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M et de vakantie in het vizier kan de titel 

van dit artikel u op het verkeerde been 

zetten. Het begrip ‘reizende specialist’ 

vindt immers ingang bij de hervormers van ons 

ziekenhuislandschap. Het hoort dus thuis in de 

werksfeer. Zo ook voor prof. dr. Johan Kips, 

geïnterviewd ter gelegenheid van ons eerste online 

tv-journaal. Een journaal dat overigens druk door 

u werd bekeken. We vroegen hem hoe hij wou 

vermijden dat A- en B-specialisten ontstaan bij de 

introductie van zogenaamde centres of excellence. 

De A-specialisten die zich nog volledig kunnen 

‘uitleven’ en een brede actieradius behouden, de 

B-specialisten die zich noodgedwongen moeten 

beperken tot wat hun basisziekenhuis nog als 

‘restjes’ toegeworpen krijgt.

Johan Kips, sinds kort verantwoordelijke Zorgnet 

voor het beleid algemene ziekenhuizen, had zijn 

antwoord meteen klaar: “We moeten af van het 

concept dat men als specialist verbonden is aan 

één ziekenhuis. Specialisten van de toekomst 

verzamelen zich in een geografisch netwerk in 

ziekenhuisoverschrijdende associaties. Daarbij 

kan elk lid van die associatie zich verdiepen in 

een bepaald subspecialisme dat de verschillende 

ziekenhuizen in die regio ten goede komt. Klinkt 

goed. Wordt hier en daar ook al toegepast. 

Johan Kips ziet het nog rooskleuriger:  

“Voor mij is het niet denkbeeldig dat iemand in 

een associatie met een bepaald subspecialisme 

bijvoorbeeld één dag per week consultatie doet  

in een ander ziekenhuis. Zo kan iedereen ten volle 

zijn eigen expertise ontwikkelen en die voor heel 

die geografische regio valoriseren.” De reizende 

specialist dus, die naar de patiënt komt via een 

ziekenhuisbeurtrol.

Reistijd
Het is de verdienste van Johan Kips en andere 

creatievelingen achter het beleid De Block dat 

ze out of the box durven denken bij de nakende 

hervormingsgolf. Maar wie betaalt de ‘reistijd’ 

van deze reizende specialisten in een land dat 

barst van de files? Wat met de nog lossere banden 

tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen, nu al een 

jammerklacht van vele ziekenhuisdirecties?  

Het zijn maar enkele aspecten om even bij 

stil te staan. Zeker als bij huisartsen sinds 

jaren de slinger de andere kant uit slaat: 

minder huisbezoeken en verplaatsingen, meer 

consultaties. De balans behouden tussen 

zorgefficiëntie en zorgtoegankelijkheid, het blijft 

een delicate evenwichtsoefening. ❚

Pascal Selleslagh

NIEUWE REEKS: 
ZIEKENHUISGOVERNANCE6

Line Heylen

DÉCRYPTAGE DES RÉSULTATSDE HEMELBESTORMERS10

Zomerse vinger 
  aan de pols

De Specialist houdt tijdens de zomer 

een iets rustiger ritme aan – na dit 

nummer volgt onze eerste papieren 

editie op 26 augustus – maar we volgen 

de actualiteit verder op de voet met 

onze nieuwsbrieven en onze opgefriste 

site www.despecialist.eu. 

Het team van De Specialist wenst u  

een ontspannende vakantie toe.

M et de vakantie in het vizier kan de titel Johan Kips ziet het nog rooskleuriger: 

De reizende specialist

HERVORM 
UW ZIEKENHUIS!
Dien idee proefproject  
in voor 6 september!
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O nlangs bracht de inspectie nog 
aan het licht dat specialisten 
met spoedpermanentie door-

gaans het hoogste tarief aanrekenden, 
dat van de urgentisten/acutisten, zelfs als 
dat eigenlijk niet hoefde. Strikt genomen 
kan dat in het huidige systeem. Onke-
linx stoomde al een KB klaar om daarop 
te besparen (in 2012) door een aantal 
preciseringen. Maar dat KB werd nooit 

gestemd omdat men nooit de tijd of de 
moeite nam om het met uitvoerings-
besluiten af te ronden. 

Het ontwerp-KB van Maggie De Block 
doet dat wel. Het werd eind juni goedge-
keurd maar moet nog langs de Raad van 
State. Als een soort overgangsregeling 
in afwachting van een definitieve hervor-
ming spoed komen er nu vier prestaties 

met een eenvormig honorarium voor alle 
betrokken specialismen. Het gaat om an-
esthesie-reanimatie, inwendige genees-
kunde, cardiologie, gastro-enterologie, 
pneumologie, reumatologie, chirurgie, 
neurochirurgie, urologie, orthopedische 
chirurgie, plastische chirurgie, pediatrie 
en neurologie. Al deze honoraria worden 
afgelijnd op dat van de internist.
- De prestaties 590590 en 590715 

(zonder verwijsbrief) kosten de 
patiënt met voorkeurregeling 
10,86 euro, de patiënt zonder 
voorkeurregeling 19,54 euro. 

- De prestaties 590612 et 590730 
(met verwijsbrief) kosten de 
patiënt met voorkeurregeling 1,62 
euro en zonder voorkeurregeling 
4,35 euro. 

Het persoonlijk aandeel van de pati-
ent voor deze nieuwe verstrekkingen is  
hetzelfde als dat voor die van de ur-
gentist, acutist of BAG (brevet acute  
geneeskunde).

Hervormingsgesprekken 
spoed
Voor de duidelijkheid: dit heeft niets van 
doen met de grondige hervorming spoed 
die De Block voorbereidt. Die hervorming 
situeert zich in het spanningsveld tussen 
huisartsen en specialisten. De huisartsen 
vinden dat de (duurdere) spoed te veel 
huisartsgeneeskunde naar zich toetrekt. 
Ze is te laagdrempelig net omdat de 
huisartsen hun ‘filterfunctie’ niet kunnen 

uitoefenen. De spoedartsen menen dan 
weer dat huisartsen hun 24/24-uursper-
manentie niet steeds ter harte nemen 
en dan terugvallen op het ‘vangnet’ dat 
spoed heet. De spoedartsen bieden bo-
vendien heel wat extra expertise aan die 
ze gewaardeerd willen zien. En ze kunnen 
het ook niet helpen dat patiënten voor de 
directe stap naar de spoed meer willen 
betalen.

Toeval of niet? Net voor de bekendma-
king en de stemming van dit KB effende 
de Riziv-inspectie het pad door een eigen 
studie bekend te maken (DS 15-10). Die 
wees uit dat er op spoed heel wat mis-
loopt voor de aanrekening van presta-
ties. Sommige media noemden dat zelfs 
fraude, maar dat weerlegde De Block 
met een. Het weinig transparante presta-
tiesysteem werkt misverstanden ook in 
de hand. Deze vereenvoudiging biedt op 
zijn minst een gedeeltelijk antwoord.
Het ontwerp-KB van Maggie De Block 
wordt voor advies overgemaakt aan de 
Raad van State. De Block verhoogt zo 
geleidelijk de druk om tot een verande-
ring te komen. Met ijzeren hand maar in 
een fluwelen handschoen. Alle mogelijke 
achterpoortjes voor wie van slechte wil 
zou willen zijn, worden gesloten. Ook de 
aangekondigde striktere controle van de 
inspectie in het najaar past wonderwel in 
dit nieuwe klimaat. ❚
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❚ BESPARINGEN EN VEREENVOUDIGING SPOED ■

De Block trekt teugels Onkelinx aan

Heel wat specialismen actief op spoed kunnen niet meer het 
hoogste tarief aanrekenen als het ontwerp KB van Maggie 
De Block wordt goedgekeurd. Vier nieuwe verstrekkingen 
leiden naar een eenvormig honorarium, vergelijkbaar met 
dat van de consultatie internist. Deze maatregel lag al in 
de lade van Laurette Onkelinx.

BEROEPSNIEUWS

Nomenclatuur flop bij DIEP-flap?
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B eide kamerleden van zeer uit-
eenlopende pluimage vonden 
elkaar in parlementaire vragen 

over het probleem van de reconstructie-
ve chirurgie. An Capoen kon daarin als 
arts iets technischer uitpakken dan André 
Fréderic. Ze bleek ook genuanceerder in 
haar vraagstelling dan die laatste, die 
vooral ‘twijfelachtige praktijken’ van de 
artsen vermoedde. 

Crowdfunding  
voor een borst
Capoen drong aan op een behoorlijke 
terugbetaling van de dure en moeilij-
ke, maar duurzame DIEP-flapchirurgie, 
(Deep Internal Epigastric Perforator flap). 
Waarom? De terugbetaling van de chi-
rurg loopt hopeloos achter, met supple-

menten tot gevolg. “Meerdere patiënten 
klagen er tegenwoordig over dat supple-
menten tot 4.000 euro worden aange-
rekend bij een bilaterale reconstructie. 
Sommigen ondernemen actie, anderen 
doen aan crowdfunding met de vraag om 
bijvoorbeeld 50 euro te storten om hen te 
helpen hun borst te laten reconstrueren.”

Trieste situaties uiteraard: “De patiën-
te komt dus in de problemen en wordt 
gedwongen te kiezen. Zij belandt in een  
financiële strop. Soms moet zij onderhan-
delen met de hospitalisatieverzekeraar 
om te zien of de kosten in aanmerking 
kunnen komen voor een reconstructie. 
Soms eindigt zij ongewild zonder borst.” 

