Jules Bordetinstituut 
in Brussel), waarbij een alternatieve the-
rapeutische route geëxploreerd wordt 
ter behandeling van borstkankerpatiën-
ten met botmetastasen. Hij definieerde 
de setting als volgt: niet minder dan 
80% van de patiënten met uitgezaaide 
borstkanker ontwikkelen botmetasta-
sen die in vele gevallen de oorzaak zijn 
van skeletale complicaties – o.a. pijn in 
de beenderen, pathologische fracturen, 
ruggenmergcompressie en hypercalce-
mie – en geassocieerd zijn met een hoge 
morbiditeit. De huidige targeted thera-
pieën verminderen weliswaar de skele-
tale morbiditeit, maar hebben te weinig 
impact op de overleving van patiënten 
met metastasen in een geavanceerd 
stadium. Bovendien hebben de meeste 
van deze antikankerbehandelingen kli-
nisch relevante nevenwerkingen. Prof. 
Coleman onderstreepte dan ook: “We 
hebben nood aan een behandeling die 
de skeletale complicaties verder vermin-
dert en zowel de levenskwaliteit als de 
overleving significant verbetert bij borst-
kankerpatiënten met botmetastasen.” De 
therapeutische optie die hij voorstelde is 
geen onbekende binnen de oncologie: 
radium-233 dichloride (Ra-223).

Prof. Rob Coleman (University of 
Sheffield, UK).

Ra-223 bezit een gelijkaardige chemische 
structuur als calcium en heeft als target 
(voornamelijk) botmetastasen: de hoog 
energetische short-range α-partikels  
veroorzaken schade aan het DNA en 
verzekeren een zeer lokaal (< 100μm) 
cytotoxisch effect met een minimale 
myelosuppressie. De krachtige antitumo-
rale effecten van Ra-223 werden al aan-
getoond bij muizen met borstkanker en 
botmetastasen, en in een fase III-studie 
bij patiënten met CRPC (castration-re-
sistant prostate cancer) met symptoma-
tische botmetastasen (4). Het is in deze 
context dat prof. Coleman de resultaten 
voorstelde van een openlabel, fase II-stu-
die ter evaluatie van de kortetermijndoel-
treffendheid en veiligheid van Ra-223. 
Daartoe werden 23 patiënten met ge-
avanceerde borstkanker en progressieve 
botdominante metastasen, die niet lan-
ger in aanmerking kwamen voor een en-
docriene therapie (en al dan niet bisfos-
fonaten toegediend kregen), behandeld 
met Ra-223 dat elke maand intraveneus 
werd toegediend, gedurende 4 opeenvol-
gende cycli. De coprimaire eindpunten 
werden gedefinieerd als de veranderin-
gen in de spiegels van uNTX-1 (urinary 
N-telopeptide of type 1) en serum bALP 
(bone alkaline phos phatase), twee sen-
sitieve en betrouwbare biomerkers die 
toelaten de botturnover te bepalen. De 
resultaten van de studie kunnen als volgt 
worden samengevat (5):
- Ra-223 reduceerde de spiegels van 

uNTX-1 (-32,8%) en serum bALP 
(-42,0%) in de behandelingsperi-
ode van 16 weken, ondanks een 
concomitante toediening van bis-
fosfonaten (bij de meeste patiën-
ten). “Dit suggereert dat Ra-223 de 
zones met een verhoogd botmeta-
bolisme als gevolg van metastasen 
als target viseert”, aldus prof. Cole-
man. De urine- of serumspiegels 
van twee andere biochemische 
merkers van botturnover, uCTX-1 
(C-telopeptide of type 1) en serum 
P1NP (propeptide of type 1) ver-
toonden een vergelijkbare veran-
dering van het patroon. JS
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 4TH JOINT MEETING OF ECTS & IBMS, 25 – 28 APRIL 2015, ROTTERDAM ❚

Osteo-immunologie & gemetastaseerde 
borstkanker
Tijdens grote internationale meetings, met talrijke parallelle 
sessies – zoals de 4e gezamenlijke meeting van de European 
Calcified Tissue Society (ECTS) en de International Bone & 
Mineral Society (IBMS) – is het niet altijd vanzelfsprekend 
om uit te maken welke voordrachten bij te wonen en welke 
niet. Af en toe is de keuze echter gemakkelijk, bijvoorbeeld 
wanneer prof. Piet Geusens het spreekgestoelte betreedt 
om een overzicht te brengen van wat zich binnen de osteo-
immunologie afspeelt, of wanneer prof. Rob Coleman 
nieuwe inzichten becommentarieert binnen het domein van 
‘kanker & botweefsel’. De afwezigen hadden ongelijk.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
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- Door middel van seriële FDG PET/
CT imaging (18F-fluorodeoxygluco-
se positron emission tomography/
computed tomography) werd de 
metabole activiteit van de bot-
metastasen en de respons op de 
Ra-223-therapie bepaald. Hieruit 
bleek dat hypermetabole osteo-
blastbotlesies een vermindering 
van de metabole activiteit (> 25%) 
vertoonden gedurende de behan-
delingsperiode: 32,3% mRR (meta-
bolic respons rate) na week 9, en 
41,5% mRR na week 17.

- De Ra-223-behandeling ging ge-
paard met een minimale myelo-

toxiciteit, was veilig en werd goed 
getolereerd.

Prof. Coleman onderstreepte het belang 
van deze fase II-studie, die een klinisch 
relevant effect van Ra-223 op botweefsel 
en tumormetabolisme heeft aangetoond 
bij borstkankerpatiënten met botmeta-
stase. Inderdaad, dergelijke patiënten 
worden van zodra een endocriene the-
rapie geen voordeel meer biedt in vele 
gevallen behandeld met systemische 
chemotherapie. In deze context kan een 
Ra-223-targeted therapie – met minder 
verwachte systemische nevenwerkingen 
– een medisch verdedigbare alternatieve 
of complementaire behandeling zijn (5).

Middelen met 
anabolische effecten 
op bot ter behandeling 
van borstkanker met 
botmetastasen
Botmetastasen bij patiënten met ge-
avanceerde borstkanker zijn vrijwel 
steeds osteolytisch, d.w.z. gekarakteri-
seerd door enerzijds botdestructie en 
anderzijds een onderdrukte nieuwe bot-
vorming. Prof. Coleman focuste op de 
mechanismen die hiervoor verantwoor-
delijk zijn en becommentarieerde een 
aantal centrale mediatoren die momen-
teel als therapeutisch target geviseerd 
worden. Hij merkte op dat geneesmid-
delen met zowel een antitumoraal als 
anabool effect op het bot (bone-anabolic 
agents) al getest werden in een ande-
re setting. Met name bij patiënten met 
multiple myeloma: een hematologische 
maligniteit die gepaard gaat met ernstig 
osteolytisch botverlies en suppressie 
van osteoblastgecontroleerde nieuwe 
botvorming. De stimulatie van de osteo-
blastactiviteit inhibeert de multiple mye-
lomagroei, “een strategie die ook kan 
worden aangewend bij borstkanker met 
botmetastasen” aldus prof. Coleman:
- de proteasoominhibitoren borte-

zomib en carfilzomib inhiberen de 
groei van myeloma en hebben een 
anabool effect op het skelet;

- geneesmiddelen met beperkte 
antitumorale activiteit, maar met 
anabole effecten op bot zijn o.a. 
antilichamen die de WNT-inhibito-

ren DKK1 (dickkopf-related pro-
tein) en sclerostine neutraliseren, 
de activine A-remmer sotatercept 
en het osteoporose geneesmiddel 
strontiumranelaat;

- recente resultaten van de studie Bre-
ast cancer trials of Oral everolimus-2 
suggereren dat de mTOR (mamma-
lian target of rapamycin)-inhibitor 
everolimus doeltreffend is tegen 
botmetastasen bij patiënten met 
borstkanker, doordat het genees-
middel osteoblasten stimuleert en 
de tumorale groei inhibeert;

- TGF-β (transforming growth fac-
tor beta)-inhibitoren bezitten een 
geringe antiproliferatieve activiteit 
voor tumoren, maar inhiberen de 
borstkankergemedieerde produc-
tie van osteolytische factoren en 
hebben anabolische effecten op 
botweefsel (6). ❚

Dr. Ronny Leemans
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Figuur 1: De vicieuze cirkel bij botmetastasen (6).

 

Lang werd het skelet 
beschouwd als een stabiel 

en metabolisch inert orgaan, 
maar vanaf het ogenblik dat 

beenmerg gekarakteriseerd werd 
als een primair lymfoïd orgaan, 
werd duidelijk dat botweefsel 
eveneens een immunologische 

rol vervult. 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Janumet 50 mg/850 mg fi lmomhulde tabletten, Janumet 50 mg/1000 mg fi lmomhulde tabletten 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat equivalent aan 50 mg 
sitagliptine en 850 mg of 1000 mg metforminehydrochloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMA-
CEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet (tablet). 50/850 mg Capsulevormige, roze, fi lmomhulde tablet met aan één zijde ’515’. 
50/1000 mg Capsulevormige, rode, fi lmomhulde tablet met aan één zijde ‘577’. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische in-
dicaties Voor volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus: Janumet is geïndiceerd, als aanvulling op dieet en lichaamsbe-
weging, voor verbetering van de bloedg- lucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale ver-
draagbare dosis van metformine alleen of patiënten die al behandeld worden met een combinatie van sitagliptine en metformine. 
Janumet is geïndiceerd in combinatie met een sulfonylureumderivaat (een drievoudige combinatiebehandeling), als aanvulling op 
dieet en lichaamsbeweging, bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine 
en een sulfonylureumderivaat. Janumet is geïndiceerd als drievoudige combinatiebehandeling met een peroxisome proliferator-ac-
tivated receptor gamma (PPARγ)-agonist (een thiazolidinedion) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging bij patiënten die 
niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine en een PPARγ-agonist. Janumet is ook 
geïndiceerd als toevoeging bij insuline (drievoudige combinatiebehandeling) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging voor 
verbetering van de bloedglucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met stabiele doses insuline en met-
formine alleen. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering De dosis van de bloedglucoseverlagende therapie met Janumet 
moet individueel worden ingesteld op geleide van het huidige medi- catieschema, de werkzaamheid en de verdraagbaarheid, 
waarbij de maximale aanbevolen dagelijkse dosis van 100 mg sitagliptine niet overschreden mag worden. Voor patiënten die 
onvoldoende gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine als monotherapie Voor patiënten die on-
voldoende gereguleerd zijn met metformine alleen, 
is de gebruikelijke aanvangsdosering tweemaal 
daags Janumet met 50 mg sitagliptine (totaal 100 
mg per dag) plus de dosis metformine die de pa-
tiënt al gebruikt. Voor patiënten die overstappen 
van sitagliptine en metformine als aparte tablet-
ten Bij patiënten die overstappen van sitagliptine 
en metformine als aparte tabletten, wordt aangera-
den om als aanvangsdosering dezelfde doses sita-
gliptine en metformine te kiezen die de patiënt al 
gebruikt. Voor patiënten die onvoldoende geregu-
leerd zijn op een combinatiebehandeling met de 
maximale verdraagbare dosis van metformine en 
een sulfonylureumderivaat De dosering van Janu-
met moet sitagliptine leveren in een dosis van 50 
mg tweemaal daags (totaal 100 mg per dag) en een 
dosis metformine die ongeveer gelijk is aan de do-
sis die al wordt gebruikt. Als Janumet wordt gebrui-
kt in combinatie met een sulfonylureumderivaat, 
kan het nodig zijn om de dosering van het sulfony- 
lureumderivaat te verlagen om de kans op hypo-
glykemie te verminderen (zie rubriek 4.4). Voor pa-
tiënten die onvoldoende gereguleerd zijn op een 
combinatiebehandeling met de maximale ver-
draagbare dosis van metformine en een 
PPARγ-agonist De dosering van Janumet moet 
sitagliptine leveren in een dosis van 50 mg twee-
maal daags (totaal 100 mg per dag) en een dosis 
metformine die ongeveer gelijk is aan de dosis die 
al wordt gebruikt. Voor patiënten die onvoldoende 
gereguleerd zijn op een combinatiebehandeling 
met insuline en de maximale verdraagbare dosis 
van metformine De dosering van Janumet moet 
sitagliptine leveren in een dosis van 50 mg twee-
maal daags (totaal 100 mg per dag) en een dosis 
metformine die ongeveer gelijk is aan de dosis die 
al wordt gebruikt. Als Janumet gebruikt wordt in 
combinatie met insuline, kan een lagere dosis insu-
line nodig zijn om het risico op hypoglykemie te 
verminderen (zie rubriek 4.4). Janumet is verkrijg-
baar in sterkten van 50 mg sitagliptine met 850 mg 
metforminehydrochloride of 1000 mg metformine-
hydrochloride, zodat de dosering van metformine 
gevarieerd kan worden. De patiënten moeten hun 
dieet met een goed over de dag verdeelde koolhy-
draatopname voortzetten. Patiënten met overge-
wicht moeten doorgaan met een energiebeperkt 
dieet. Speciale populaties Nierfunctiestoornis Voor 
patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creat-
inineklaring [CrCl] ≥ 60 ml/ min) is geen dosisaan-
passing nodig. Janumet mag niet worden gebruikt 
bij patiënten met een matige of ernstige nierfunc-
tiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie ru-
brieken 4.3 en 4.4). Leverfunctiestoornis Janumet 
mag niet worden gebruikt bij patiënten met een le-
verfunctiestoornis (zie rubrieken 4.3 en 5.2). Oud-
eren Bij oudere patiënten moet Janumet voorzichtig 
worden gebruikt omdat metformine en sitagliptine 
door de nieren worden uitgescheiden. Met name in 
deze groep is controle van de nierfunctie noodzake-
lijk om metforminegerelateerde lactaatacidose te 
helpen voorkomen (zie rubrieken 4.3 en 4.4). Er zijn 
slechts beperkte veiligheidsgegevens beschikbaar 
over sitagliptine bij patiënten ouder dan 75 jaar, 
zodat sitagliptine in deze groep met voorzichtigheid 
gebruikt moet worden. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Janumet voor gebruik bij kinderen vanaf de 
geboorte en jongeren tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen ge- gevens beschikbaar. Wijze van toediening Janumet moet 
tweemaal daags bij de maaltijd worden ingenomen om de gastro-intestinale bijwerkingen van metformine te verminderen. 4.3 
Contra-indicaties Janumet is gecontra-indiceerd bij patiënten met: - overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van 
de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie rubrieken 4.4 en 4.8); - diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; - matige en 
ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie rubriek 4.4); - acute aandoeningen waarbij een risico van veran-
dering van de nierfunctie bestaat, zoals:1. dehydratie, 2. ernstige infectie, 3. shock, 4. intravasculaire toediening van jodiumhou-
dende contrastmiddelen (zie rubriek 4.4); - acute of chronische aandoeningen die weefselhypoxie kunnen veroorzaken, zoals: 1. 
hartfalen of respiratoire insuffi ciëntie, 2. recent myocardinfarct, 3. shock; - leverfunctiestoornis; - acute alcoholvergiftiging, alco-
holisme; - borstvoeding. 4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofi el Er is geen therapeutisch klinisch onderzoek 
verricht met tabletten Janumet, maar de bio-equivalentie van Janumet met een combinatie van sitagliptine en metformine is 
aangetoond (zie rubriek 5.2). Ernstige bijwerkingen, waaronder pancreatitis en overgevoeligheids- reacties, zijn gemeld. Hypo-
glykemie is gemeld in combinatie met sulfonylureumderivaten (13,8 %) en insuline (10,9 %). Sitagliptine en metformine Tabel 
met bijwerkingen Bijwerkingen worden hieronder vermeld als de MedDRA-voorkeursterm per systeem/orgaanklasse en absolute 
frequentie (tabel 1). De frequenties zijn gedefi nieerd als: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, <1/10), soms (≥ 1/1000, <1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, <1/1000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
Sitagliptine met metformine (tijdpunt 24 weken): - Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafy-
laxie*, † (niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (vaak), - zenuwstelaandoeningen: slaperigheid 
(soms), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenumaandoeningen: interstitiële longziekte* (niet bekend), - maag-darms-