Dus drong Capoen aan op een herziening 
van de nomenclatuur. “Wij staan ook 

voor het langetermijndenken in de ge-
zondheidszorg, waarbij soms een initiële 
investering op langere termijn goedkoper 
uitvalt. Dat is niet de socialistische visie 
waarin op papier alles wordt terugbe-
taald, maar in de praktijk de patiënt in de 
kou blijft staan.” Meteen dus een sneer 
naar André Frédéric, maar die aarzelde 
niet om de betrokken chirurgen aan de 
schandpaal te nagelen. Volgens hem is 
de nomenclatuur voldoende aangepast 
en doen zich bij de artsen dus onaan-
vaardbare praktijken voor. “Als er sprake 
is van overfacturatie, dan zijn sancties no-
dig. Doet de Orde er wat aan? Is er geen  
gedetailleerde kostenanalyse nodig?”

Onvoldoende 
rechtszekerheid
De Block gaf toe dat er ‘onvoldoende 
rechtszekerheid’ voor de patiënten be-
staat op dit vlak. “De behandelende plas-
tisch chirurgen rekenen regelmatig of 
zelfs systematisch ereloonsupplementen 
aan die soms inderdaad zeer hoog zijn 
en rekenen ook zogenaamde esthetische 
supplementen aan. 

“Mijn voorgangster bestelde een studie 
hierover bij het Kenniscentrum in 2013. 
Eind september van dit jaar zal ze klaar 
zijn.” Maggie De Block verwees ook naar 
het vorige medicomut-akkoord waarin al 
een herwaardering van 50% van de no-
menclatuurcodes is opgenomen. “Het 
akkoord stipuleert dat de herwaardering 
zal worden doorgevoerd na overleg met 
vertegenwoordigers van de vereniging 
voor plastische heelkunde (…). Dat is in-
derdaad geen gemakkelijk overleg. Het 
loopt nog steeds.” ❚

P.S.

In de Kamer staken dr. An Capoen (N-VA) en André 
Fréderic (PS) het vuur aan de lont voor de financiering van 
DIEP-flapchirurgie. Die blijkt ondermaats en dus rekenen 
plastisch chirurgen extra’s aan. Of gaat het om misbruiken 
op de kap van de patiënt? Maggie De Block zet er het 
Kenniscentrum op. Rapport eind september.

Dr. An Capoen (N-VA).
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Dr. An Capoen (N-VA).

E nkele projecten liggen voor de 
hand. Veilig bevallen met een 
korter ziekenhuisverblijf bv., of 

chemobehandelingen thuis. Maar ook 
andere kwaliteitsverbeterende organi-
satievormen of pakweg een ziekenhuis-
netwerk dat de transmurale zorg anders 
structureert, kunnen. Doelstellingen: 
• het huidige budget efficiënter inzetten;
•  de zorgkwaliteit minstens op peil 

houden en liefst verbeteren;
•  de kosten voor de patiënt niet doen 

groeien in vergelijking met de 
standaardzorg.

U dient uw ideeën wel grondig te mo-
tiveren om ze ‘projectrijp’ te maken. 
Ter oriëntatie enkele kenmerken: pati-
entbetrokkenheid, innovatief (bv. qua 
samenwerkingsvorm), evidence-based, 
optimalisering inzet ziekenhuiszorg, ef-
ficiëntiewinst (bv. via het elektronisch 
patiëntendossier of eHealth).

Projecten over ziekenhuiszorg hande-
len over acute aandoeningen en/of ze 
omvatten innovatieve ‘transmurale’ 
zorgvormen, met aandacht voor net-
werkvorming. De doelgroep is een goed 
afgelijnde patiëntenpopulatie, voor de 
ziektebeelden zijn op zijn minst gestan-
daardiseerde transmurale zorgpaden 
in de maak. Dure infrastructuur wordt 
efficiënter benut, acute ziekenhuisin-
frastructuur en spoed minder gebruikt, 
overconsumptie teruggedrongen. Nieu-
we taakafspraken tussen zorgverleners 
zijn mogelijk binnen de huidige krijtlij-
nen van KB78 en vergen voldoende aan-
dacht voor expertisedeling. Er worden 
geen extra managementlagen gecre-
eerd. 
Meer details volgen nog en kunt u ook 
lezen op onze site: www.despecialist.eu.

De goedgekeurde pilootprojecten zullen 
worden opgevolgd volgens de techniek 
van art. 107 van de ziekenhuiswet, nu al 
toegepast in de geestelijke gezondheids-
zorg. De goedgekeurde projecten krijgen 
een looptijd van 2 jaar, verlengbaar met 
een derde werkingsjaar. ❚
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❚ ZIEKENHUISHERVORMING: DIEN UW PROEFPROJECT IN ■

Hervorm uw ziekenhuis 
met Maggie!
Dien een proefproject in 
bij minister De Block en 
speel zo in op de nakende 
ziekenhuishervorming. 
Een team van experts zal 
zich over alle voorstellen 
buigen die beantwoorden 
aan de criteria.

  Fabrikant:
TRB CHEMEDICA AG · Postbus 1129 · 85529 Haar/München, Duitsland · info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

          OSTENIL® gamma
Vermindert gewrichtspijn
    Verbetert gewrichtsfunctie
Behandeling van artrose

01515_Anz OstenilRange_171x243+5_NL-FR.indd   1 18.02.15   11:15

Suggesties voor thema’s,  
aangevuld met een beknopte verantwoording: 

hospfin-pilot@minsoc.fed.be (tot en met 6 september 2015).
 Extra info over doelstellingen en kenmerken:  

www.riziv.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/
ziekenhuizen/Paginas/default.aspx

 contrib.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/
Managementsupportstudy/index.html en op de officiële 
website van de beleidscel van minister De Block,  
www.deblock.belgium.be/nl
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D e NIPT is voorlopig zoals be-
kend erg duur, maar biedt 
toch belangrijke voordelen te-

genover bestaande tests. Minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block gaf al 
aan dat ze nadacht over een algemene 
terugbetaling van de test. Voorlopig is 
die terugbetaling er nog niet. De socia-
listische ziekenfondsen betalen de test 
nu al terug voor hun leden. Zo neemt 
het ziekenfonds zijn rol van wachtportaal 
concreet op, heet het. 

De kostprijs voor deze test schommelt 
rond 390 euro. Vrouwen die tot de risico-
groep behoren, krijgen 300 euro voor de 
NIPT terugbetaald. Wie recht heeft op de 
verhoogde tegemoetkoming, krijgt 375 
euro terugbetaald. Zo beklemtonen de 
SM dat iedereen toegang moet hebben 
tot de NIPT. “We zijn er ons van bewust 
dat dit een erg persoonlijke beslissing 
is. We willen met deze tegemoetkoming 

geen ethisch waardeoordeel uitspreken. 
Kinderen met het downsyndroom moe-
ten in onze maatschappij welkom blij-
ven”, aldus Paul Callewaert. “We moeten 
vermijden dat we verglijden naar een 
tweesporengeneeskunde. Een genees-
kunde die enkel zekerheid en veiligheid 
biedt aan mensen die het zich kunnen 
veroorloven.”

Praktisch: drie vragen, 
drie antwoorden
• Terugbetaald voor wie?
 Voor vrouwelijke, zwangere recht-

hebbenden die een verhoogd risi-
co hebben op trisomie 21 geldt de 
tegemoetkoming. 

• Hoe moet dit ‘verhoogd risico’ 
aangetoond worden? 

 Vrouwen die 36 jaar of ouder zijn 
(op het moment van de NIPT) be-
horen sowieso tot de groep met 

een verhoogd risico. Vrouwen die 
jonger zijn dan 36 jaar moeten een 
formulier ‘attest NIPT voordeel’ 
laten invullen door hun behande-
lende gynaecoloog. De gynaeco-

loog voert eerst de gecombineerde 
eerstetrimesterscreening uit en 
daaruit volgt het risico op triso-
mie 21. Als die kans tussen 1/1 of 
1/299 ligt, dan spreken we van een 
‘verhoogd risico’. De score van het 
risico op trisomie 21 wordt door 
de gynaecoloog genoteerd op 
het attest. Ook als er een eerdere 
zwangerschap was met trisomie 
21, spreken we van een ‘verhoogd 
risico’. De gynaecoloog duidt dit 
aan op het formulier ‘attest NIPT 
voordeel’. 

• Hoe krijgt uw patiënt  
de tegemoetkoming? 

 Om de tegemoetkoming te verkrij-
gen moet de factuur van de instel-
ling die de NIPT uitvoerde, afgege-
ven worden aan het loket (of een 
ander document opgesteld door 
die instelling met vermelding van 
de naam van de patiënt, de naam 
van de behandelend gynaecoloog, 
de datum van de test en het betaal-
de bedrag). Voor wie jonger is dan 
36 jaar moet de factuur vergezeld 
zijn van het formulier ‘attest NIPT 
voordeel’. Met dat formulier moet 
het ‘verhoogde risico’ bewezen 
worden. ❚

Pascal SelleslaghJS
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Socialistisch ziekenfonds betaalt dure NIPT terug
De dure Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voorlopig 
niet terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. 
De Socialistische Mutualiteiten (SM) willen hierop niet 
wachten. Alle zwangere vrouwen die tot de risicogroep 
behoren, krijgen sinds 1 juli tot 375 euro terugbetaald. De 
test moet voor iedereen die hiervoor kiest toegankelijk zijn, 
luidt het.