telselaandoeningen: diarree (soms), misselijkheid (vaak), fl atulentie 
(vaak), obstipatie (soms), pijn in de bovenbuik (soms), braken 
(vaak), acute pancreatitis*, † (niet bekend), fatale en niet-fatale 
hemorragische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet bekend), - 
huid- en onderhuidaandoeningen: angiooedeem*, † (niet bekend), 
uitslag*, † (niet bekend), urticaria*, † (niet bekend), cutane vascu-
litis*, † (niet bekend), exfoliatieve huidaandoeningen waaronder het 
Stevens-Johnson-syndroom*, † (niet bekend), - skeletspierstelsel- 
en bindweefselaandoeningen: artralgie* (niet bekend), myalgie* (niet bekend), pijn in de extremiteiten* (niet bekend), rugpijn* 
(niet bekend), - nier- en urinewegaandoeningen: verminderde nierfunctie* (niet bekend), acuut nierfalen* (niet bekend), - onder-
zoeken: verlaagde bloedglucose (soms). Sitagliptine met metformine en een sulfonylureumderivaat (tijdpunt 24 weken): ): - Immu-
unsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafylaxie*, † (niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen: hypoglykemie† (zeer vaak), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenumaandoeningen: interstitiële longziekte* (niet 
bekend), - maag-darmstelselaandoeningen: obstipatie (vaak), braken (niet bekend*), acute pancreatitis*, † (niet bekend), fatale 
en niet-fatale hemorragische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet bekend), - huid- en onderhuidaandoeningen: angiooedeem*, 
† (niet bekend), uitslag*, † (niet bekend), urticaria*, † (niet bekend), cutane vasculitis*, † (niet bekend), exfoliatieve huidaan-
doeningen waaronder het Stevens-Johnson-syndroom*, † (niet bekend), - skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artral-
gie* (niet bekend), myalgie* (niet bekend), pijn in de extremiteiten* (niet bekend), rugpijn* (niet bekend), - nier- en urinewegaan-
doeningen: verminderde nierfunctie* (niet bekend), acuut nierfalen* (niet bekend), Sitagliptine met metformine en een 

PPARγ-agonist (pioglitazon) (tijdpunt 26 weken): - 
Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheids-
reacties waaronder anafylaxie*, † (niet bekend), - 
voedings- en stofwisselingsstoornissen: 
hypoglykemie† (vaak), - ademhalingsstelsel-, borst-
kas- en mediastenumaandoeningen: interstitiële 
longziekte* (niet bekend), - maag-darmstelselaan-
doeningen: braken (niet bekend*), acute pancreati-
tis*, † (niet bekend), fatale en niet-fatale hemorrag-
ische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet 
bekend), - huid- en onderhuidaandoeningen: angio-
oedeem*, † (niet bekend), uitslag*, † (niet bekend), 
urticaria*, † (niet bekend), cutane vasculitis*, † 
(niet bekend), exfoliatieve huidaandoeningen waar-
onder het Stevens-Johnson-syndroom*, † (niet bek-
end), - skeletspierstelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: artralgie* (niet bekend), myalgie* (niet 
bekend), pijn in de extremiteiten* (niet bekend), 
rugpijn* (niet bekend), - nier- en urinewegaandoe-
ningen: verminderde nierfunctie* (niet bekend), acu-
ut nierfalen* (niet bekend), - algemene aandoenin-
gen en toedieningsplaatsstoornissen: perifeer 
oedeem (vaak). Sitagliptine met metformine en insu-
line (tijdpunt24weken):- Immuunsysteemaandoenin-
gen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafylax-
ie*, † (niet bekend), - voedings- en 
stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (zeer 
vaak), - zenuwstelaandoeningen: hoofdpijn (soms), 
- ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenu-
maandoeningen: interstitiële longziekte* (niet bek-
end), - maag-darmstelselaandoeningen: braken 
(niet bekend*), droge mond (soms), acute pancreati-
tis*, † (niet bekend), fatale en niet-fatale hemorrag-
ische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet bek-
end), - huid- en onderhuidaandoeningen: 
angio-oedeem*, † (niet bekend), uitslag*, † (niet 
bekend), urticaria*, † (niet bekend), cutane vasculi-
tis*, † (niet bekend), exfoliatieve huidaandoeningen 
waaronder het Stevens-Johnson-syndroom*, † (niet 
bekend), - skeletspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen: artralgie* (niet bekend), myalgie* (niet 
bekend), pijn in de extremiteiten* (niet bekend), rug-
pijn* (niet bekend), - nier- en urinewegaandoenin-
gen: verminderde nierfunctie* (niet bekend), acuut 
nierfalen* (niet bekend). *Bijwerkingen werden 
vastgesteld door middel van postmarketingsurveil-
lance. † Zie rubriek 4.4 Aanvullende informatie over 
de individuele werkzame bestanddelen van de 
vaste dosiscombinatie Sitagliptine In studies met 
sitagliptine 100 mg eenmaal daags als monothera-
pie in vergelijking met placebo, werden de volgende 
bijwerkingen gemeld: hoofdpijn, hypoglykemie, ob-
stipatie en duizeligheid. Bij deze patiënten werden 
de volgende bijwerkingen die niet direct in verband 
konden worden gebracht met het geneesmiddel, ge-
meld bij ten minste 5 % van de patiënten: boven-
steluchtweginfecties en nasofaryngi- tis. Daarnaast 
werden osteoartritis en pijn in de ledematen gemeld 
met de frequentie ‘soms’ (> 0,5 % vaker bij sitaglip-
tinegebruikers dan in de controlegroep). In meerdere 
klinische studies is een geringe toename in het aan-
tal witte bloedcellen (WBC) waargenomen (ongeveer 
200 cellen/µl verschil in WBC versus placebo; gemid-
deld uitgangswaarde-WBC ongeveer 6600 cellen/µl) 
als gevolg van een verhoging in het aantal neutrof-

ielen. Deze waarneming werd in de meeste maar niet alle studies gedaan. Deze verandering in laboratoriumparameters wordt niet 
klinisch relevant geacht. Metformine Tabel 2 geeft de bijwerkingen weer naar systeem/ orgaanklasse en frequentiecategorie. De 
frequentiecategorieën zijn gebaseerd op gegevens uit de Samenvatting van de Productkenmerken van metformine, beschikbaar in 
de EU. Bijwerking: - voedings- en stofwisselingsstoornissen: lactaatacidose (zeer zelden), vitamine B12- defi ciëntiea (zeer zelden), 
-zenuwstelselaandoeningen: metaalsmaak (vaak), - maag-darmstelselaandoeningen: maag-darmklachtenb (zeer vaak), - lever- 
en galaandoeningen: leverfunctiestoornissen, hepatitis (zeer zelden), - huid- en onderhuidaandoeningen: urtecaria, erytheem, 
pruritus (zeer zelden). a Langetermijnbehandeling met metformine wordt in verband gebracht met een afname van de absorptie 
van vitamine B12 wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch signifi cante vitamine B12-defi ciëntie (bijv. megaloblastaire 
anemie). b Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust komen het meest voor in het 
begin van de behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen spontaan. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddes- don Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk 8. NUM-
MER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Janumet 50/850 mg EU/1/08/455/001 EU/1/08/455/002 
EU/1/08/455/003 EU/1/08/455/004 EU/1/08/455/005 EU/1/08/455/006 EU/1/08/455/007 EU/1/08/455/015 EU/1/08/455/017 
EU/1/08/455/019 EU/1/08/455/020 50/1000mg EU/1/08/455/008 EU/1/08/455/009 EU/1/08/455/010 EU/1/08/455/011 
EU/1/08/455/012 EU/1/08/455/013 EU/1/08/455/014 EU/1/08/455/016 EU/1/08/455/018 EU/1/08/455/021 EU/1/08/455/022 9. 
DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 16 
juli 2008 Datum van laatste verlenging: 13 maart 2013 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2014 Gedetailleerde infor-
matie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 
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De resultaten van de TECOS-studie werden voorgesteld tijdens 
de plenaire sessie van het 75e jaarlijkse congres van de ADA 
in Boston en tegelijk online gepubliceerd door de New England 
Journal of Medicine. Uit de resultaten blijkt geen stijging van 
het cardiovasculaire (CV) risico, noch een verhoogd risico op 
hospitalisaties voor hartdecompensatie bij type 2-diabetici met 
een groot cardiaal risico die worden behandeld met sitaglipti-
ne naast de gewoonlijke behandeling, in vergelijking met de 
placebogroep. Een neutraal effect op het hart dat alleen maar 
kan geruststellen!

TECOS: een studie over cardiovasculaire 
veiligheid, niet over glykemische 
werkzaamheid
Sinds de bewijzen voor een significante stijging van het car-
diale risico bij type 2-diabetici die glitazones nemen, eist de 
FDA – voorzichtig en proactief – dat voor elk nieuw antidia-
beticum bewijzen worden geleverd voor de cardiale veiligheid 
via een onafhankelijke studie. Onderzoekers van Oxford en 
Duke University werden samengebracht om deze non-inferi-
oriteitsstudie te leiden. Na SAVOR-TIMI (1) voor saxagliptine 
en EXAMINE (2) voor alogliptine in 2013, beschikken we van-
daag over TECOS (3) voor sitagliptine. We herhalen dat TECOS 
in geen enkel geval een interventionele studie is bedoeld om 
het hypoglykemiërende effect van sitagliptine te evalueren. Als 
bewijs daarvoor werden open-label hypoglykemiërende mid-
delen toegelaten door het protocol, ook insuline. Zo kon de 
HbA1c-waarde tussen de 2 groepen beter gelijkmatig worden 
gehouden, om geen enkele bias te veroorzaken en te garande-
ren dat de resultaten op CV-vlak wel degelijk gelinkt waren met 
de behandeling met sitagliptine en niet met verschillen in de 
glykemiecontrole. Nog bewijs? De gemiddelde HbA1c-waar-
de bij de inclusie moest tussen 6,5 en 8% liggen (gemiddeld 
7,2% tijdens de studie), wat laag is en het moeilijk maakt om 
eender welk effect op het glykemische evenwicht aan te tonen. 

Patiënten met een groot cardiovasculair 
risico die wel stabiel zijn

In TECOS werden 14.735 patiënten opgenomen, waaronder 
30% vrouwen, van gemiddeld 65 jaar, bij wie de diabetes al 
gemiddeld 11,6 jaar evolueerde. Alle opgenomen patiënten 
vertoonden een groot CV-risico (antecedenten van infarct, 
overbruggingen, coronaire revascularisatieprocedure of CVA, 

een perifere arteriopathie of hartdecompensatie) en waren 
stabiel onder een gepaste behandeling met statines, plaat-
jesremmers en antihypertensiva. De HbA1c-waarde bedroeg 
7,2% gemiddeld, met een gemiddelde variatie van 0,3% 
tussen de groep met sitagliptine en de placebogroep op het 
einde van de studie. Tot slot bedroeg de gemiddelde duur van 
de opvolging 3 jaar.

Cardiovasculaire neutraliteit

In de resultaten stellen we geen enkel significant verschil 
tussen de groepen vast voor het primaire evaluatiecriterium, 
samengesteld uit CV-mortaliteit, niet-fataal infarct en CVA, en 
hospitalisaties voor instabiele angina pectoris, dat optrad bij 
11,4% van de patiënten onder sitagliptine en 11,6% van de 
controlepatiënten. Neutraal dus!
En zelfs neutraliteit voor het secundaire evaluatiecriterium, 
samengesteld uit CV-mortaliteit en niet-fataal infarct en CVA, 
dat optrad bij 10,2% van de patiënten van de 2 groepen. Als 
we nu de incidentie van de verschillende bestanddelen van 
de primaire en secundaire criteria apart onderzoeken, komen 
we tot dezelfde vaststelling (neutraliteit). Er is immers geen 
enkel significant verschil tussen de behandelde groep en de 
controlegroep. 
Tot slot, ook geen verschil en dus neutraliteit voor de mortali-
teit voor alle oorzaken samen, CV-mortaliteit en niet-cardiale 
mortaliteit. 
In zijn geheel werd er in TECOS geen enkel CV-signaal vastge-
steld wat de behandeling met sitagliptine betreft.

Geruststellend voor patiënten  
met hartinsufficiëntie

De FDA was erg bezorgd over een mogelijk verband tussen glip-
tines en hartdecompensatie, nadat een significante stijging van 
27% van het risico op hospitalisatie voor hartinsufficiëntie werd 
vastgesteld in de groep die werd behandeld met saxagliptine 
tijdens de studie SAVOR-TIMI. En nadat een tendens tot stij-
ging van datzelfde criterium werd vastgesteld voor patiënten die 
worden behandeld met alogliptine. In de TECOS-studie zien we 
geen enkel verschil wat de hospitalisaties voor hartdecompen-
satie betreft, vermits het percentage in beide groepen identiek 
was (3,1%). Duidelijker voor cardiologen is het samengestelde 
evaluatiecriterium waarin hospitalisaties voor hartdecompensa-
tie of cardiale mortaliteit worden gecombineerd.

Er blijkt niet meer verschil te zijn, vermits het wordt terugge-
vonden bij 7,3% van de patiënten onder sitagliptine en 7,2% 
van de patiënten onder placebo. Nog een laatste punt ter ge-
ruststelling: er bestaat ook geen significant verschil voor de 
hospitalisaties voor hartdecompensatie tussen sitagliptine en 
de placebo, ongeacht het feit of de patiënt al dan niet is op-
genomen in het ziekenhuis voor hartdecompensatie vóór zijn 
opname in de studie. Uit de TECOS-studie blijkt geen enkel 
signaal dat wijst op een verhoogd risico op hartinsufficiëntie 
als gevolg van de behandeling met sitagliptine.

Tot slot enkele endocriene gegevens  
en de invloed op de pancreas

Al is TECOS geenszins een studie om de hypoglykemiërende 
werkzaamheid van sitagliptine op lange termijn te evalueren, 
pikken we er toch 3 interessante resultaten uit. Ten eerste was 
er geen significant verschil tussen patiënten behandeld met 
sitagliptine of placebo wat het optreden van ernstige hypo-
glykemie betreft. Ten tweede zien we bij de patiënten onder 
sitagliptine een gewichtsverlies van 0,7kg tijdens de duur 
van de studie in vergelijking met de patiënten onder placebo.  
Natuurlijk is dat verschil klein en niet-significant, maar voor 
een diabetespatiënt is het altijd beter om af te vallen dan bij 
te komen. Ten derde gebruikten de patiënten onder sitagliptine 
significant minder orale antidiabetica en moesten ze minder 
vaak insulinetherapie opstarten dan in de controlegroep om 
een gemiddelde Hb1c-waarde te behouden. Deze waarde 
bleef gelijkaardig voor de 2 groepen tijdens heel de opvol-
gingsperiode van de studie. Voor de onderzoekers vormt dit 
een teken van de duurzaamheid van het hypoglykemiërende 
effect van sitagliptine. Tot slot nog een delicaat onderwerp: de 
impact van gliptines op de pancreas. Acute pancreatitis was 
zeldzaam, 0,3% voor de groep met sitagliptine vs. 0,2% voor 
de controlegroep, een statistisch niet-significant verschil. Er 
was zelfs geen significant verschil voor pancreaskanker, wat 
werd vastgesteld bij 0,1% van de patiënten onder sitagliptine 
en bij 0,2% van de controlepatiënten. 

Deze artikels geven de opvattingen weer van de auteurs en niet noodzakelijk van MSD en worden 
aangeboden als dienst aan het medische korps. Raadpleeg de bijsluiter van de fabrikant voor 
meer uitgebreide informatie betreffende de producten in deze artikels.

De volledige resultaten van de TECOS-studie en de grafieken kunt u bekijken  
op de website www.tecos-study.org, of op de site van de NEJM, DOI:10.1056/NEJMoa150135

Referenties
1. Scirica BM. et al. N Engl J Med 2013;369:1317-26.
2. White WB. et al. N Engl J Med 2013;369:1327-35.
3. Green JB et al. N Engl J Med;DOI:10.1056/NEJMoa150135.

MEDEDELING VAN DE LABORATORIA MERCK SHARP & DOHME

Geruststellende cardiovasculaire veiligheid  
en neutraliteit voor sitagliptine 
De TECOS-studie is de derde studie waarin 
specifiek de cardiovasculaire veiligheid 
van DPP-4-inhibitoren wordt geëvalueerd, 
zoals vereist door de FDA voor alle nieuwe 
antidiabetica die op de markt zijn gebracht 
sinds de ‘problemen met glitazones’. 
Vanwege de resultaten over acute majeure 
cardiovasculaire events, en vooral de 
resultaten over hospitalisaties voor 
hartdecompensatie, werd er erg uitgekeken 
naar deze studie.

JS
C1

09
N 

– 
DI

AB
-1

15
41

31
-0

00
0 

Da
te

 o
f l

as
t r

ev
is

io
n 

06
/2

01
5

Patients at risk:
Sitagliptin 7,332 7,189 7,036 6,917 6,780 6,619 4,728 3,515 2,175 1,324
Placebo 7,339 7,204 7,025 6,903 6,712 6,549 4,599 3,443 2,131 1,315

*Adjusted for history of heart failure at baseline
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Zout en puberteit:  
overdaad schaadt!
In het Westen verschuift het moment 
waarop de puberteit begint. Een verkla-
ring daarvoor is de verhoogde incidentie 
van obesitas, maar er zijn ook factoren 
die de leeftijd in de andere richting kun-
nen beïnvloeden. Misschien is dat het 
geval met zoutgebruik, dat in het westen 
heel hoog ligt – veel hoger dan de aan-
bevolen dagelijkse hoeveelheid. Daar-
om heeft een Amerikaans team van de 

universiteit van Wyoming (1) een studie 
uitgevoerd bij ratten, waaruit bleek dat 
rattenjongen die vanaf hun geboorte een 
zoutrijk dieet kregen, beduidend later in 
de puberteit kwamen dan ratten die een 
zoutarm dieet kregen. De onderzoekers 
konden echter geen verschil aantonen 
in verband met de plasmawaarden van 
cortisol of FGF-21 die in andere dierproe-
ven een rol speelden bij het begin van de 
puberteit. Vervolgens startten de auteurs 
een tweede studie met een diermodel, 
waarbij de dieren variabele concentra-

ties zout in hun voeding kregen. Daaruit 
bleek dat hoge doses de puberteit ver-
laten en lage doses ze vervroegen, wat 
laat vermoeden dat het zoutgehalte in de 
voeding een invloed heeft op de voort-
plantingsfunctie. Die vaststelling veroor-
zaakt beroering, want het is bekend dat 
een vertraagde puberteit vaak gepaard 
gaat met gedragsstoornissen, hyperge-
voeligheid voor stress en verminderde 
vruchtbaarheid.

Stamcellen om osteoporose 
door diabetes tegen te 
gaan
Deze studie is uitgevoerd in een labora-
toriumomgeving. Niettemin is ze interes-
sant, aangezien een Iers team (universi-
teit van Galway) heeft kunnen aantonen 
dat overbrenging van stamcellen uit het 
beenmerg van een gezonde donor op 
een gebroken bot van een diabeticus het 
genezingsproces versnelt en de stevig-

heid van het bot doet toenemen (2). Dat 
is belangrijk, want diabetici hebben bro-
ze botten (‘diabetoporose’). Die doeltref-
fendheid lijkt veeleer verband te houden 
met signalen die de stamcellen uitsturen 
en de genezing bevorderen, dan met het 
overbrengen van die cellen op de breuk. 
Een logisch gevolg zou zijn dat stamcel-
len ook kunnen bijdragen tot pijnbestrij-
ding bij breuken bij diabetespatiënten.

Obesitas en inactiviteit: 
paradigma omkeren
Niet inactiviteit zou leiden tot obesitas en 
tot de onhandigheid van obesitaspatiën-
ten, maar veeleer een primitieve senso-
motorische onaangepastheid die leidt 
tot verminderde activiteit en vervolgens 
tot obesitas. Dat wordt althans gesugge-
reerd in een studie die een team van de 
universiteit van Dublin uitvoerde bij 44 
obese volwassenen versus 44 niet-obese 
volwassenen (3). 

Om die stelling te bewijzen, onderwier-
pen ze de volwassenen aan twee tests: bij 
de ene test moesten de proefpersonen 
een slinger die ze aan de pols droegen, 
synchroniseren met een schommelend 
beeld op een scherm. Bij de andere test 
moesten ze die beweging synchroniseren 
met een geluidssignaal dat van het rech-
teroor naar het linkeroor ging. De obese 
proefpersonen hadden een significant 
vertraagde coördinatie bij de uitvoering 
van de test, een beetje zoals dansers die 
de maat niet volgen. Volgens de auteurs 
wil dat zeggen dat ‘onhandigheid’ obese 
personen belet om zich aan te passen aan 
de dagelijkse activiteiten, hun bewegin-
gen en verplaatsingen beperkt en obesi-
tas in de hand werkt. Als reden voor die 
onhandigheid wijzen ze op intracerebrale 
ontstekingsverschijnselen die nog verder 
onderzocht moeten worden.

Moeten we de biologische 
criteria van de definitie 
van hypogonadisme  
herbekijken?
Met het ouder worden daalt het to-
tale testosterongehalte en stijgt het 
SHBG-gehalte. De huidige aanbevelin-
gen voor behandeling van hypogona-
disme zijn gebaseerd op het totale tes-
tosterongehalte. Volgens een internati-JS
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MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Het wetenschappelijk comité van het 17th European  
Congress on Endocrinology, onlangs in Dublin (16 – 20 mei), 
besloot om op grote schaal studies te verspreiden voor  
patiënten die waarschijnlijk zullen worden doorverwezen 
naar de endocrinoloog en hun verwijzende arts. Voortijdige of  
vertraagde puberteit, diabetes, obesitas, hypogonadisme 
en hypovitaminose D passeerden onder andere de revue, 
wat soms verrassende resultaten opleverde.

 EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY ❚

Vergeet het verleden, op naar de toekomst!