BEROEPSNIEUWS

Paul Callewaert: “We nemen onze rol 
van wachtportaal op.”

Supplementensaga daghospitalisatie
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S inds 1 juli kunnen specialisten 
geen ereloonsupplementen 
meer vragen aan patiënten die 

in een twee- of meerpersoonskamer 
liggen. Dat was de bedoeling. In wer-
kelijkheid werden de teksten niet tijdig 
gestemd. Het duurt nog tot de tweede 
helft van juli vooraleer ze gepubliceerd 
worden.

De regel om de supplementen te schrap-
pen in twee- en meerpersoonskamers bij 
de klassieke hospitalisatie is van kracht 
sinds 1 januari 2013. “Personen die met 
moeite de eindjes aan elkaar kunnen 
knopen hebben recht op dezelfde zorg-

kwaliteit als de anderen”, antwoordde 
minister De Block onlangs nog op wie 
de maatregel bekritiseerde. “Dit past in 
ons regeerakkoord dat voor alle burgers 
zorgtoegankelijkheid en zorgkwaliteit  
tegen aanvaardbare prijzen garandeert”.
Volgens onze informatie hadden diverse 
ziekenhuizen op 1 juli nog geen concrete 
richtlijnen gekregen om die maatregel 
toe te passen. Maar dat hoeft dus niet 
te verwonderen vermits de teksten nog 
niet gestemd werden.
“Ik stel dat met wat binnenpretjes vast”, 
aldus Jacques de Toeuf, Bvas-voorzitter 
sinds 1 juli. “Tal van wetteksten zijn nog 
niet gepubliceerd in het Staatsblad en 

zullen de volgende weken nog niet ge-
publiceerd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de hospitalisatiefacturen, voor de 
elektronische factuur, de nieuwe getuig-
schriften… In het Verzekeringscomité 
hebben we de alarmklok geluid. Onder 
meer door te onderstrepen dat de elek-
tronische factuur niet klaar is voor de 
verplichte derdebetaler bij de huisartsen 
voor Omnio’s, oorspronkelijk ook ge-
pland voor 1 juli (zie ook artikel blz. 5). 
De minister heeft haar voorstel voor de 
derdebetaler moeten herzien.”
Finaal werd de wet gestemd op 2 juli. 
“Daarover gaan nog enkele weken voor-
aleer alles in het Staatsblad verschijnt 

en Volksgezondheid zijn richtlijnen 
overmaakt aan de ziekenhuizen”, legt 
woordvoerster van minister De Block, 
Els Cleemput, uit. Kortom: twee tot drie 
weken. 
Tal van ziekenhuizen hadden hun fac-
turatiesysteem al voor 1 juli aangepast 
om te anticiperen op de nieuwe wet-
geving. Die wetgeving kan niet retroac-
tief worden toegepast omdat er sancties 
zijn voor wie tegen de stroom inroeit. In 
afwachting en zolang het niet verboden 
is, mogen ereloonsupplementen nog 
steeds worden aangerekend… ❚

V.C./P.S.

Normale zwangerschap niet ‘medicaliseren’
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H et Kenniscentrum zet zich in 
het zog van de WGO: de op-
volging van een zwangerschap 

mag niet worden gemedicaliseerd, luidt 
het in het KCE-Rapport 248.

Tests waarvan de voordelen niet opwe-
gen tegen de nadelen zijn uit den boze. 
Het KCE denkt bijvoorbeeld aan syste-
matische screening op een CMV-infectie. 

Een infectie met het cytomegalovirus 
tijdens de zwangerschap is immers zeld-
zaam (0,15 tot 2%). De kans van over-
dracht op de foetus mogen we inschat-
ten op 20 tot 40%, met uiteenlopende 
gevolgen. De infectie van de foetus is 
noch te voorkomen, noch te behandelen 
en alleen een ingrijpende maatregel als 
zwangerschapsonderbreking dringt zich 
dan op. Als artsen een serologische test 

voorstellen, moeten ze de aanstaande 
ouders zorgvuldig informeren en hun 
akkoord vragen.
Naast CMV-screening viseert het KCE 
ook herhaling van toxoplasmosetests, 
de opvolging van het risico van vroeg-
geboorte door herhaald vaginaal tou-
cher en screening op hyperthyroïdie. 
Met dien verstande dat deze tests voor 
betwisting vatbaar zijn bij normale 

zwangerschappen, niet bij risicozwan-
gerschappen. 
Het KCE wil het kind niet met het bad-
water weggooien. Zo beveelt het bij 
vrouwen die voor het eerst zwanger zijn 
10 prenatale consultaties aan. Nadien  
volstaan 7 consultaties.

P.S.
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D
it punt leeft sterk bij de 
huisartsen, daarom signa-
leren we het ook aan de 
specialisten. Overigens be-

staat de kans dat op lange termijn ook 
specialisten aan dit systeem onderwor-
pen worden. De Bvas had een tastbaar 
aangrijpingspunt om de pers aan te 
spreken: de petitie tegen de verplichte 
derdebetalersregeling die op 19 juni van 
start ging, heeft intussen meer dan 2.000 
handtekeningen verzameld. De daaraan 
gekoppelde enquête was op 1 juli door 
632 respondenten ingevuld. “Ik heb nog 
maar zelden gezien dat een dossier bij 
huisartsen zoveel emotionele reacties 
teweegbrengt”, zegt Dirk Scheveneels 
van de Bvas.

“Bijna 4 op 10 van de respondenten ge-
ven aan ernstig te overwegen om hun 

activiteit stop te zetten als de verplichte 
derdebetalersregeling met elektroni-
sche facturatie in werking treedt”, vult 
ondervoorzitter Roland Lemye aan. “Het 
betreft hier bijna 250 huisartsen die aan-
geven uit het beroep te zullen stappen 
als deze regeling van kracht wordt. Als 
men de leeftijdscategorie van deze art-
sen bekijkt, is het nog opmerkelijker dat 
46% van deze huisartsen jonger is dan 
60 jaar.”

Technische problemen bewogen minis-
ter De Block ertoe om voor de verplichte 
derdebetalersregeling een gedoogbe-
leid te voeren tot 1 oktober, maar dan 
wordt die verplichting onverbidde-
lijk van kracht, liet ze weten. Als haar 
standpunt ongewijzigd blijft, komt ze 
op ramkoers te zitten met het grootste 
artsensyndicaat. Langs Nederlandstalige 

kant stappen ASGB en AADM niet mee 
in het verzet. “Het ASGB oordeelt dat de 
voordelen van een verplichte derdebeta-
lersregeling opwegen tegen de nadelen”, 
verklaart Anne Gillet. “In de ogen van de 
GBO is het andersom.”

SVH-voorzitter Herman Moeremans 
noemt het verplicht toepassen van de 
derdebetalersregeling bij patiënten met 
een OMNIO-statuut stigmatiserend. “De 
dagelijkse praktijk leert ons dat heel wat 
patiënten met een OMNIO-statuut geen 
vragende partij zijn om van een derde-
betalersregeling te kunnen genieten.” En 
wat met OMNIO-patiënten die zich niet 
naar de praktijk kunnen verplaatsen en 
daarom enkel op huisbezoek kunnen 
worden gezien? De verplichting geldt 
immers alleen voor het consult, niet 
voor het huisbezoek.

De Bvas roept artsen op de verplichting 
tot derdebetalersregeling naast zich 
neer te leggen. Het syndicaat benadrukt 
dat het voorstander is van een derdebe-
talersregeling – huisartsen passen die 
trouwens al jaren toe – maar eist voor de 

artsen de mogelijkheid op om zelf, geval 
per geval, over de toepassing te beslis-
sen. Niet alle OMNIO-patiënten hebben 
onvoldoende geld om een volledig ho-
norarium neer te tellen, terwijl sommi-
ge patiënten zonder OMNIO-statuut wel 
degelijk moeilijkheden ondervinden om 
dit bedrag neer te tellen, zo stelt de Bvas.

“De wet op de verplichte derdebetalersre-
geling is democratisch gestemd, en daar-
om zullen we die respecteren”, zegt Anne 
Gillet van de GBO. “Maar we treden die 
wet niet bij. De verplichte derdebetalers-
regeling als apart ingevoerde maatregel 
is afwaarderend voor de huisartsgenees-
kunde. We moeten niet alleen de toegang 
tot de eerstelijnszorg optimaliseren, maar 
ook de toegang tot geneesmiddelen en 
de tweede lijn. Als de huisartsgeneeskun-
de gepercipieerd wordt als ‘goedkope’ 
geneeskunde, hebben we geen verweer 
meer tegen buitensporig veeleisende of 
agressieve patiënten.” Dokter Gillet ge-
looft in de kracht van het parlementaire 
debat om orde op zaken te stellen. ❚
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Naar confrontatie syndicaten – De Block?
Vorige week traden diverse instanties op als gemeenschap-
pelijk front tegen de verplichte veralgemeende derdebeta-
lersregeling bij de huisartsen. Het front verenigt de Bvas, 
het SVH, de GBO, de SSMG, het FAG en Federatie voor 
Vrije Beroepen.
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M
aggie De Block leidt het 
programma in. Keyno-
tespreker is prof. dr. Jean 
E. Wallace, sociologe en 

wetenschappelijk onderzoekster aan de 
Universiteit van Calgary (Canada). Prof. 
Wallace doet al meer dan 30 jaar onder-
zoek naar werkervaring in verschillende 
beroepsgroepen, onder wie artsen. Ze 
bespreekt welke strategieën doeltref-
fend zijn of falen. Verder komen nog tal 

van binnenlandse sprekers aan bod. Tij-
dens het afsluitende panelgesprek wordt 
er gekeken naar opties voor de preventie 
en aanpak van burn-out bij artsen.