Het is bekend dat een vertraagde puberteit vaak gepaard gaat met gedragsstoornissen, hypergevoeligheid voor stress 
en verminderde vruchtbaarheid.
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onaal team dat geleid wordt door Leen 
Antonio en Brigitte Decallonne (KU Leu-
ven) is dat misschien niet ideaal en kan 
het leiden tot zowel onder- als overdiag-
nostiek (4). Vrij testosteron, dat tot in de 
cellen doordringt, maakt immers maar 
2% van het totale testosteron uit en die 
verhouding daalt met de jaren. Op basis 
van de gegevens van de 3.369 patiënten 
in de EMAS-studie stelden ze vast dat 
2.450 van hen een normaal totaaltestos-
terongehalte en vrijtestosterongehalte 
hadden (controlegroep), terwijl 291 pa-
tiënten een normaal totaaltestosteron-
gehalte en een verlaagd vrijtestosteron-
gehalte vertoonden (groep 1) en 92 
mensen een verlaagd totaaltestosteron-
gehalte en een normaal vrijtestosteron-
gehalte (groep 2) hadden. De patiënten 
in groep 1 waren meestal ouder en had-
den een hoger SHGB-gehalte dan die 
in groep 2. Bovendien verkeerden ze 
in slechtere gezondheid en lag hun Hb- 
gehalte lager. Verder hadden ze minder 
erecties, vaker erectiestoornissen en 
meer fysieke symptomen die hun acti-
viteiten belemmeren. 
In groep 2 daarentegen was de frequen-
tie van de fysieke en seksuele sympto-
men dezelfde als in de controlegroep, 
ongeacht de BMI. Rekening houdend 
met die omstandigheden suggereren 
de auteurs van deze internationale stu-
die om de biologische criteria voor de 
definitie van hypogonadisme te herbe-
kijken en ons te baseren op het gehalte 
van vrij testosteron.

Van shit word je niet groot…
Marihuana roken versnelt de puberteit 
en vertraagt de groei. Dat is alleszins 
zo in Pakistan, maar omdat we zien 
dat jongeren die roken op volwassen 
leeftijd kleiner zijn (11,5cm!) en minder 
wegen (4kg) dan niet-rokers, is er geen 
reden om aan te nemen dat deze vast-
stelling niet overal zou gelden. 
Om de oorzaak daarvan te achterha-
len hebben de onderzoekers 10 jonge 
grote marihuanagebruikers geïsoleerd 
en stelden ze vast dat de hoeveelheid 
cortisol in hun speeksel significant 
hoger was en dat ook hun plasma-
waarden voor cortisol, LH en testoste-
ron verhoogd waren. Dat wijst op een 
duidelijke interactie met de puberteit. 
Hun plasmawaarden voor het groei-
hormoon waren dan weer significant 
lager in vergelijking met die van de 
patiënten uit de controlegroep (5). Aan 
de hand van die vaststellingen kunnen 
de auteurs bevestigen dat tetrahydro-
cannibinol interfereert met het endo-
crien systeem, waarschijnlijk omdat 
er stress optreedt die zich uit in een  
verhoogde aanmaak van cortisol.

90% van de zwangere  
mediterrane vrouwen leidt 
aan hypovitaminose D
Blootstelling aan de zon tijdens de 
zwangerschap volstaat niet voor een 

normaal vitamine D-gehalte. Dat valt 
af te leiden uit een meta-analyse van  
15 studies waaruit een groot aantal 
zwangere vrouwen met hypovitaminose 
D in het Middellandse Zeegebied (bijna 
90%!) naar voren komt (6). Predispone-
rende factoren voor hypovitaminose D 
zijn leeftijd, BMI, sociaaleconomische 
status, huidtype, zwangerschapsduur, 
de afwezigheid van calcium- en vita-
mine D-suppletie, roken, multipariteit, 
seizoen waarin de zwangerschap be-
gon en kledingswijze. Moeten dan alle  
vrouwen in de vruchtbare leeftijd een 
supplement krijgen, als we weten dat 

kinderen bij de geboorte vaker aan 
hypovitaminose D lijden als dat ook 
het geval was voor de moeder op het 
ogenblik van conceptie? De vraag  
stellen, is ze beantwoorden… In elk geval  
stemmen de cijfers tot nadenken. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
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3. Issartel J, et al. Altered sensory motor integration of 
obses adults. ECE 2015. Abstract#EP-600.

4. Antonio L, et al. Low free testosterone is associated 
with hypogonadal symptoms in men with normal total 
testosterone levels: results from the European Male 
Ageing Study. ECE 2015. Abstract#OC2.4.

5. Yasmin S, et al. Evidence of stimulation of puber-
tal development and suppression of growth rate in 
boys smoking marijuana in cigarettes. ECE 2015. Ab-
stract#GP-08-08.

6. Karras S, et al. Hypovitaminosis D in pregnancy: can 
the Mediterranean paradox be explained? A systematic 
review. ECE 2015. Abstract#EP-241.

“Medico-legale aspecten van handelen
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Focus Seminar
SETTING STANDARDS
 FOR THE FUTURE
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29th october 2015
Salons Waerboom           10:00 - 15:30
Jozef Mertensstraat 140 | B-1702 Groot-Bijgaarden

SAVE THE DATE

THEMATICS

· HbA1c, a simple determination ... or not?
· Autoimmunity Highlights
· Phase contrast for automated urinary sediment

MORE INFORMATION

· Focus-conference.be
· Accreditation applied for: Clinical Biology 
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 FOCUS DIAGNOSTICA
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SAINT-LUC UCL BRUSSEL HULDIGDE OP ZATERDAG 25 APRIL EEN  
AUTOMATISERINGSLIJN IN VOOR HET CENTRAAL LABORATORIUM

❚ EDITO 

D e laatste 20 jaar is de we-
reld van de laboratoriumge-
neeskunde op meer dan een 

gebied ondersteboven gegooid. Een 
overzicht aan de hand van de voor-
dracht van prof. Michel Delmée, de 
directeur van de medische laboratoria 
van Saint-Luc.

Technologisch
Er is de technologische kant, nieuwe 
technologische mogelijkheden heb-
ben hun weg gevonden van het on-
derzoekslaboratorium naar de routine. 
Technologieën die aanvankelijk enkel 
in biochemie en endocrinologie wer-
den aangewend, worden nu ook vlot 
in de microbiologie gebruikt. Het gaat 
hierbij onder meer om totaal nieuwe 
analytische mogelijkheden, bijvoor-
beeld het identificeren van bacteriën 
met TOF-MS: een massaspectrometri-
sche techniek waarmee men in minder 
dan een uur het merendeel van de cou-
rante pathogenen kan identificeren.

Organisatorisch
Voor Saint-Luc was de medische labo-
ratoriumactiviteit ondergebracht in niet 
minder dan 25 laboratoria. Het was een 
hele opdracht om deze samen te bren-
gen in 1 enkele structurele eenheid in 
1 gebouw. Vandaag is die operatie bij-
na volbracht. Het doel van dat samen-
brengen was niet alleen rationalisering. 
Door de moderne technieken gebruiken 
diverse diensten dezelfde uitrusting, 
waardoor het logisch is om slechts een-
maal de investering te doen. Bovendien 
wil het laboratorium zijn dienstverle-
ning naar de voorschrijvers en dus naar 
de patiënt verbeteren en dat kan opti-
maal vanuit 1 enkel dossier en dienst.

Lean en accreditatie
In een modern medisch laboratorium 
staat de patiënt centraal. Hij of zij heeft 
recht op een correct resultaat, en om 
dat zo vlug mogelijk te bekomen. Dat 
vergt een organisatie die geoptimali-
seerd ‘fout-arm’ en ‘LEAN’ is, met een 
minimaal aantal menselijke handelin-
gen. Op analytische vlak is het echter 
belangrijk dat deze organisatie, zonder 
onder de druk (stress) te bezwijken, 
keer op keer het juiste resultaat zal af-
leveren. Om dit laatste te bereiken is 
het werken onder een strikt ISO:15189- 
systeem een geweldig krachtig hulp-
middel. Het herinnert het laboratorium 
er elke dag aan dat de kwaliteit van het 
werk van morgen in de inspanningen 
van vandaag liggen en dat er altijd nog 
ruimte voor verbetering is.

Sociaal en politiek
Zeggen dat het budget volksgezond-
heid onder druk staat is een open deur 
intrappen. De verdwijning door sa-
mensmelting van twee derde van de ex-
tramurale laboratoria en de nog steeds 
voortgezette integratie van ziekenhuis-
laboratoria is daar een duidelijke con-
sequentie van. De steeds toenemende 
kosten van de investeringen die een 
lagere kostprijs per analyse moeten op-
leveren zijn niet meer toegankelijk voor 
kleine laboratoria. Schaalver groting 
is de enige oplossing. Voor Saint-Luc 
brengt dat ook mee dat het laborato-
rium elke dag een aanzienlijk aantal 
extramurale monsters analyseert, aan-
gevoerd door een transportdienst.

De automatisering  
in Saint-Luc
Om al deze redenen drong zich voor 
het centraal laboratorium van Saint-
Luc een project van automatisering 
op. Als grote leidraad gold: “kwaliteit 
en uitmuntendheid, kracht van de pro-
cessen en de centrale plaats van de pa-
tiënt”. Voor de patiënt komt dat neer op 
een zo klein mogelijk monstervolume 
en een vrijgave van 90% van de resul-
taten binnen de twee uur.

Het werd een project van drie jaar ge-
leid door een groep gemotiveerde me-
dewerkers met prof. Damien Gruson als 
projectleider. Voor het team is deze in-
huldiging dan ook een grote bekroning 
van veel werk. Het team werd dan ook 
expliciet door prof. Delmée gehuldigd.

Naast prof. Delmée voerden ook de al-
gemeen beheerder Renaud Mazy het 
woord, hij benadrukte de dienstverle-
ning van het laboratorium die een es-
sentieel onderdeel is van de kwaliteit die 
het ziekenhuis in zijn geheel aanbiedt.

Prof. Gigot, medisch directeur van 
Saint-Luc, merkte op dat het moment 
van deze grote inauguratie bijna sym-
bolisch is, ze valt samen met een grote 
periode van overdracht van verant-
woordelijkheden. Velen van de huidige 
stafleden naderen de pensioengerech-
tigde leeftijd en zullen dus in de volgen-
de jaren naar de achtergrond verdwij-
nen om plaats te ruimen voor jongere 
collega’s die hard gewerkt hebben om 
van dit project een succes te maken.

Ten slotte kwam ook Mazy het hele 
team feliciteren voor de succesvolle 
afwerking van het project, dat alleen 
mogelijk is door teamwork.

De rondleiding
De rondleiding in het centraal labo-
ratorium waar de automatiserings-
lijn staat opgesteld heeft wel wat tijd 
nodig. Naast de meer klassieke ana-
lytische apparaten die op de lijn in 
tweevoud staan aangebouwd, zodat 
een apparaat zijn dagelijks kort onder-
houd kan krijgen terwijl het andere ge-
woon doorwerkt, is het duidelijk dat de 
 automatisering de knelpunten aanpakt. 
In een laboratorium komen patiënten-
monsters binnen om geanalyseerd te 
worden en gaan resultaten (protocols) 
terug naar de voorschrijver. Intussen 
moeten de monsters verwerkt worden. 

Meestal is de analytische stap op zich 
niet het probleem, maar wel hoe er-
voor te zorgen dat het monster of een 
deeltje daarvan op de juiste werkpost 
komt voor de juiste analyse. Dat is de 
‘preanalytische’ fase. 

Deze fase is beslissend voor de kwali-
teit en tijdelijkheid van alles wat volgt. 
Ze is geautomatiseerd en in lijn aange-
sloten op de grote routineautomaten. 
De centrifugering van de monsters en 
het eventueel opsplitsen in kleinere 
submonsters (aliquots) verloopt hier 
volautomatisch.

Een bijzonder probleem zijn de analyses 
die op andere lijnen doorgevoerd wor-
den of zelfs manueel. Deze worden door 
een automatische manipulator per op-
dracht uitgesorteerd en klaargezet, zodat 
een operator regelmatig de monsters 
die nodig zijn kan komen oppikken.

Aan de postanalytische kant, waar de 
monsters opgeslagen worden zodat een 
bijkomende analyse mogelijk wordt, 
zelfs na enkele dagen, is er ook een auto-
matische opzet zodat dit zonder tussen-
komst van een operator mogelijk wordt.

De vrijkomende operator tijd wordt ge-
investeerd in de nog steeds aanwezige 
manuele bepalingen of in complexe en 
occasionele bepalingen.

Deze automatisering die ondertussen 
zijn eerste kinderziekten heeft over-
wonnen zal een betere dienstverlening 
mogelijk maken, waarbij het aantal be-
werkbare monsters per dag nog mag 
toenemen zonder nieuwe investerin-
gen. Het is ook duidelijk dat daar waar 
de grote lijn door Roche Diagnostics 
is geïnstalleerd ook andere diagnosti-
sche bedrijven aanwezig blijven. ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur 
Focus Diagnostica

© CUSL / Hugues Depasse
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E en CT-scan kost behoorlijk wat 
geld en stelt de patiënt bloot 
aan straling, twee elementen 

waarmee we zuinig moeten omspringen. 
Ook wil me, als clinicus geen risico’s op 
complicaties nemen. Het is dan ook han-
dig indien er een hulpmiddel is dat kan 
 helpen om de knoop op een medisch ver-
antwoorde wijze te ontwarren. Het dose-
ren van het S100Beta-eiwit zou hierbij 
een nuttig hulpmiddel kunnen zijn.

Tijdens de 18e Journée des  Laboratoires 
Cliniques georganiseerd door CHU Saint-
Luc op 25 april 2015 gaf prof.  Vincent Sa-
pin (CHU Clermont Ferrand France) hier-
over een uiteenzetting waarop dit artikel 
gebaseerd is.

S100Beta
Het S100ß-eiwit (Figuur 1) werd al in 
1965 ontdekt door Moore, wordt geco-
deerd door een gen op chromosoom 21 
en in een groep ondergebracht met an-
dere S100-eiwitten waarvan de genen 
op chromosoom 1 zijn terug te vinden. 
De S100-eiwitten zijn gekenmerkt door 
twee calciumbindingsplaatsen. De S100- 
eiwitten spelen diverse rollen in het 
celmetabolisme en komen voor in het 
cytoplasma en de kern van  gewervelde 
diercellen, dus ook bij de mens. Het 

S100-prefix komt van de 100% oplos-
baarheid in verzadigd ammoniumsulfaat 
bij een neutrale pH.

Het S100ß (21kDa) wordt vooral in cellen 
van het zenuwstelsel teruggevonden, 
zoals astrocyten (niet alle astrocyten 
exprimeren S100ß) en Schwanncellen. 
Zoals de andere S100-eiwitten speelt 
ook S100ß een rol in het calciummeta-
bolisme. Daarnaast zijn er ook intracel-
lulaire interacties met andere eiwitten 
zoals p53-tumorsuppressor, tau-eiwit 
(microtubule associated protein), tubuli-
ne, ‘glial fribrillary acidic protein’, CapZ…  
Extracellulair speelt S100ß een rol zowel 
bij proliferatie van astrocyten, de over-
leving van neuronen en het sturen van 
apoptosis. Op basis van deze lijst van 
interacties verwondert het ons niet dat 
S100ß ter sprake komt bij ziekten zoals 
alzheimer, downsyndroom (chromosoom 
21), epilepsie, ALS en ook melanoma.

S100ß is onder normale omstandig-
heden aanwezig in nanomolaire hoeveel-
heden in het bloed, het wordt via de uri-
ne uitgescheiden en heeft een halfleven 
van 30-120min. Het S100ß wordt overge-
exprimeerd, en dus uitgescheiden bij tri-
somie 21 en door sommige kankercellen 
zoals bij niet-gepigmenteerd melanoma 
en glioblastoma.

S100ß doseren
Er zijn drie in-vitrodiagnostische kits be-
schikbaar op de markt. Roche Diagnos-
tics heeft de Elecsys®S100 test en Dia-
Sorin het Liaison Sangtec®100 systeem, 
daarnaast een RIA bepaling van Nichols®.  
Alle tests zijn immunochemisch en ge-
bruiken uiteraard niet dezelfde antili-
chamen (Figuur 2). Daardoor kunnen de 

resultaten niet met elkaar worden uitge-
wisseld. Ook de gebruikte cut-offwaarde 
is specifiek voor de gebruikte test. Voor 
de DiaSorin-test wordt een cut-off van 
0,15µg/l gebruikt, voor de test van Ro-
che is dat 0,10µg/l. Het bereik van de Ro-
che-test is wat groter, gaande van 0,005 
tot 39,0µg/l tegen het bereik voor de Dia-
Sorin-test dat van 0,02 tot 30,0µg/l gaat.

JS
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S100 Beta: een parameter voor de urgenties
De behandelend arts wordt regelmatig voor keuzes  gesteld. 
Gelukkig zijn die in België voorlopig niet vaak door advocaten 
gestuurd. Vaak zijn er wel budgetmotieven bij betrokken. 
Zo rijst bij patiënten die op een spoeddienst worden opge-
nomen na een val of een hoofdtrauma vaak de vraag: ‘Een 
CT-scan van het hoofd of niet?’
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S100 Liaison (µg/l)

y = 0,43x + 0,02
r = 0,952
n = 132

Müller K et al, CCLM 2006
Concentratie S100 in µg/l

Afkapwaarde: 0,1µg/l
Gezonde 
proefpersonen
n = 540

Licht 
hoofdtrauma
n = 1.309

Figuur 1: Model van het S100ß-molecule dat biochemisch als een trimeer 
voorkomt (drie dimeren).

Figuur 2: De correlatie tussen de immunochemische bepalingen van 
S100ß met twee technieken. Er is een goede correlatie, maar de waarden 
verschillen significant.

Figuur 3: Een beleid bij een hoofdtraumaverdeling van de resultaten van 
S100ß voor diverse subpopulaties, CCT- is zonder hersen- of hoofdletsel en 
CCT+ is met hersen- of hoofdletsel.
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De S100ß-waarde is 24 uur stabiel bij ka-
mertemperatuur na centrifugeren en 48 
uur bij 4°C. Het resultaat wordt niet beïn-
vloed door hemolyse, noch door alcohol. 
Dit laatste is niet zonder belang vanwe-
ge de relatie tussen alcoholgebruik en 
valpartijen met hoofdtrauma.

S100ß is op jonge leeftijd hoger dan bij 
volwassenen, waardoor aangepaste af-
kapwaarden gebruikt moeten worden 
voor patiënten van minder dan 18 jaar 
oud, hetzelfde geldt trouwens voor per-
sonen met een donkere huid.

S100ß en hoofdtrauma’s
Hoofdtrauma’s zijn een belangrijke op-
dracht voor de urgentieartsen. Volgens 
J.J. Egea-Guerrero (The clinical utility 
of the S100B protein during traumatic 
brain injury management) blijft het de 
voornaamste doodsoorzaak voor jon-
ge volwassenen, alleen voor de VSA al 
goed voor jaarlijks 50.000 sterfgevallen 
(alle leeftijden) en 80.000 personen met 
langdurige gevolgen. In Europa, volgens 
dezelfde auteur, is de jaarlijkse inciden-
tie 235/100.000 met een sterfte van on-
geveer 2,7%. Bijna 1 miljoen hospitalisa-
ties in Europa zijn het directe gevolg van 
een hoofdtrauma.

Naast dit type van hoofdtrauma zijn ook 
andere hersenaandoeningen verant-
woordelijk voor een verhoogde secretie.

Bij hoofdtrauma’s wordt een schaal ge-
bruikt om deze in te delen van ernstig 
tot licht trauma. Daartoe wordt onder 
meer de GCS (Glasgow Coma Scale) 
gebruikt. Indien de score lager is dan 9 
spreekt men van ernstig trauma, van 9 
tot 12 gemiddeld en van 13 tot 15 van 
licht trauma. De score wordt bepaald 
door middel van een aantal vragen die 
niet leeftijdsafhankelijk zijn. Er zijn drie 
parameters, de beste oogrespons, de 
beste verbale respons en de beste moto-
rische respons. De opvolging wordt door 
deze schaal bepaald.

Bij een ernstig of gemiddeld hoofd-
trauma is het beleid dat gevolgd wordt 
rechtlijnig en daardoor eenvoudig. Het 
zijn de lichte hoofdtrauma’s die voor 
problemen zorgen omdat er geen vroeg-
tijdige neurologische symptomen be-
staan. Nochtans wordt de grote meer-
derheid van de hoofdtrauma’s als licht 
ingeschaald. 6-7% evolueert evenwel 
naar ernstige complicaties met chirurgie 
en zelfs een overlijden. Lichte hoofd-
trauma’s worden in 52% van de gevallen 
door een val veroorzaakt, 26% zijn het 
gevolg van een verkeersongeval en 14% 
het gevolg van agressie.

Interne schedelletsels komen voor bij 
5% van de patiënten met een GCS 15, 
bij een GCS van 14 is dat 13% en GCS 13 
telt 20% interne schedelletsels. Neuro-
chirurgie komt voor bij 0,4% GCS 15, 

0,9% GCS 14 en 1,3% GCS 13. Het is dan 
ook belangrijk om deze grote groep pati-
enten niet uit het oog te verliezen. 

Een beleid bij  
een hoofdtrauma
Indien we ons beperken tot de lichte 
trauma’s kan men nog steeds een klei-
ne indeling maken. Voor een GCS 15 met 
een risico op een schedelletsel kleiner 
dan 1% wordt er geen CT-scan genomen 
en niet gehospitaliseerd. De patiënt mag 
naar huis met duidelijke instructies. 

Indien het om een gemiddeld tot ernstig 
risico gaat (GCS < 13), dan wordt er een 
CT-scan gemaakt, volgt een hospitalisa-
tie en wordt de patiënt nauwgezet op-
gevolgd en behandeld. Het is bij het lage 
risico, als de kans op een schedelletsel 
groter is dan 1%, dat men zich de vraag 
stelt of een CT-scan en hospitalisatie wel 
nodig is.

Prof. Sapin geeft enkele voorbeelden van 
gepubliceerde studies waarbij een corre-
latie gezocht wordt tussen het resultaat 
voor de dosering van S100ß (techniek 

van Roche) uitgevoerd binnen de drie 
uur na de oorzaak van het trauma en een 
licht schedeltrauma. In deze studie wer-
den ook 540 gezonde personen (negatie-
ve controles) en 55 personen met een be-
kend recent trauma (positieve controles) 
getest, waarbij de gezonde personen een 
waarde hadden beneden het afkappunt 
van 0,1µg/l (0,03-0,06µg/l) (Figuur 3). De 
personen met een bekend trauma had-
den een waarde tussen 0,19 en 2,63µg/l.

De 1.309 geïncludeerde patiënten had-
den een gemiddeld resultaat van 0,17µg/l 
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(0,10-0,37µg/l). 93 patiënten hadden bij 
de CT-scan herkenbare schedelletsels, 
deze groep had een gemiddeld resultaat 
van 0,49µg/l, allemaal boven het afkap-
punt van 0,1µg/l.

Bij de patiënten zonder positieve CT-scan 
had 32% een waarde beneden 0,1µg/l.

Uit de cijfers kunnen we afleiden dat in 
deze reeks, met een afkapwaarde van 
0,1µg/l, de NPV (negatief voorspellende 
waarde) 99,7% beloopt (1 valsnegatief 
resultaat). De PPV (positief voorspel-
lende waarde) bedroeg 10%, er is nog 
steeds een behoorlijk aantal positieve re-
sultaten bij patiënten die geen schedel-
letsel vertonen bij nader onderzoek. Op 
basis van dit onderzoek en met 0,1µg/l 
als afkappunt zou men 29,8% van de pa-
tiënten een CT-scan kunnen besparen, 
wat één patiënt als valsnegatief zou heb-
ben opgeleverd.

In een ander onderzoek waar men ver-
schillende afkappunten gebruikte en bin-
nen de zes uur S100ß ging meten, kon 
men bij een afkappunt van 0,1µg/l 12% 
CT-scans vermijden, bij 0,12µg/l 19% en 
bij 0,14µg/l 25%.

Twee toepassingen in het 
CHU Clermont Ferrand
Voor volwassenen
Op de spoeddienst van het CHU werd 
een protocol uitgewerkt voor perso-
nen die zich met een licht hoofdtrauma 
aanbieden op de spoeddienst. Dit pro-
tocol werd uitgetest om het nut van de 

S100ß-bepaling na te gaan en om de 
budgettaire implicaties te evalueren. 
Het volgende schema geeft het protocol 
weer (Figuur 4).

Om het protocol te evalueren moesten 
de gegevens op een correcte wijze wor-
den opgetekend. Zo was het tijdstip van 

zowel het hoofdtrauma als de bloedafna-
me voor de bepaling van S100ß belang-
rijk. Uit het schema blijkt ook dat er min-
stens een aanwijzing moest zijn alvorens 
een dosering werd aangevraagd.

Na 1 jaar blijkt dat er elke dag 3 tot 4 
patiënten in aanmerking komen voor  

inclusie. Er is een verhouding tussen 
mannen/vrouwen van 1,3 en de ge-
middelde leeftijd beloopt 49 jaar (18-98 
SD:25). 9,5% van de dossiers (25 dos-
siers) bleek uiteindelijk niet conform, 
8 wegens het ontbreken van een voor-
schrijvende arts en 8 wegens het ontbre-
ken van een risicofactor, 2 wegens een 
te laattijdige bloedafname, 13 wegens 
niet-verantwoorde vertragingen en 6 
wegens GCS 14.

236 dossiers waren volledig en conform. 
Hiervan werden 161 patiënten (68%) met 
een S100ß > 0,1µg/l gedoseerd en werd 
een hersenscan uitgevoerd die bij 152 
patiënten geen letsels aantoonde. Bij 9 
patiënten werden effectief letsels aange-
troffen.