Voorzitter dr. Andy De Witte: “Doctors-
4Doctors is vanuit het werkveld ge-
groeid. Wij geloven dat een structurele 
omkadering, ondersteuning en preven-
tieve acties het disfunctioneren van 
artsen kunnen voorkomen. Patiënten verdienen immers gezonde en bevlogen 

artsen. Vandaar ook een vertrouwens-
platform en deze een studiedag.”

Doctors4Doctors is een discreet aan-
spreekpunt voor artsen – en hun fa-
milie – die met een hulpvraag zitten. 
De organisatie wil een visie uitdragen 
rond de zorg voor artsen. Deze zorg uit 
zich in medische hulp, psychologische 
begeleiding, juridische bijstand en coa-
ching rond organisatie- en teamwerking. 
Hiervoor beschikt Doctors4Doctors over 
een netwerk van huisartsen, psychia-
ters, psychologen, coaches en juridische  
experts. ❚

Dr. M.L.

De studiedag vindt plaats in het KBC-auditorium in Antwer-
pen, van 9 tot 17 uur. Registratie vanaf 8u. Programma en 
inschrijvingsformulier: http://doctors4doctors.be/studiedag/

Eerste studiedag Doctors4Doctors
Op donderdag 10 september 2015 organiseert Doc-
tors4Doctors vzw haar eerste studiedag. Het thema is  
‘Arts zijn: job of roeping? Hoe blijf ik als arts bevlogen en 
gezond?’

Eric Boydens, een van de sprekers op de studiedag en ooit zelf slachtoffer 
van een burn-out.
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Proefprojecten 
thuishospitalisatie

Een studie van het Kenniscentrum 
(vergelijking met buitenlandse 
voorbeelden) concludeert dat 

proefprojecten aangewezen zijn om mo-
dellen van thuishospitalisatie (TH) uit te 
testen, bijvoorbeeld voor chemotherapie 
en pediatrische zorg, en bepaalde be-
handelingen met antiobiotica. 

Thuishospitalisatie kan de gemiddelde 
duur van het ziekenhuisverblijf verder 
terugdringen. Tegelijk speelt dit concept 
in op de voorkeur van vele patiënten om 
zoveel mogelijk in hun vertrouwde om-
geving verzorgd te worden. Vooral dat 
laatste argument moet spelen om dit 
model in te voeren, economische mo-
tieven mogen niet de bovenhand halen, 
aldus het Kenniscentrum (KCE).

Om deze stap te zetten is ook nog heel 
wat voorbereidend wetgevend werk 
noodzakelijk inzake medische aanspra-
kelijkheid, veiligheid, kwaliteit en finan-
ciering (binnen de hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering). De financiering 
moet er onder meer toe aanzetten om de 
patiënt te behandelen in de zorgvorm die 
het best aansluit bij zijn behoeften (klas-
sieke hospitalisatie, daghospitalisatie, TH, 
ambulante zorg). Daarbij moeten we be-
schikken over voldoende goed opgeleid 
personeel en over doeltreffende ICT-tools 
(binnen het nationale plan eHealth). ❚

P.S.
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REEKS ZIEKENHUISGOVERNANCE (1)

D e verandering van de zieken-
huisfinanciering en de nieuwe 
uitdagingen waar de gezond-

heidzorg voor staat, nopen het AZ Turn-
hout tot een vernieuwde organisatie. 
“We vertrokken van een aantal specifie-
ke uitgangspunten”, zegt dr. Jo Leysen, 
gedelegeerd bestuurder van het zieken-
huis. “Aandacht voor kwaliteit en veilig-
heid zijn primordiaal. Onze visie focust 
op het product zelf en niet enkel op de 
structuur en de kostprijs. Daarvoor gin-
gen we te rade bij Walter Sermeus en 
Arthur Vleugels. De concrete aanleiding 
voor het uitwerken van het governan-
cemodel was de fusie het Sint-Elisa-
bethziekenhuis en het AZ Sint-Jozef een  
vijftal jaar geleden.”

In het fusieprotocol dat beide ziekenhui-
zen ondertekenden vallen twee punten 
op: de ontwerpstatuten maken gewag 
van artsenparticipatie, en er wordt ge-
sproken van een Strategisch Paritaire 
Executieve Commissie (SPEC). Die SPEC 
maakt samen met het aandeelhouders-
forum, de algemene vergadering, de 
raad van bestuur, het bureau van de 
raad van bestuur, het directiecomité, 
de medische raad, het artsenoverleg-
platform, de Vereniging van Ziekenhuis-
artsen Turnhout (VZT) deel uit van de  
ziekenhuisstructuur. “De algemene ver-
gadering bestaat uit 25 leden, waaronder 
acht vertegenwoordigers van de VZT en 
één huisarts. In de raad van bestuur zijn 
drie van de elf bestuurders afgevaardigd 
door de VZT. Het aandeelhoudersforum, 
dat driemaal per jaar vergadert, bestaat 
uit zes leden: twee van het OCMW en de 
stad Turnhout, twee van KMSI (Kristelij-
ke Medisch-Sociale Instellingen) en twee 
van de VZT.”

Het overleg binnen de artsengroep  
gebeurt op vier niveaus. 
• De medische raad die 

tweewekelijks samenkomt en 
bestaat uit 13 artsen gekozen uit 
en door de ziekenhuisartsen. 

• De medische raad aangevuld met 
twee ‘wijzen’ vormen de VZT, die 
maandelijks vergadert. 

• Het overlegplatform waaraan 
alle artsen van het ziekenhuis, 
de medisch directeur en de 
vertegenwoordigers van de artsen 
in de raad van bestuur deelnemen 
(viermaal per jaar). 

• Ten slotte is er de medische 
diensthoofdenvergadering 
waaraan de 27 dienst(afdelings)
hoofden deelnemen.

“De SPEC past in het kader van de ver-
regaande integratie van de artsen in 
het beleid van het ziekenhuis”, legt Jo 
Leysen uit. “Ze bestaat uit zes artsen 
en zes directieleden. De artsen worden 
aangesteld door de raad van bestuur 
op voordracht en in samenspraak met 
de medische raad. De voorzitter van de 
SPEC is de algemeen directeur. De SPEC 
ziet onder meer toe op de financiële re-
geling, de strategie en het beleidsplan. 
De voorstellen vanuit de SPEC worden 
zoveel mogelijk in consensus geformu-
leerd, verdedigd en uitgevoerd. Wenst 
de medische raad of de raad van bestuur 
af te wijken van een voorgesteld advies, 
dan moet dat gemotiveerd worden. Een 
evaluatie leert dat de artsenparticipatie 
geleid heeft tot een grotere betrokken-
heid van de artsen, wat positief is voor 
het ziekenhuis”, besluit dr. Leysen. ❚
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AZ Turnhout geeft 
artsen een plaats
Zorgnet Vlaanderen en Icuro organiseerden een studiedag 
over ziekenhuisgovernance. Tijdens deze studiedag stelden 
vier ziekenhuizen hun governancemodel voor. Een overzicht 
in onze zomerreeks. Vandaag: AZ Turnhout.

Renaat Peleman ondervoorzitter VVH

P rof. dr. Renaat Peleman, 
hoofdarts van het UZ Gent, 
is verkozen tot ondervoorzit-

ter van de Vlaamse Vereniging van 
Hoofdartsen (VVH). Als ondervoorzit-
ter zal professor Peleman samen met 
prof. dr. Dirk Ramaekers, medisch  
directeur van het Jessa Ziekenhuis, 
de VVH vertegenwoordigen bij ge-
sprekken met de overheid. De ver-
eniging overlegt onder meer met 
de federale en de Vlaamse overheid 
over de zesde staatshervorming en 
over de rol van de arts in het beleid 

van het ziekenhuis. De hoofdarts zou meer tools in handen moeten krijgen 
om een eenduidig ziekenhuisbeleid uit te stippelen. De VVH zelf heeft wel 
nog wat werk om haar website bij te spijkeren. Zo heeft ze de samenstelling 
van het nieuwe bestuur nog niet aangepast en is de informatie die men erop  
terugvindt, niet erg recent.
Als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen vormt dr. Van Dijck 
het aanspreekpunt voor wie aan de hoofdartsen informatie moet doorgeven. In 
het bestuur zit per provincie minstens een vertegenwoordiger. Om de drie jaar 
wordt dat bestuur verkozen. Dr. Van Dijck is inmiddels al ruim 15 jaar voorzitter, 
dr. Dirk Ramaekers vervult de taak van ondervoorzitter, dr. Yves Grysolle die van 
penningmeester. De vertegenwoordigers per provincie: dr. Herwig Van Dijck, 
Antwerpen, dr. Dirk Ramaekers, Antwerpen; dr. Wim Vanhecke Vlaams-Brabant; 
dr. Griet Vandervelpen, Limburg; dr. Yves Grysolle, Oost-Vlaanderen, dr. Renaat 
Peleman, Oost-Vlaanderen, dr. Geert Bosma, West-Vlaanderen. ❚

P.S.
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Prof. dr. Renaat Peleman

Marc Moens nieuwe voorzitter 
Vlaams Artsensyndicaat

D r. Marc Moens werd una-
niem verkozen tot nieuwe 
voorzitter van het Vlaams 

Artsensyndicaat (VAS). Hij volgt dr. 
Hilde Roels op die meermaals het 
mandaat van voorzitterschap op zich 
nam. Marc Moens was al driemaal 
voorzitter van de Bvas en is op dit 
moment Bvas-ondervoorzitter. Tot 
VAS-ondervoorzitters werden Dirk 
Scheveneels (huisarts) en Patrick 
Dhaenens (uroloog) verkozen.

Marc Moens beklemtoont het belang 
van de zesde staatshervorming, die belangrijke pakketten in de welzijns- en 
zorgsector overdraagt van het federale naar het regionale niveau. Het VAS 
pleitte steeds voor voldoende overleg binnen een gestructureerd kader, zodat 
eventuele maatregelen of beleidswijzigingen met de sector op voorhand wor-
den besproken. De artsen bij het beleid betrekken blijft prioritair voor het VAS.

‘Geneesheer’ nog niet overal gebannen
Opvallend ook: zopas verscheen de nieuwste uitgave van ‘De geneesheer- 
specialist’ (van het VBS), waarvan dr. Moens verantwoordelijk uitgever is. De 
uitgave werd omgedoopt tot ‘De arts-specialist’, iets waar Marc Moens al lan-
ger voor ijverde wegens de genderneutraliteit van de benaming. Het VBS had 
al eerder tot een naamswijziging besloten en staat voortaan voor ‘Verbond 
der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten.’
Uw vakblad De Specialist waakt al geruime tijd over het gebruik van deze gen-
derneutrale benaming en beschouwt de term ‘geneesheer’ als oubollig. De 
Orde heeft de term een tijdje geleden al geweerd. Eigenaardig genoeg zijn het 
vooral nog de overheid en de ziekenfondsen die de term ‘geneesheer’ moeten 
bannen, wat men toch mag verwachten van een overheid en instanties die 
genderneutraliteit hoog in het vaandel moeten dragen. ❚

P.S.
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Dr. Marc Moens
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H et proefschrift werd schitterend 
verdedigd door meester Dewal-
lens, en dat voor een uitgelezen 

examencommissie van gereputeerde 
juristen: de professoren Tom Baltha-
zar (UGent), Patrick Cras (Universiteit  
Antwerpen), Johan Legemaate (Univer-
siteit Amsterdam), Steven. Lierman (Uni-
versiteit Antwerpen, KU Leuven), Paul 
Schoukens en Thierry Vansweevelt. Filip 
Dewallens legde de vinger op 15 wonden:

1 
    Het statuut van de 

ziekenhuisarts is niet 
gelinkt aan een kwalitatief 
doel

Daarin steekt het schril af met het statuut 
in Nederland, waar zo goed als alle rege-
lingen in functie staan van een kwalitatief 
aspect of van het belang van de patiënt. 
Bij ons wordt dat patiëntenbelang slechts 
één keer vermeld in de ziekenhuiswet. 
Sinds de zesde staatshervorming deed 
zich een soort schisma voor: de gemeen-
schappen zijn nu uitdrukkelijk bevoegd 
voor de kwaliteit van de ziekenhuisorga-
nisatie, maar niet voor wijzigingen aan 
het statuut van de ziekenhuisarts.

2 
    ‘Ziekenhuisarts’ nergens 

goed omschreven

Welke medische activiteit moet 
men uitoefenen om onder het statuut 
van ziekenhuisarts te vallen? Dat staat 
nergens omschreven. Het statuut 
moet zo breed mogelijk slaan op alle 
artsen verbonden aan het ziekenhuis, 
maar tegelijk moet het focussen op 
artsen en voor hen bevoegde of legale 
handelingen.

3 
    ‘Ziekenhuisartsen’ ook los 

van ziekenhuissetting

Nu is men enkel ziekenhuisarts 
als men verbonden is aan een zieken-
huis. Nochtans moeten ook artsen in een 
andere setting onder dat statuut vallen: 
waar geen overnachting mogelijk is voor 
patiënten, mono-specialistische voorzie-
ningen, voorzieningen zonder medische 
permanentie.

4     Schriftelijke 
overeenkomst 
noodzakelijk

Het huidige regime laat vier soorten art-
sen toe, zonder al te veel rechtszekerheid:
•  artsen verbonden met een geschreven 

overeenkomst;
•  artsen verbonden zonder geschreven 

overeenkomst;

•  toegelaten artsen;
•  feitelijk gedoogde artsen.
Dat is een onmogelijke situatie op vlak 
van rechtszekerheid.

5 
    Reduceer het aantal 

categorieën van 
ziekenhuisartsen tot twee

Momenteel is de taxonomie een zootje: 
de ziekenhuiswetgeving onderscheidt 
de categorieën exclusief, voltijds, op-
leidingsstatuut en einde activiteit. De 
interne reglementen hebben het over 
‘toegelaten’, ‘resident’, ASO, stagiair, 
vrij geneesheer, exclusief, voltijds, pri-
vileged, einde activiteit). Sommige van 
die kwallificaties zijn strijdig met het 
Europees recht. Voorstel is om dit alles 
te beperken tot een algemene en een 
bijzondere categorie. De laatste verbin-
tenissen zijn op maat in functie van een 
concreet beoogde rechtsverhouding.

6 
    De ASO: aandacht voor 

samenhangend statuut

Een coherent juridisch en soci-
aalrechtelijk statuut dat artsen aan het 
begin van hun carrière rechtszekerheid 
biedt, is noodzakelijk (zie ook onze reeks: 
De hemelbestormers).

7 
    Niet alleen werknemers 

maar ook zelfstandige  
ziekenhuisartsen moeten 
uit het toepassingsgebied 
van de overheidsopdrach-
tenwet

Ziekenhuizen zijn aanbestedende over-
heden. Ze moeten dan ook een aanbe-
steding uitschrijven voor ziekenhuisart-
sen vooraleer ze die kunnen aanwerven. 
Maar in dienstverband is deze aanbeste-
ding uitgesloten. Dat moet ook kunnen 
voor zelfstandige artsen. Europa laat het 
toe. Alleen moet België het eveneens 
toestaan.

8 
    De bepalingen in de 

ziekenhuiswet over het 
statuut van de 
ziekenhuisarts zijn van 
openbare orde

Het statuut staat in functie van het col-
lectieve belang van de patiënten die in 
het ziekenhuis verzorgd worden. Zo kan 
de ziekenhuisarts in optimale omstan-
digheden zorg verlenen en dus behoort 
dit tot de openbare orde, al sprak Cassa-
tie zich eerder uit tegen deze zienswijze.

9 
    Het is verboden om de 

professionele autonomie 
van de ziekenhuisarts in te 
perken. Dat verbod moet 
gelden voor de algemene 
regeling en het individuele 
contract, maar ook voor 
het medisch reglement

Het medisch reglement is de plaats bij 
uitstek om bepalingen op te nemen die 
sommige handelingen onttrekken aan 
het behandelingsspectrum van de art-
sen. Dat kan niet. Als dat gebeurt, moet 
men sancties voorzien.

10 
    De algemene regeling 

moet afdwingbaar zijn 
voor alle ziekenhuisartsen

Nu is dat niet het geval. Het is een eenzij-
dig reglement van de ziekenhuisbestuur-
der en geen collectieve overeenkomst 
met de ziekenhuisartsen. Daarom kan de 
algemene regeling het individuele con-
tract met een ziekenhuisarts niet overru-
len, tenzij via een verwijzingsbeding, de 
beruchte ‘kettingclausule’. Dat maakt het 
moeilijk voor een ziekenhuis om zijn be-
leid aan te passen en dus moet de alge-
mene regeling veranderen van eenzijdig 
reglement in een bindende collectieve 
overeenkomst.

11 
    Medisch reglement moet 

afdwingbaar zijn voor de 
ziekenhuisartsen

Ook het medisch reglement is slechts 
een eenzijdig reglement van de zieken-
huisbestuurder. Dus moet ook hier een 

bepaling worden opgenomen om het 
medisch reglement bindend te maken 
voor alle ziekenhuisartsen.

12     Centrale inning moet  
zowel ziekenhuis-
bestuurder als ziekenhuis-
arts binden

Het reglement van de centrale inning is 
een collectieve overeenkomst tussen de 
ziekenhuisbestuurder en de medische 
raad. Deze overeenkomst bindt de indi-
viduele ziekenhuisartsen niet. Deze band 
moet van rechtswege worden vastge-
legd in de individuele overeenkomst.

13 
    Uitdrukkelijke 

instructiebevoegdheid van 
hoofdarts tegenover 
ziekenhuisartsen

Het is een oud zeer: de hoofdarts staat 
juridisch zwak om zijn gezag uit te oe-
fenen. Een instructierecht kan worden 
opgenomen in de overeenkomst met de 
ziekenhuisarts, weliswaar op voorwaar-
de dat intellectuele beperkingen op de 
professionele autonomie niet toegela-
ten zijn. Organisatorische instructies zijn 
wel mogelijk.