75 (32%) van de patiënten hadden een 
S100ß < 0,1µg/l en kregen geen hersen-
scan. Dit zijn scans die voorkomen wer-
den. Door het kleine aantal patiënten 
dat boven 0,1µg/l scoort en wel degelijk 
letsels veroont, zal de toekomst moeten 
uitwijzen of het verhogen van de afkap-
waarde tot 0,2µg/l aanvaardbaar is. Het 
zal het aantal vermeden hersenscans 
aanzienlijk doen toenemen. Uit een 
analyse van de trauma’s volgens leeftijd 
blijkt dat men de afkapwaarde ook vol-
gens leeftijd zou kunnen verhogen met 
dezelfde doelstelling.

Het doel blijft uiteraard om de patiënt 
optimale zorg te verstrekken, zonder 
overbodige bepalingen of hospitalisa-
ties. Bij jonge kinderen is het niet steeds 
mogelijk om ze thuis op te vangen en 

Anamnese en klinisch onderzoek
Klassering volgens Masters

JA

Opvolging thuis

Afstand tussen thuis en 
ziekenhuis? Is ouder in staat 

om thuis voor het kind 
te zorgen?

Dosering S100ß indien trauma < 3 uur

S100ß 
< afkapwaarde

S100ß > 
afkapwaarde 

of trauma > 3 uur

Hospitalisatie en/of hersenscan Hospitalisatie en hersenscan

Masters 1 Masters 2 Masters 3

NEEN

Aanwezigheid van minstens één van de 
volgende criteria:

• gefocaliseerd neurologisch de�cit;
• GCS < 15 2 uur na het trauma;
• verdacht van open schedelbreuk of 

indeuking;
• elk teken van een breuk aan de 

schedelbasis (hemotympaon, bilaterale 
periorbitaire ecchimose), otorrhee of 
rhinorrhee met cerebrospinaal vocht;

• meer dan 1 braakepisode voor een 
volwassene;

• posttraumatische convulsies;
• behandeling met AVK’s.

Licht hoofdtrauma, opname op spoed (GCS 13-15)

Minder dan 3 
uur na het 

trauma

JA

JA

JA

JA

Serum  S100ß 
> 0,1µg/l

Schedel-CT binnen het uur volgens voorschrift Schedel-CT binnen 4 tot 8 uur na het trauma Geen schedel-CT

Aanwezigheid van minstens 1 van de 
volgende criteria:
• amnesie van feiten minder dan 30 

minuten voor het trauma (retrograde 
amnesie);

• bewustzijnsverlies of amnesie van de 
feiten;

• behandeling met antiaggregantia.

NEEN NEEN

NEEN
NEEN

Figuur 4: Protocol bij een licht hoofdtrauma.

Figuur 5: Hoofdtraumaprotocol bij pediatrische patiënten.
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dit wordt mee bepaald door de mogelijk  
heden van de ouders en de afstand tot 
de spoeddienst.

Bij jonge kinderen stelt zich het probleem 
van de afkapwaarde voor S100ß-bepalin-
gen. Jonge kinderen hebben hogere refe-
rentiewaarden (zie Tabel 1)

In de pediatrie
Voor een pediatrische patiëntenpopulatie 
is het voorkomen van het gebruik van 
straling belangrijker. Nochtans komt 
een hoofdtrauma frequent voor bij 
jonge kinderen, meer dan 80% gebeurt 
in de thuisomgeving. Bovendien hebben 
5-8% van de opnames in de pediatrische 
spoeddienst met hoofdtrauma’s te 
maken. In deze gevallen is er een hoog 
risico op hersen- en schedelletsels.

Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt 
van de GCS en van een indeling volgens 
Masters (1-3). Bij een licht trauma (GCS 
13-15) worden verdere risico indicatoren 
gebruikt om de kans op een hersenletsel 
in te schatten Masters 1 komt dan onge-
veer overeen met GCS 15, Masters 2 met 
GCS 14 en Masters 3 met GCS 13. Het 
protocol staat in het volgende schema 
(Figuur 5).

Naast deze leeftijdsverschillen is er 
geen onderscheid tussen jongens en 
meisjes. Er is een omgekeerde relatie 
tussen de theoretische hoofdomtrek en 
S100ß-waarde. Op basis van literatuur-
onderzoek werd een afkapwaarde van 
0,18µg/l gebruikt. Dit leverde een sensi-
biliteit van 100% en een NPV van 100% 
op voor hersen- en schedelletsels.
Door de afkapwaarde op 0,19µg/l te 
brengen worden 33% hospitalisaties 
vermeden, maar dan moesten er wel 246 
bepalingen van S100ß uitgevoerd wor-
den. Een kleine berekening (Frankrijk) 
leverde een kostprijs voor de bepalin-
gen op van 7.872€, en een kostprijs van 
de vermeden hospitalisaties van (1.151 
x 81 = 93.231€). Met andere woorden: 
een nettobesparing van 85.359€ door op 
een zorgvuldige wijze een protocol met 
de bepaling van S100ß toe te passen. Bij 
deze toepassing is het respecteren van 
de drie-uurgrens en het correct inschat-
ten van de risico’s cruciaal.  ❚

Erik Briers PhD

Referenties
1. Calcagnile O et al. Clinical validation of S100B  

use in management of mild head injury; BMC Emerg. 
Med 2012;12, doi: 10.1186/1471-227X-12-13

2. Bouvier D, Sapin V et al. Serum S100B determination 
in the management of pediatric mild trauma brain 
injury; Clin. Chem 2012;58:1116-26, doi: 10.1373/
clinchem.2011.180828

Tabel 1: 95e percentiel voor S100ß, pediatrische populatie.

Leeftijdsgroep Aantal 95e percentiel (µg/l)

0-3 maand 24 0,62

3-9 maand 34 0,35

9-24 maand 81 0,23

> 24 maand 97 0,18
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Drie adressen om je te bekeren tot de vleescultus

Het lijdt geen twijfel meer, vlees is opnieuw in trek. En er heerst een nieuwe trend: 
minder, maar beter! Drie adressen die hieraan beantwoorden.

1. Colonel, Jean Stasstraat 24, 1060 Brussel. Tel.: 02/538.57.36. www.colonelbrussels.com. 
Open van 12 tot 14.30u en van 19 tot 23u, gesloten op maandag en zondag.

Deze nieuwe zaak gaat prat op zijn gerijpt vlees van de rassen Salers, Aubrac, Rubia 
Gallega en het bekende Angus. Deze worden streng geselecteerd en perfect klaar-
gemaakt: je kan zelf het vlees kiezen uit een kleine toonbank bij het binnenkomen. 
Daarna wordt het gestoofd door een eigenzinnige chef – Benjamin Laborie, die van 
de Bowery komt – met aan zijn zijde een onwijs gave Josperoven. Het vlees is zo 
zacht als boter. De garnituren maken deze vleessensatie helemaal af: gekruid vlees-
jus, mesclunsalade, aligot (op basis van aardappelpuree en verse tommekaas) – de 
befaamde ‘purée aveyronnaise’ –, of krielaardappelen met roze knoflook. Het decor 
van een New-Yorkse loft maakt van deze plaats de ‘place to be’ van het moment waar-
van sommigen de trendy kant betreuren.

2. La Table du Boucher, rue d’Havré 49, 7000 Bergen. Tel.: 065/31.68.38.  
www.latableduboucher.be. Open van 12 tot 15u en van 18.30 tot 23u, gesloten 
op dinsdag.

Met als ondertitel ‘maison spécialisée en délices des champs et merveilles des prés’ 
heeft La Table du Boucher de uitstraling van een modelbrasserie die in de BIB-menu 
stijgt naar 35 euro. Alles wordt in goede banen geleid door chef Luc Broutard die 
een reeks heerlijke gerechten op het bord tovert – kalfszwezeriken, in eigen vet inge-
maakt osso buco van 12 uur… – en grand cru vlees en gegrild gerijpt rundsvlees. Ook 
de mooie selectie wijnen verdient een vermelding: Puzelat, azienda agricola Cos of  
Jo Pithon.

3. Carcasse, Henri Christiaenlaan 5, 8670 Koksijde. Tel.: 058/51.72.49. www.carcasse.be. 
Open van 12 tot 14.30u en van 19 tot 22u, gesloten op dinsdag en woensdag.

Hendrik Dierendonck, de Vlaamse topslager uit Sint-Idesbald, heeft een nieuwe zaak ge opend 
in de stijl van een bistro-slagerij – om particulieren de snijtechnieken te leren – en degusta-
tieplaats. Voor zijn restaurant heeft Dierendonck de zeer befaamde Michael Yates onder de 
arm genomen, een kok afkomstig uit Lancashire en meer dan 3 jaar sous-chef in Oud Sluis.  
‘s Avonds zijn de menu’s opgesteld rond een thema, bijvoorbeeld ‘rund’ of ‘varken’. 
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GASTRONOMIE

Cijfer: 36
36, dat is het aantal gasten 
dat kan deelnemen aan een 
nieuw gastronomisch experi-
ment. Na de befaamde Dinner 
in the sky op 40 meter boven 
de grond. Na de restaurants 
op daken van huizen en open-
bare gebouwen, zoals Villa in 
the sky, een tijdelijke capsule 
op de boog van het Jubelpark. 
Nadat de vlucht Zurich-New 
York werd omgevormd in een 
gastronomisch restaurant door 
chef Andreas Caminada. De 

nieuwe megalomane buzz vindt plaats in een kabelbaan, de grootste ter wereld, de 
Vanoise Express. Chef Stéphane Froidevaux – van Fantin Latour in Grenoble – heeft 
een nieuwe interpretatie van de bergkeuken gebracht voor 36 gasten. Dit alles voor 
een maaltijd op 380 meter hoogte.

Michel Verlinden

Farma info
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Novartis Pharma meldt de terugbetaling van 
Xolair® in België voor de behandeling van 
chronische spontane urticaria

Novartis maakt bekend dat Xolair® (omalizumab) beschikbaar is in België 
voor de behandeling van chronische spontane urticaria (CSU, soms ook 
chronische idiopathische urticaria genoemd). Het monoklonale antili-

chaam vormt een nieuwe therapeutische optie voor patiënten ouder dan 12 jaar 
die lijden aan chronische spontane urticaria en die onvoldoende reageren op an-
tihistaminica. 

Chronische spontane urticaria treft ongeveer 35.000 patiënten in België. Het is een 
belastende huidaandoening die gekenmerkt wordt door het plots verschijnen van 
verheven, jeukende en soms pijnlijke urticariële laesies (bultjes), die langer dan 6 
weken aanhouden. In 40% van de gevallen gaat de ziekte gepaard met angio-oe-
deem rond de mond en/of de oogleden. Urticaria komt tweemaal zo vaak voor bij 
vrouwen dan bij mannen, voornamelijk tussen 20 en 40 jaar, een cruciale fase in 
het leven van de patiënt, zowel op familiaal als op professioneel vlak. 

Xolair® (omalizumab) maakt deel uit van een nieuwe klasse geneesmiddelen: de 
anti-IgE. In drie fase 3-studies (ASTERIA I, ASTERIA II en GLACIAL) werd de doeltref-
fenheid en de veiligheid van Xolair® geëvalueerd ten opzichte van een placebo 
bij 1.000 patiënten met CSU die niet voldoende reageerden op de behandeling 
met een antihistaminicum. Tijdens de studies werd bij een significant deel van de  
patiënten het volledig verdwijnen van de jeuk en de bultjes vastgesteld (tot 44% bij 
300mg) of de adequate onderdrukking van de symptomen (66% bij 300mg).

Na ernstig allergisch astma is chronische spontane urticaria de tweede indicatie 
waarvoor het geneesmiddel werd goedgekeurd. 

Sinds 1 juni wordt Xolair® in België terugbetaald voor de behandeling van  
chronische spontane urticaria bij patiënten met een UAS7-score ≥ 28*.

* urticaria activity score 7 days 
Source: Press release Novartis Pharma June 6th 2015

Pradaxa® 110mg/150mg in België 
terugbetaald sinds 1 juni 2015  
voor de behandeling en preventie van 
recidieven van DVT en LE 

De terugbetaling van de Belgische gezondheidsautoriteiten volgt op de 
goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap. De goedkeu-
ring is gebaseerd op drie betrouwbare klinische fase III-onderzoeken die 

de werkzaamheid van Pradaxa® en die van warfarine vergeleken bij de behande-
ling en preventie van recidieven van diep-veneuze trombose (DVT) en longembo-
lie (LE). Uit de resultaten bleek ook dat bij patiënten die Pradaxa kregen significant 
minder bloedingen voorkwamen dan bij patiënten onder warfarine (1-3). 

“Deze goedkeuring van dabigatran is heel goed nieuws voor DVT- en LE-patiënten 
en hun artsen,” zegt prof. Cédric Hermans, hematoloog aan de Universitaire zieken-
huizen St Luc in Brussel. “Uit klinisch onderzoek is gebleken dat dabigatran over 
een gunstiger veiligheidsprofiel beschikt dan warfarine, terwijl het bij de behande-
ling en preventie van recidief DVT en LE een vergelijkbare werkzaamheid laat zien. 
Bovendien heeft dabigatran als extra voordelen het gemak en de eenvoud van een 
behandeling met een vaste dosis. Dat zal zowel artsen als patiënten aanspreken.”