14 
    De afzettingsprocedure 

van een ziekenhuisarts 
moet los van een 
eenzijdige beëindiging 
door de ziekenhuisarts en 
van een beëindiging in 
wederzijds akkoord

Logisch: in deze gevallen moet de zie-
kenhuisarts niet worden beschermd te-
gen een beslissing van de ziekenhuisbe-
stuurder.

15     Er mag zelfstandige 
ziekenhuisartsen geen 
leeftijdsgrens opgelegd 
worden om de 
samenwerking met het 
ziekenhuis stop te zetten, 
tenzij die leeftijdsgrens 
gerechtvaardigd wordt 
door een legitiem doel

Dat legitiem doel wordt bij voorkeur ver-
meld in de algemene regeling. ❚

Vrij naar ‘Het statuut van de ziekenhuisarts’, een onderzoek 
naar de individuele en collectieve rechtsverhoudingen tus-
sen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen, Filip Dewallens, Ant-
werpen 13 juni 2015.

Pascal Selleslagh
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Statuut van de ziekenhuisarts: 15 werven…
Maggie De Block mag dan al 3 werven hebben geopend 
voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de 
hervorming van het statuut van de ziekenhuisarts alleen 
al vergt 15 juridische werven. Althans, als we op het 
doctoraal proefschrift van Filip Dewallens afgaan.

BEROEPSNIEUWS
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This medicinal product is subject to additional monitoring. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTI-
TATIVE COMPOSITION Daklinza 30 mg �lm-coated tablets. Each �lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 30-mg �lm-coated 
tablet contains 58 mg of lactose (as anhydrous). Daklinza 60 mg �lm-coated tablets. Each �lm-coat-
ed tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known 
effect: Each 60-mg �lm-coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous). For the full list of 
excipients, see section 6.1 of the SmPC. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Daklinza 
is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus 
(HCV) infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of the SmPC). For HCV genotype speci�c activity, 
see sections 4.4 and 5.1 of the SmPC. Posology and method of administration Treatment with Daklin-
za should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of chronic hepatitis 
C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken orally with or without 
meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal products. The Summary of 
Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen should also be consulted before 
initiation of therapy with Daklinza. Recommended regimens and treatment duration are provided in Table 
1 below (see sections 4.4 and 5.1 of the SmPC): Table 1: Recommended regimens and treatment 
duration for Daklinza combination therapy

HCV genotype and patient 
population*

Treatment Duration

Genotype 1 or 4 without 
cirrhosis

Daklinza + sofosbuvir 12 weeks

Consider prolongation of treatment to 
24 weeks for patients with prior treat-
ment including a NS3/4A protease  
inhibitor (see sections 4.4 and 5.1 of 
the SmPC)

Genotype 1 or 4 with com-
pensated cirrhosis

Daklinza + sofosbuvir 24 weeks

Shortening treatment to 12 weeks 
may be considered for previously 
untreated patients with cirrhosis and 
positive prognostic factors such as 
IL28B CC genotype and/or low base-
line viral load.

Consider adding ribavirin for patients 
with very advanced liver disease or 
with other negative prognostic fac-
tors such as prior treatment experi-
ence.

Genotype 3 with com pen-
sated cirrhosis and/or 
treatment experienced

Daklinza  
+ sofosbuvir  
+ ribavirin

24 weeks

Genotype 4 Daklinza  
+ peginterferon alfa  
+ ribavirin

24 weeks of Daklinza in combination 
with 24-48 weeks of peginterferon 
alfa and ribavirin.

If the patient has HCV RNA unde-
tectable at both treatment weeks 4 
and 12, all 3 components of the reg-
imen should be continued for a total 
duration of 24 weeks. If the patient 
achieves HCV RNA undetectable, but 
not at both treatment weeks 4 and 
12, Daklinza should be discontinued 
at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total du-
ration of 48 weeks.

* For the regimen of Daklinza + sofosbuvir, data for 12-week treatment duration are available only for 
treatment-naïve patients with genotype 1 infection. For Daklinza + sofosbuvir with or without ribavirin, 
data are available for patients with advanced liver disease (≥F3) without cirrhosis (see sections 4.4 and 
5.1 of the SmPC). The recommended use of Daklinza + sofosbuvir in genotype 4 is based on extrapo-
lation from genotype 1. For the regimen of Daklinza + peginterferon alfa + ribavirin, data are available 
for treatment-naïve patients (see section 5.1 of the SmPC). The dose of ribavirin, when combined with 
Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg or ≥75 kg, respectively). Dose mod-
i�cation, interruption and discontinuation Dose modi�cation of Daklinza to manage adverse reactions 
is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary because 
of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic treatment 
stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment discontinuation in 
patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with Daklinza, peginterferon 
alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment virologic response will achieve 
a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of treatment is recommended in these 
patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation of treatment (i.e. treatment stopping rules) 
are presented in Table 2. Table 2: Treatment stopping rules in patients receiving Daklinza in com-
bination with peginterferon alfa and ribavirin with inadequate on-treatment virologic response

HCV RNA Action

Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment 
with Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 3A4 
(CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered with strong 
inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be increased to 90 
mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See section 4.5 of the SmPC. 
Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, the dose should be 
taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose time. However, if the 
missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose should be skipped 
and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose adjustment of  
Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see sections 4.4 and 5.2 of the SmPC). Renal impairment 
No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see section 
5.2 of the SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild  
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10)  
hepatic impairment. Daklinza has not been studied in patients with decompensated cirrhosis (see  
sections 4.4 and 5.2 of the SmPC). Paediatric population The safety and ef�cacy of Daklinza in children 
and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. Method 
of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to 
swallow the tablet whole. The �lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to 
lower exposure and loss of ef�cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to  
phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic 
dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). Undesirable effects 
Summary of the safety pro�le The overall safety pro�le of daclatasvir is based on data from 798 patients 
with chronic HCV infection who received Daklinza 60 mg once daily either in combination with sofosbuvir 
with or without ribavirin (n=211) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=587, pooled 
data) from a total of eight clinical trials. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently re-
ported adverse reactions were fatigue, headache, and nausea. No Grade 3 or 4 adverse reactions were 
reported. Two patients discontinued for adverse events, which were considered unrelated to study ther-
apy. Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, pruritus, insomnia, in�uenza-like illness, dry skin, nausea, decreased 
appetite, alopecia, rash, asthenia, irritability, myalgia, anaemia, pyrexia, cough, dyspnoea, neutropenia, 
diarrhoea and arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity 
(frequency of 1% or greater) were neutropenia, anaemia and lymphopenia. The safety pro�le of da-
clatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon 
alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. List of adverse reactions Adverse  
reactions are listed by system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to 
<1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within 
each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse 
reactions in clinical trials. Daklinza in combination with sofosbuvir ± ribavirin*: Blood and lym-
phatic disorders: common : anaemia*/Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/
Psychiatric disorders: common: depression, anxiety, insomnia/Nervous system disorders: very common: 
headache – common: dizziness, migraine/Vascular disorders: common: hot �ush/Respiratory, thoracic, 
and mediastinal disorders: common: cough, dyspnoea, dyspnoea exertional, nasal congestion/Gastroin-
testinal disorders: very common: nausea - common: diarrhoea, abdominal pain upper, constipation, �at-
ulence, gastrooesophageal re�ux disease, dry mouth, vomiting/Skin and subcutaneous tissue disorders:  
common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/Musculoskeletal and connective tissue disorders:  
common: arthralgia, myalgia/General disorders and administration site conditions: very common:  
fatigue – common: irritability. * Ninety (43%) of the 211 patients received ribavirin in addition to 
Daklinza and sofosbuvir. There were no reports of anaemia in the ribavirin-free treatment groups 
of the study. Laboratory abnormalities In the clinical trial of Daklinza in combination with sofosbu-
vir with or without ribavirin, one patient had a Grade 3 hemoglobin decrease; this patient was 
in a ribavirin treatment group. Laboratory abnormalities among patients treated with Daklinza,  
peginterferon alfa and ribavirin were similar to those among patients treated with placebo, peginter-
feron and ribavirin. Paediatric population The safety and ef�cacy of Daklinza in children and adoles-
cents aged <18 years have not yet been established. No data are available. Reporting of suspected  
adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal  
product is important. It allows continued monitoring of the bene�t/risk balance of the medicinal 
product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Federal 
Agency for Medicines and Health Products, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 
40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Uxbridge Business 
Park - Sanderson Road - Uxbridge UB8 1DH - United Kingdom Local representative of authorisation  
holder: BRISTOL-MYERS SQUIBB  
BELGIUM S.A/N.V. MARKETING AUTHO-
RI SATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
- EU/1/14/939/002 Drug under  
medical prescription. Creation date: 
September 2014
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company
DAKLINZA® is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb and its af�liates

1. Daklinza® (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. [insert local details] Bristol-Myers Squibb Company; March 2014. 2. Sulkowski 
MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 
2014;370:211-221. 3. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60:392-420. 4. Swain 
MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-
2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.

WITH DAKLINZA®, 
THE FIRST NS5A 
INHIBITOR AS YOUR ALLY, 
YOU CAN ACHIEVE CURE*...