Pradaxa® is erg gebruiksvriendelijk. De dosering hoeft tijdens de behandeling niet 
verplicht te worden bijgesteld. Na hun aanvankelijke behandeling (van 5 dagen) 
met een injecteerbaar anticoagulans, zoals laagmoleculaire heparine (LMWH), 
kunnen patiënten met DVT of LE simpelweg overstappen op behandeling met 
een vaste dosis Pradaxa®.

De doseringsschema is dezelfde als het schema dat wordt gehanteerd bij de 
preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met niet-valvulaire 
voorkamerfibrillatie. 

Pradaxa® 110/150mg is beschikbaar in een verpakking van 1 maand en 3 maan-
den. De dosis bedraagt 1 capsule 2x/dag. 

DVT en LE zijn gevaarlijke aandoeningen: bijna een derde van de LE-patiënten 
overlijdt binnen drie maanden en vier op de tien patiënten hervallen binnen tien 
jaar na het eerste voorval. 

Referenties
1. Schulman S. et al. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J 

Med 2009;361:2342–52. 
2. Schulman S. et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled 

analysis. Circulation 2014;129:764-72. 
3. Schulman S. et al. Extended Use of Dabigatran, Warfarin or Placebo in Venous Thromboembolism. N Engl J 

Med 2013; 368:709-18. 
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Medisch materiaal

Offerte: wegens stopzetting praktijk: 
collectie Atlas of rheumatology met 
diapositives erin(van GSK);19 delen;
Gratis af te halen ter plaatse(omge-
ving Halle-Edingen)
0475/670640 deroulez@hotmail.com

Te Koop: NIDEK ARK510A autorefrac-
tor, roltafel 2 instrumenten en klein 
ophtalmo materiaal, prijs overeen te 
komen
e-mail adres is ook gewijzigd 
c.wyndaele@telenet.be
GSM 0479857256

Gratis af te halen: Ritter onderzoeksta-
fel met lades en sstopcontacten (2) in 
beige uitvoering in goede staat .
Mobilux c130 RX toestel in perfecte 
staat met cassette (geen ontwikkel-
bakken meer) en loden schort
Echografietoestel
Tel 003251465141

Te koop wegens stopzetting prak-
tijk,echographie toestel ALOKA 
SSD-1400,nieuwe abd. en Vag.sondes, 
doppler zwart/wit , Sony printer +vi-
deo eventueel. Prijs 2500€
Gsm 0475 76 92 96

Te koop wegens overlijden: echogra-
fie toestel, Siemens sonoline G50, 10 
jaar oud, incl 2 sondes en technische 
documentatie. Gebruikt door uroloog. 
Vraagprijs 3.500 euro. Inlichtingen 
0499/98.33.24

Te Koop: Deel 51 over Neuropathies in 
de reeks Handbook of Clinical Neuro-
logy van P.J. Vinken en G.W. Bruyn.
Prijs: 125€ zonder verzendkosten of af 
te halen. Tel: 0475/428656.

Te koop: Neuron-Spectrum-19kanalen 
EEG (aankoopfactuur dd 27/3/12) met 

Led flits stimulator, stand- and head-
box en benodigdheden (Acertys).
Twee jaar in gebruik. Prijs overeen te 
komen.
Contact nemen op nr 00 32 475 46 61 45.

Te koop:
- Echografietoestel Picker L/S 2500
- Fiberscope Olympus XQ 10
- Videocamera voor endoscope
- Lichtmachine
Prijs overeen te komen.
Tel. 03 236 39 99 GSM.0495 57 93 57
abushima@telenet.be

Te Koop: Atlassen the Ciba Collection 
van Dr Netter over Heart;Endocrine 
Systhem;Kidneys&Ureters en Repro-
ductive systhem.
Nooit gebruikt aan 25 euros per stuk.
Info:deroulez@hotmail.com  
of 0475/670640”

Gezocht: tweedehands refractiemeter 
tegen haalbare prijs voor solidariteits-
werk in Guinee. Contact: Mediraid 
vzw, Dr. Gérard Delacroix, gsm 0475 
94 42 62, gerard.delacroix@skynet.be

Te koop: echografie toestel Hitachi 
EUB 5500, 10 j oud, gebruikt in gy-
naecologiepraktijk, vag en abd sonde, 
kleurendoppler, Sony printer, vraag-
prijs 5000€, inlichtingen 0477/564666

Te koop: 
1) Stoomsterilisator SES 2000 ( von 
hoplynus ) als nieuw; 

2) Synoptofoor: Clement Clarke; 
3) Hess Lees screen als nieuw.
Voor meer info tel. 093675848 of sms 
0473 621563

Gezocht: oud of antiek anesthesie-
materiaal voor verzameling over ge-
schiedenis van de anesthesie. zelfs 
onbruikbare apparaten, maskers of in-
halers welkom. Meer info: deturckb@
yahoo.com.

Vastgoed

Te Huur: Instapklare gerenoveerde 
woning op 5 min van UZ Brussel en 
Brugmann Ziekenhuis, op wandelaf-
stand van het centrum van Wemmel, 
openbaar vervoer (metro en bus), de 
ring Afrit 9 en scholen.
Ruime living met volledig nieuwe 
uitgeruste open keuken met eethoek. 
Bewoonbare oppervlakte  150 m², 
woonkamer 30 m², 4 slaapkamers, 
2 badkamers, aparte WC, waskelder, 
berging, inkomhal, terras met zonne-
scherm, zuidelijk gerichte tuin 150 m2  
gemakkelijk te onderhouden. Dubbele 
beglazing, gas C.V. met nieuwe hoog-
rendementsketel. EPC aangevraagd.
1.100 € / maand. Onmiddelijk vrij  
Tel. 0499 38.94.20

Te koop op de Mettewielaan 71, 1080 
Brussel een begane grond van 120m2 
in een groot gebouw met zeer veel in-
woners. Geen andere kinesistenprak-
tijk in de buurt. Prijs: 159.000 euro.
Voor meer informatie: 0477 360534
http:/ /www.immoweb.be/nl/Buy.
Estate.cfm?IdBien=5410656&x
gallery=estates&xpage=1

Mooi en ruim 2 slaapkamer apparte-
ment ( 120 m2 ) op de 3de verdieping 
met zicht op de Groene Vallei. Omvat: 
inkomhal, ruime mooie living met 2 
terrassen elk 14 m2) , open keuken 
voorzien van alle toestellen, 2 grote 
slaapkamers met terrassen, badkamer 
met douche, lavabo-meubel en afvoer 
wasmachine, ruime berging , centraal 

stofzuigsysteem, inclusief binnen 
staanplaats, EPC en andere attesten in 
orde, volledig instap klaar vanaf juli. 
HP: 900€ per maand . Te bezichtigen 
na afspraak
Contact 0032 56 66 80 20

Te koop: prachtig penthouse met 
zeer ruime terrassen op de Zeedijk te 
Blankenberge; uniek oninneembaar 
zicht van Oostende tot Cadzand. Pri-
vate overdekte autostandplaats en 
kelderberging inbegrepen. Vraagprijs 
585.000 euro. Geen agentschap. Te be-
vragen 0476/919099.

Te Huur Westkaai Kattendijk eilandje 
Antwerpen ,spiksplinternieuwe flat op 
8e verdieping, zicht Red Star Line en 
Schelde 2 bochten: Hall,Mooi ingerich-
te keuken, living, 1 masterbedroom 
en 1 kleinere Sl K of bureel, Badkamer 
ligbad en douche en aparte WC,en vol-
ledig terras omheen geeft loftgevoel! 
Ideaal voor jong koppel artsen Tel 
0495/546056 of 0476/899858 

Te koop/te huur Belle Epoque landhuis 
met artsenkabinet, op 17 a. Gelegen 
in beschermde buurt (erfgoed) vlak-
bij station Kortenberg (Erps-Kwerps). 
Dubbele garage, ruime afgesloten 
parking, 5 kamers, bibliotheek, salons, 
eetkamer, zwembad en tuin. Inlichtin-
gen en afspraak Marc van Impe 0475 
743887 ofnewscasters@skynet.be

Te Huur te Antwerpen in trendy buurt 
‘t Zuid: Prachtig loftappartement in 
originele oude brouwerij 135m2. 
Volledig nieuw gerenoveerd. Private 
hall met glastegels, vestiaire, gasten-
toilet. Via glazen deur: toegang tot 
grote ruimte (living, eetk, bureau) + 
open keuken (voll. uitgerust). Alles 
splinternieuw. Achteraan badkamer, 
dressing + slaapkamer. Kleine berg-
ing op gv. Hoogrendementsconden-
satieketel. Kan eventueel worden ge-
huurd door vennootschap (inbreng 
kosten mogelijk). 996Euro/mnd. Tel 
0484/69.51.01. JS
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Praktijkruimte te huur: hall, kabinet, 
wachtzaal, WC en evt. tweede kamer. 
Parking. Tervuursevest 242, 3000  
Leuven. Tel. 016.20.06.91.

Te Huur: Gezellig appartement cen-
tr. gelegen te Vilvoorde, 2kamers,w-
c,keuken , badkamer, living en salon 
en grote bergruimte.
Tel 0475/497002 Bereikbaar tussen  
13 en 15 uur

Bouwgrond te koop te Maldegem:  
3 prachtige residentiële percelen voor 
open bebouwing aan rand van cen-
trum.Geen bouwverplichting. 700 m2 
br 20 m d 35 m prijs 217 000 €
INFO bogaarde@outlook.com

Te huur: app. in 3001 Leuven Her-
togstraat 151/106: twee slpk. app. op 
de 1è verdieping,badkamer met lig-
bad,open keuken,afz. toilet,inkomhal 
met berging.Terras.Afgesloten ga-
rage.
onm vrij.prijs 680 euro/maand Tel: 
016/236050

TE KOOP te Jabbeke: nieuwbouw 
moderne villa op 980 m , zuidgeri-
cht , privé deel 222 m bestaande uit 
inkom ,WC, open leefruimte met keu-
ken, ruime garage; 1e verd: badkamer 
met douche en ligbad , 4 slaapkamers 
, praktijkgedeelte 65 m met aparte 
ingang ,wachtruimte , secretariaat , 
consultatieruimte , wc; ideaal voor vrij 
beroep;wordt casco verkocht: vraag-
prijs 495 000. Tel 0476/649850 na 19 u

Te huur KNOKKE-DUINBERGEN zeed-
ijk (Albertstrand zeilclub): op jaarba-
sis excl. ongemeubeld nieuwbou-
wappart, topafwerking, 110 m2 ,6de 
verd., met inger.keuken,3slks 2badks, 
terrassen voor-en achteraan, fietsp-
laatsen en berging,1.900€/m+kost,tel.
eig.0477/29.54.13.

Zeer mooi recent Appartement te 
koop Oostende( Versluys bouwheer )
Toplocatie: zijdelings zeezicht, 2 
slaapkamers 2 badkamers, kelder , fi-
etsstalling. Vraagprijs 270 000
0475 95 52 82

Praktijkruimten te huur: 1 of 2 goed ge-
legen praktijkruimten voor huisarts(en) 
en/ of specialist(en); gunstige ligging 
te 2060 Antwerpen; overname installa-
ties mogelijk; gratis overname actuele 
huisartsenpraktijk. Alles bespreekbaar. 
E-mail: denis.duyck@gmail.com.

Te huur: Antwerpen, klein gemeubeld 

appartement, volledig ingerichte keu-
ken, leefruimte, 1 slaapkamer, 1 kleine 
badkamer, apart toilet. Geschikt voor 
student of studentenkoppel. Vrij vanaf 
1 juli. Te bezichtigen in juli of augustus 
na tel afspraak 0496 706763.

Te Huur: karaktervolle woning in Roe-
selare nabij station en centrum, rus-
tige straat, ideaal voor GSO of HAIO, 
volledig vernieuwd (2008) en modern 
interieur, ingerichte keuken, leefruim-
te 3 WC’s, drie slaapkamers, 1 bad-
kamer, 1 wascel, volledig onderkel-
derd, terras en sfeervol binnentuintje, 
EPC 271; foto’s en prijs op aanvraag. 
0476/323294

Vakantie

Te huur: Sfeervol oud huis in het cen-
trum van het historische stadje Veere 
(Zeeland). Ideaal voor fiets-, zeil- en 
familievakantie. 5 km van Noord-
zeestrand, 200 m van Veerse meer. 
Max. 6 personen. 3 slpkrs, ruime liv-
ing, open keuken, tuin. 
Info: http://www.huisclara.nl/

Te huur: Flayosc (Zuid-Frankrijk, Var) 
prachtige villa voor 8 à 10 personen 
op 6600m2 met uniek uitzicht op Mas-
sif Des Maures. Gelegen op 2km van 
het dorpje. Alle comfort, privézwem-
bad, petanque, internet. Voor meer 
info: www.onsvakantiehuis.be of mail 
naar: info@onsvakantiehuis.be. 

TH Zuid Spanje, schitterend gelegen 
villa (zee en sneeuw zicht) met afzon-
derlijk appartement . www.ownersdi-
rect.co.uk/accommodation / p8156284 
Of T. 0495274804

Te huur: Fuengirola ( Costa del sol ) 
Appartement zeedijk - 2 slaapkamers 
-180° zeezicht - volledig vernieuwd 
2015 - alle comfort - op 20 min. van de 
luchthaven ( Malaga ) en op 20 min. 
van Marbella . Privé-parking . Prijs: va-
naf 600€ per week .
Tel: 0475 243990 .

TH Kust:Middelkerke: 3 slp app op 200 
m v/d dijk; alle comfort; max 7 pp; met 
zwembad en garage. Nog vrij 2de wk 
pasen, mei tot 4/7;18-25/7; vanaf 20/8. 
Tel: 0495/700823

T.h. Andalusië: luxevilla ‘El Carmen’ 
voor 6-8 p.Uniek gelegen in de bergen 
op 20 min van Torre del Mar. 3 slpk, 2 
bdk, zwembad, grote tuin, BBQ. Vanaf 
500 euro/week.
Info http:/www.reisroutes.be/
autoroutes/routeextra-294-154.aspx

T. 0478220269
Te Huur: CADZAND, Knokkestijl villa 
voor max. 8 pers. 350 m van strand 
in luxevakantiepark. Kindveilig en 
-vriendelijk, aan water gelegen, 650 
m² tuin met steiger volledig omheind, 
ZW-orientatie, roeibootje, overdekt 
terras, berging, 3 parkeerplaatsen, 2 
tv’s, X-box, internet, bolderwagen, 
volledig ingerichte keuken, wasma-
chine, droogkast, IR-cabine, 2 bad-
kamers. Gans jaar beschikbaar, per 
week, midweek of weekends. Vanaf 
408€ tot 1765€. 
Info: j.marcelo@telenet.be  
of 0475905284.

Gelijkvloersapp Knokke, dicht bij 
Dominikanenkerkje in hartje Zoute, 
met drie slaapkamers (8 pers).
Gezellige living uitgevend op tuin. 
Rustig gelegen, doch zeer centraal. 
Zie foto’s:
www.holiday-exchange.be

Te Huur: een knusse vakantiewoning 
“Kwadraat” in het Scheldeland tussen 
Gent en Dendermonde. Ideaal voor 
4 personen. Vanop het zuidelijk geri-
cht terras zicht op uitnodigende tuin. 
Uitgebreid aanbod van fiets- en wan-
delroutes, diverse eethuisjes en gas-
tronomische restaurants in de buurt. 
Meer info: zie www.26a-kwadraat.be 
of 09.369 80 00

Italië, Toscane TH 15 km Firenze 
prachtige Toscaanse villa, 4slk, 3bk, 
9 bedden, swimming pool, terras en 
buitengewoon zicht. service mogelijk.
Heel jaar min 1 week tel 092824101

ITALIË, grens Tosc.-Umbrië: pracht. 
vakantiewoning, zeer rustig gelegen, 
met drie wooneenheden, elk voor 4 à 
5 personen, apart of samen beschik-
baar. Panoramisch zicht, grote tuin 
met terrassen, zwemkom van 12m op 
6m. Van mei tot en met september. Tel: 
0495.29 17 77. www.capegliano.be

Charmant nieuw vakantiehuis (voll-
edig in hout) te huur te POLEN (Zy-
wiec) gelegen in een heel rustig 
bos-en berggebied, living-keuken – 2 
badkamers- ideaal voor 4 à 5 perso-
nen-terras-volledig afgesloten tuin 
en bos-alle comfort.Ideaal vertrek-
punt voor uitstappen naar Krakau, 
Auschwitz-Birkenau- Stirk -pittoreske 
skigebieden-prachtige natuur-enorme 
wandelgebieden etc.... 300 Euro per 
week. Info: 0477.25.96.35.

Te huur: Te Castellane (Zuid -Frankri-
jk): villa – 6 tot 8 pers. – 2 badkamers 
– groot terras – tuin – in domein met 

zwembad – alle komfort – satelietTV 
met alle nederlandstalige en Franse 
zenders – fiets- en wandelparadijs – 
nabij Gorges-du-Verdon – ts Digne en 
Grasse – ts Alpen en Cote d’Azur. Tel 
0032495200965

Verhuur vakantieverblijf buitenland
villa met privé zwembad te huur,8 
pers,4 slpk,3bk,Midi-Pyreneen,Tarn 
,bij Albi,zie www.amivac.com/
site51213 of
contacteer marleen 0476551820

Engelberg: sneeuwzekerheid op 
minder dan 7 uur rijden vanuit België! 
Ruim (110m²), modern app. Voor 6 à 8 
pers. Op 100m van skilift.
Buiten hoofdseizoen ook shortski mo-
gelijk (min 3 nachten)
Alle info op: www.engelbergapart-
ment.com of 0495/494363.

Valencia (Spanje): TH luxe villa Mari-
quel, 8 pers , 4 slpk , 3 bdk , groot 
zwembad , wifi , BBQ , terassen , ge-
legen in groene rustige omgeving 
met prachtig panoramisch zicht op 30 
min v Valencia . Foto’s beschikbaar op 
www.villaalegria.be Tel: 0496/495786

T.h.vakantievilla met zwembad(5x1)
in Marche-Italië,4slk,3bk,zeer ruime 
living en open moderne keuken,2 ter-
rassen met prachtig panorama(o.m. 
zicht op Monte Sibillini),8km van kust, 
geïsoleerde ligging,800m van dorp 
www.baciodelsole-montefiore.com

Cadzand, heel rustig gelegen vakan-
tiewoning voor 7 personen op 300m 
van het strand. De resterende vrije 
periodes: zaterdag 5 juli tot zaterdag 
12 juli (€ 730) en zaterdag 12 juli tot 
zaterdag 19 juli (€ 800)
www.zandkorrel.be
Vrijblijvende info: 09 369 80 00 of 0486 
30 06 35

TE HUUR: app. IN Middelkerke, zee-
zicht, 1 ste verdiep, 4 pers. 1 slaap-
kamer, 1 zetelbed, alle comfort.
vrij: 9/6-13/6, 27/6- 2/8, 16/8-29/8
telefoon: 011/214552

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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“I n 1935 ontwikkelde dr. Mar-
jorie Warren een voor die tijd 
volledig nieuw concept van 

ouderenzorg in London. In plaats van de 
oudere patiënten in bed te stoppen en 
daar te verzorgen, haalde zij met haar 
embryonaal multidisciplinair team van 
toen (zijzelf, de hoofdverpleegkundige 
en de sociale werker) de patiënten uit 
hun bed, behandelde wat kon behan-
deld worden en stuurde deze mensen 
terug naar huis of naar een rusthuis voor 
validen in plaats van hen te laten liggen 
op een verzorgingseenheid.

Zeer snel, in 1947, besliste de Royal Col-
lege of Physicians (UK) dat men deze 
aanpak het best zou toepassen in de 
algemene ziekenhuizen, vooraleer deze 
patiënten naar verzorgingseenheden te 
sturen. Aldus was in 1952 de geriatrie in 
het VK geboren. 

Dat gold ook voor de geriatrische afde-
lingen in de algemene ziekenhuizen met 
hun multidisciplinaire teams (naast ge-
riater, de verpleegkundige, de sociale 
werker, de kine, de ergo, de logo).

In 1970 startte men zelfs met geriatrische 
dagziekenhuizen (toen nog niemand 
sprak van dagziekenhuizen).

In 1983 kon in Los Angeles Rubenstein 
(NEJM) aantonen dat deze multidiscipli-
naire aanpak van de patiënt met geria-
trisch profiel ervoor kon zorgen dat de 
mortaliteit op één jaar merkelijk lager 
was. Maar wat belangrijker is: de functi-
onaliteit van deze patiënten was veel be-
ter. Meer dan tweemaal zoveel patiënten 
konden terug naar huis gaan, in verge-
lijking met de controlegroep. Bovendien 
werden per patiënt per jaar aldus behan-
deld, vele duizenden US dollars uitge-
spaard voor de verzekeringen.

Het is dan ook wonderlijk dat men tot op 
heden moet wachten om deze evidentie 
in de praktijk om te zetten!

Een patiënt met geriatrisch profiel wordt 
op de klassieke afdelingen van het alge-
meen ziekenhuis niet op de aangepaste 
wijze benaderd. Hetzelfde gebeurde bij 
de kinderen. Nu zijn alle kinderen op de 
pediatrieafdeling verspreid, en niet meer 

tussen de volwassenen over het hele zie-
kenhuis zoals 50 jaar geleden. 2-pk’s en 
de nieuwste koersmodellen samen laten 
bollen op hetzelfde circuit zou niets an-
ders dan ongelukken veroorzaken. Men 
splitst nu ook al in vele ziekenhuizen het 
‘short stay’ (gesloten tijdens het week-
end) en de ‘klassieke hospitalisatie’. 

In België zijn wij er nu toe gekomen dat 
ongeveer elk ziekenhuis een dienst ge-
riatrie heeft, met één of meer geriaters 
en hun multidisciplinaire teams. Ook het 
dagziekenhuis geriatrie wordt nu prak-
tisch overal aangetroffen. De interne li-
aison doet goed haar werk, evenals de 
externe liaison. 
Door deze snelle opgang is de nood aan 
geriaters heel groot geworden. Zeker nu 
dat vele van de geriaters van het eerste 
uur – 1985 en vroeger – nu progressief 
met pensioen gaan. Sommigen gaan zelfs 
voorlopig niet met pensioen of stoppen 
met hun pensioen en werken opnieuw. 

We zien evenwel zeer recent een groot 
enthousiasme bij de jonge artsen om 
voor geriatrie te kiezen. Ook bij de an-
dere specialisten ontwikkelt zich een 
groeiend begrip omtrent de specifieke 
deskundigheden van de geriater. We 
zien steeds meer juiste verwijzingen. Dit 
wordt boeiend.” ❚

Dr. Jean-
Pierre 
Baeyens,
geriater AZ 
Alma  
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De geriatrie viert haar 80e verjaardag!
De noodkreten die onlangs weer gehoord werden over het 
nijpende tekort aan geriaters zette dr. Jean-Pierre Baeyens 
aan het schrijven.
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E r is inderdaad een overaanbod 
aan radiologen, maar dat wordt 
niet veroorzaakt door het ‘finan-

cieel sterke’ specialisme. Dit gegeven 
is volledig uit de lucht gegrepen. Het 
aantal assistenten wordt bepaald door 
de universiteiten, voor een groot deel 
gebaseerd op de werkdruk en de eigen  

behoeften van de universitaire zieken-
huizen. Dit is de voornaamste oorzaak 
van het overaanbod aan radiologen. He-
laas wordt te weinig rekening gehouden 
met de uitstroom op de arbeidsmarkt. 

In het verleden heeft de beroepsvereni-
ging trouwens meermaals gevraagd om 

het quotum te beperken. De universitei-
ten zeggen daarentegen dat ze aan de 
quota moeten voldoen…
Bovendien is de situatie nog schrijnender 
dan het syntheserapport laat uitschijnen. 
Wat betreft de lichting 2013/2014 zijn niet 
alle radiologen aan het werk op een defi-
nitieve plaats. Ongeveer een kwart werkt 
momenteel als resident in afwachting 
van een echte jobaanbieding in Vlaande-
ren. De cijfers worden gemaskeerd door 
een uitstroom van radiologen naar het 
buitenland, voornamelijk naar Frankrijk, 
waar bovendien de financiële voorwaar-
den gunstiger zijn.

Het groot aantal niet-geconventioneerde 
radiologen wordt veroorzaakt door de 
lage nomenclatuur (voornamelijk van de 
MRI) of vergoeding/prestatie in vergelij-
king met andere landen. ❚

Dr. Patrik Aerts, lid raad van 
Bestuur van kamer Oost- en West-
Vlaanderen Bvas

Dr. Olivier Ghekiere, lid van 
directiecomité en raad van Bestuur 
van de kamer Luik/Luxemburg 
Absym, en van de raad van Bestuur 
Bvas

Twee Bvas-bestuursleden reageren op het syntheserapport 
van het artsenkadaster medische beeldvorming. In dit 
rapport wordt aangetoond dat er een overaanbod is van 
radiologen, en worden enkele oorzaken daarvan aangestipt 
die dokter Aerts en dr. Ghekiere in twijfel trekken.

 

“We zien zeer recent 
een groot enthousiasme 
bij de jonge artsen om 

voor geriatrie te kiezen” 

‘De waarheid achter het 
overaanbod aan radiologen’