NEW IN HEPATITIS C
Dosages Public Price

Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9770,68
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9770,68

M
E 

13
92

BE
15

PR
04

20
0

2015-113 BMSDAK Adv Daklinza Le Specialist 2x1P 317x250 BAT.indd   1 19/05/15   10:35



10 I

De Specialist 15-12 ❚ 8 juli 2015 www.despecialist.eu

Wat doet u precies?
Line Heylen: “Vier jaar geleden startte 
ik mijn specialisatie. Na twee jaar ben 
ik dan aan mijn doctoraat begonnen op 
de dienst nefrologie. Zo’n PhD-project 
duurt vier jaar. Daarna doe ik nog twee 
jaar specialisatie nefrologie.”

Waarom een doctoraat?

L.H.: “De link tussen klinisch werk en 
onderzoek heeft me altijd al geboeid, 
omdat onderzoek de achterliggende 
basis toont waarop ons medisch han-
delen gestoeld is. Ik vind een doctoraat 
een goede voorbereiding om nadien op 
een kritische manier aan evidence-based 
geneeskunde te doen. Het is ook zo dat 
wij tijdens dit doctoraat nog steeds kli-
nisch actief blijven: zo doe ik tijdens mijn 
onderzoeksperiode eenmaal per week 
raadplegingen en heb ik twee weekend-
dagen wacht per twee maanden.”

Vanwaar die interesse  
in de nier?
L.H.: “Interne geneeskunde is op zich al 
een heel breed en diepgaand vakgebied, 
en nefrologie in extremis. Bovendien 
vind ik het pathofysiologisch redeneren 
in nefrologie uitdagend.”

Als voorzitster van VASO staat u 
op de barricaden voor een beter 
statuut. Wat loopt er dan fout?

L.H.: “Met VASO-AMSF kaarten we twee 
problemen aan: er is het gebrekkige  
sociaal statuut van de specialisten-in- 
opleiding, en er is het probleem van de 
opleider die ook werkgever is. In maart 
van dit jaar hebben we daar een enquê-
te over gehouden, waarop een respons 
kwam van 34%. Die hoge respons op zich 
toont al aan hoe groot de bezorgdheid is. 
Drie kwart wil een beter sociaal statuut. 
Het oude is historisch gegroeid maar is 
vandaag niet langer aanvaardbaar. We 
zijn blij dat minister De Block ons daarin 
volgt. Eigenlijk missen we twee elemen-
ten: pensioenopbouw (waarbij onze as-
sistentjaren meetellen voor de gewerkte 
jaren) en bijdragen voor werkloosheid 
(waaronder ook palliatief verlof en  
ouderschapsverlof). 

Bij het bepalen van het aantal assisten-
tenplaatsen wordt geen rekening gehou-
den met de kansen die die specialisten 
later op de arbeidsmarkt zullen hebben. 
Het feit dat er in 2018 een dubbele cohor-
te aan artsen zal afstuderen, maakt dat 
probleem alleen maar prangender.”

Hoe lost men het probleem van 
de dubbele cohorte dan het 
best op?
L.H.: “Dat is een moeilijke vraag. Moet 
per stageplaats het aantal plaatsen voor 
assistenten verhoogd worden? Of moe-
ten er meer stagemeesters komen? Of 
moeten meer assistenten naar het bui-
tenland? Vergeet niet dat die buitenland-
se plaatsen niet altijd betaald worden en 
niet alle assistenten naar het buitenland 
willen of kunnen gaan… 
Er zijn dus een aantal mogelijkheden die 
best niet te exclusief benaderd worden. 
Bovendien willen we natuurlijk dat de 
kwaliteit van de opleiding evenwaardig 
blijft en toch iedereen dezelfde kansen 
kan krijgen.”

Het sociaal statuut  
is een principekwestie?
L.H.: “Inderdaad. Dat sui-generisstatuut 
is veel te beperkt. En dus moet het ver-
anderen. Ik ben blij dat de minister ons 
begrijpt. We bespreken het met haar. Dat 
is goed.”

Naast het sociaal statuut 
zijn er klachten over de 
rolverdeling tussen opleider 
en werkgever. Wat loopt daar 
fout?

L.H.: “Het is geen goed idee dat diegene 
die ons opleidt en ons het beroep aan-
leert tegelijkertijd ook onze werkgever is. 
Een assistent kan moeilijker arbeidsza-
ken bespreken met iemand die tevens de 
persoon is van wie hij het vak wil leren.” 

Wat is de oplossing  
van die situatie?
L.H.: “Huisartsen-in-opleiding hebben 
de vzw SUI als werkgever. We ijveren er-
voor om ook voor specialisten-in-oplei-
ding een vzw als werkgever te creëren. 
Als een vzw de taken van werkgever op 
zich neemt, kan de opleider zich meer op 
de opleiding focussen. Zo kan er effec-
tief meer active teaching komen. Boven-
dien kan een vzw zich dan meteen ook 
bezighouden met de verbetering van 
ons sociaal statuut en de arbeidsvoor-
waarden bewaken. Denk aan afspraken 
rond arbeidsduur.”

Ziet u de situatie rooskleurig 
in?
L.H.: “Ik ben blij dat we overleg plegen 
met een minister die de ernst van de 
situatie inziet. Bovendien zie ik dat de 
situatie op de werkvloer gestaag verbe-
tert. Ik hoop ook dat er meer aandacht 

voor active teaching op de werkvloer 
komt. Maar ik blijf wel bezorgd over de 
gevolgen van de dubbele cohorte afge-
studeerden. Er wordt naar oplossingen 
gezocht maar het blijft moeilijk.” ❚

Aart De ZitterJS
18
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“Ik ben blij dat we overleg plegen 
met een minister die de ernst van de 
situatie inziet.”

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

aan de klaagmuur wegens hun 
armzalige 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
3 -  Line Heylen (UZ Leuven/

KU Leuven) ASO interne 
geneeskunde

Line Heylen:  
‘Oplossing dubbele cohorte blijft moeilijk’
Line Heylen, 29, specialiseert in interne geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. 
Daarnaast is ze ook voorzitster van de nationale Vereniging voor Arts-Specialisten in 
Opleiding (VASO-AMSF). Ze combineert klinisch werk met onderzoek en stuurt daarnaast 
VASO-AMSF aan. En toch vindt ze nog een gaatje in haar agenda voor een interview in de 
lobby van Gasthuisberg.

REEKS DE HEMELBESTORMERS (3)
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‘Deur staat open naar erosie kwaliteitsgeneeskunde’

D e Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde (KAG) trekt ten 
strijde tegen een lijk dat nog 

uit de kast van Laurette Onkelinx valt: 
het KB van 23 augustus vorig jaar. Dat 
heft een duidelijke opsplitsing op tussen 
de bevoegdheden van basisartsen en 
artsen met een bijkomende beroepsop-
leiding. De dubbele cohorte afgestudeer-
den in 2018 zet het dossier op scherp.

Het grote aantal afgestudeerde (basis)
artsen zonder bijkomende beroeps-
opleiding – 2.200 Franstaligen en 500 
Nederlandstaligen – behoudt door dit 
nieuwe KB van 23 augustus 2014 het 
recht tot het voorschrijven van genees-
middelen, onderzoeken en behande-
lingen, het verrichten van raadplegin-
gen en de bij wet bepaalde medische  
verstrekkingen.

Zo dreigt er een reëel gevaar voor de 
patiëntveiligheid en de kwaliteit van de 
medische verzorging. De medische pres-
taties zijn beperkt, de honoraria voor 
raadpleging liggen lager in vergelijking 
met deze voor een erkende huisarts. 
Bijgevolg ontstaat gevaar voor overcon-
sumptie en uitoefening van alternatieve 
(niet bewezen) geneeskundige praktij-
ken door deze basisartsen.

De KAG pleit onder meer voor de op-
schorting van het bewuste KB Onkelinx 
en wil komen tot een ondubbelzinnige 
regelgeving. ❚

P.S.
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I n Vlaanderen blijkt het echter nog 
steeds te kloppen: hoewel (slechts) 
48% van de vrouwen bij vrijwel ie-

der seksueel contact een orgasme krijgt, 
versus 90% van de mannen, is er geen 
beduidend verschil in seksuele tevreden-
heid tussen beide seksen. De tevreden-
heidsscore bedraagt 3,6 op 5 bij mannen 
en 3,5 bij vrouwen.

Dat, en nog veel meer, staat in een zo-
pas gepubliceerd, uitgebreid rapport van 
Sensoa over de seksuele gezondheid 
van volwassenen in Vlaanderen.

De auteurs hebben zich voor hun do-
cument gebaseerd op twee bronnen. 
Enerzijds de gezondheidsenquête 2013, 

waaraan 3.500 Vlamingen deelnamen. 
Anderzijds het Sexpert-onderzoek, dat in 
2011-2012 bijna 2.000 Vlamingen tussen 
14 en 80 jaar bevroeg over hun seksueel 
welzijn.

Sexpert
In het Sexpert-onderzoek had 93% van de 
respondenten ervaring met seks en 89% 
met geslachtsgemeenschap (penetratie). 
Van de seksueel ervaren respondenten 
was de meerderheid (79%) ook seksueel 
actief tijdens de voorbije zes maanden. 
Bij 65-plussers was dat 57% van de man-
nen en 36% van de vrouwen.

Gemiddeld hebben Vlaamse mannen en 
vrouwen 1,2 keer seks per week. 

Mannen tussen 50 en 65 jaar hebben 
over hun voorbije levensduur gemid-
deld 13 sekspartners gehad. Bij vrouwen 
bedraagt het gemiddelde 5. Meer dan 
één op de tien mannen (14%) bezocht 
ooit een prostituee. In Vlaanderen iden-
tificeert 3,3% zich als holebi (homosek-
sueel, lesbisch of biseksueel). ❚

Dr. Michèle Langendries

O p 19 november 2015 
bent u welkom op de 
studie- en netwerkdag in 

Daarkom in Brussel. Praten over 
seksuele gezondheid vormt voor 
iedereen een uitdaging. Dat is 
het ook voor professionals uit de 
gezondheids- en welzijnssector en 
zeker in een multiculturele context. 
Die dag wordt ook een nieuwe 
meertalige website van Sensoa 
gelanceerd voor anderstaligen 
en professionals. De site biedt 
tools om de communicatie tussen 
professionals en hun cliënten te 
vergemakkelijken. Deelname aan 
deze dag is gratis. Inschrijven is 
mogelijk vanaf eind september via 
Sensoa.be

Aan de dag werken mee: 
Agentschap Integratie en 
Inburgering, Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, 
Medimmigrant en ICRH (UGent)  
en Ghapro.

www.sensoa.be
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Vlaamse vrouwen ook tevreden zonder orgasme
Al decennialang lezen we in de wetenschappelijke literatuur 
dat het orgasme voor de vrouw minder belangrijk is dan 
voor de man. Dit soort bevindingen kan men het best 
regelmatig opnieuw aan de realiteit toetsen. Seksualiteit is 
immers een evoluerend gegeven.

Studiedag  
seksuele gezondheid 

BEROEPSNIEUWS
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W aarom ultrahoogmagneet-
veld-MRI? Een pathologische 
afwijking vroegtijdig vin-

den en de aard ervan vaststellen wordt 
steeds belangrijker in de dagelijkse me-
dische praktijk. Door het hogere mag-
neetveld is men in staat om meer signaal 
te verkrijgen dan met een reguliere scan-
ner. Hierdoor kan men beelden sneller 
opbouwen of met een hogere resolutie 
maken. Ook zijn sommige contrasteffec-
ten op ultrahoogveld meer uitgesproken 
dan op lagere veldsterktes, zoals: het 
contrast tussen bloed en hersenweefsel 
(om vaten af te beelden) en tussen weef-
sels met verschillende ijzerdichtheden.

Tijdens de afgelopen jaren was er een 
verschuiving van het zichtbaar maken 
van de anatomie naar het afbeelden van 
ziektebeelden. Ziektebeelden met een 
kleinschalige, of diffuse oorzaak, zoals 
in afwijking aan de kleine vaten (micro- 
angiopathie), alzheimer, MS of parkinson 
zijn echter nog steeds lastig te visualise-
ren. De ontwikkeling van beeldvorming 
op ultrahoogveld opent de weg naar gro-
te hoeveelheden nieuwe info. Hierdoor 
ontstaat al in een eerder stadium inzicht 
in pathologie. 

Aanvullende beeldverwerkingstechnie-
ken, zoals de automatisering van beeld-
registratie en interpretatiehulpen maken 
de verwerking van deze grote hoeveel-
heden informatie mogelijk. Hierdoor kan 
de info niet alleen bij ad-hocdiagnostiek 
worden gebruikt, maar ook bij epide-
miologische studies en voor planning en 
sturing van operaties. 

Om ultrahoogveld-MRI tot een succes te 
maken, is onderzoek nodig dat de ver-
taalslag kan maken van fundamenteel 

naar toegepast, een taak die niet onder-
schat moet worden. Met recente ontwik-
kelingen in andere wetenschapsgebie-
den als moleculaire biologie, biochemie 
en medische beeldvorming is dat een 
taak waarvoor nu het juiste gereedschap 
is ontwikkeld. Beeldvorming is op dit 
moment al een cruciaal onderdeel van 
de gezondheidszorg, maar wegens de 
huidige ontwikkelingen, wordt het wel-
licht de spil waar alle andere disciplines 
om draaien. Onderzoek naar ultrahoog-
veld-MRI draagt daar direct aan bij.

Toekomstmuziek  
in de praktijk
Met Amsterdam en Leiden beschikt het 
UMC Utrecht over de derde MRI-scan-
ner met een ultrahoogmagneet-
veld-7-Tesla van Philips in Nederland. 
De groep ‘High-field MRI’ houdt zich 
bezig met de ontwikkeling van metho-
den en klinische toepassingen van deze 
scanner. De magneet is 140.000 keer zo 
sterk als het magneetveld van de aarde, 
32.000kg zwaar, 3,4 meter lang en heeft 
een diameter van 2,4 meter.

De Philips MR is succesvol en onder-
scheidend door het hechte netwerk van 
gebruikers die Philips faciliteert en on-
dersteunt. De wetenschappelijke produc-
tiviteit van dat netwerk is enorm groot 
en waardevol. Veel unieke technologie 
die voor 7T uitgevonden is, migreert 
naar lagere veldsterkten voor evenredig 
voordeel in kwaliteit van imaging. 

De Magnetom Terra (25.000kg) van 
Siemens is een 7-Tesla-MRI-systeem, 
ontworpen om de allernieuwste MRI- 
onderzoeksresultaten in klinische toe-
passingen om te zetten. Bovendien is het 

’s werelds allereerste onderzoeksysteem 
met ultrahogeveldsterkte dat klaar is 
voor toekomstig klinisch gebruik, dankzij 
de CE-markering en FDA-markttoelating 
voor geselecteerde neurologische en 
musculoskeletale beeldvormingstoe-
passingen op basis van magnetische 
resonantie. Dankzij de Dual Mode-func-
tionaliteit kunnen gebruikers in minder 
dan 10 minuten omschakelen van uiterst 
innoverende onderzoekstoepassingen 
naar specifieke klinische protocollen. Het 

nieuwe 7-Tesla-MRI-systeem biedt een 
brede waaier van uiterst innoverende 
7-Tesla-onderzoeksfunctionaliteiten en 
is gebaseerd op het softwareplatform 
syngo MR E11, identiek aan dat voor de 
laatste nieuwe, hoogwaardige 3-Tesla- 
MRI-systemen van Siemens voor een 
consistent gebruikscomfort en een een-
voudige protocoluitwisseling. ❚

Frans De KuysscheJS
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Nieuwe generatie 
7t-scanners
De 7-Teslascanner heeft een aantal voordelen ten opzichte 
van andere reguliere 1,5T- en 3T-scanners. Er komen nog 
nieuwe perspectieven in deze materie.

ZIEKENHUISNIEUWS
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Met dit platform dat multidisci-
plinaire totaalzorg aanbiedt, 
wil de dienst een referentie-

centrum worden in de Brusselse Noor-
drand. In het aanbod: prenatale diagnos-
tiek, zwangerschapsopvolging, fertiliteit 
en bevallingen. Multidisciplinair bete-
kent de naadloze integratie van:

•  kinder-  
en adolescentengynaecologie;

• seksuologie;
• soa en HPV-screening;
• borstkliniek;
•  oncologische gynaecologie in 

samenwerking met UZ’s;
• menopauzeopvolging;

•  integratie van het vertrouwenscentrum 
en de forensische geneeskunde in 
kader van seksuele agressie;

•  opvang van genitale mutilatie en de 
familiale planning met gestructureerde 
begeleiding van een ongewenste 
zwangerschap;

• bekkenbodemkliniek.
Het team bestaat ondertussen uit 8 gy-
naecologen en 24 vroedvrouwen en 
wordt gesteund door het UZ Leuven 
(samenwerkingsakkoord). In de nabije 
toekomst staat ook een vroedvrouwen-
consultatie op de planning.

Diensthoofd van het gynaecologisch 
platform, dr. Mireille Merckx, wil op alle 
vlakken, ook op het vlak van seksuali-
teit en intimiteit, een nieuwe dimensie 
scheppen. “Seksuele disfuncties horen 
immers bij elke leeftijdsgroep, ze wor-
den aangeboren, ze kunnen geleidelijk of 
plots ontstaan. Ook de maatschappelijke 
trends veranderen het gynaecologische 
landschap. Zo wordt de groep senioren 
steeds groter, terwijl de jongste laag van 
de bevolking dunner wordt.” ❚

P.S.

AZ Jan Portaels Vilvoorde: vrouwenkliniek
Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde opende eind juni een  
gynaecologisch platform. Vrouwen van elke leeftijd kunnen 
daar, in alle intimiteit, terecht voor een ruime waaier aan 
gynaecologische pathologie en verloskunde.

De magneet van de 7T-MRI-scanner van Philips is 140.000 keer zo sterk als het 
magneetveld van de aarde.

De nieuwe, actief afgeschermde magneet van de Magnetom Terra is de  
lichtste 7-Tesla-magneet voor volledige omzetting van MRI-onderzoeksresultaten 
in klinische toepassingen.
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Ziekenhuisnieuws

Proefproject UZ Leuven  
en partners voor chronisch zieken

Het proefproject Activ84worK probeert de professionele inzetbaarheid en de 
arbeidsomstandigheden van personen met een chronische inflammatoire 
darmziekte te verbeteren.

D eze doelgroep wordt in zijn werkzaamheden vaak ernstig beknot 
door hinderlijke fysieke klachten, maar ook door schroom, stigma-
tisering, sociaal isolement. Bovendien weegt deze problematiek op 

de Belgische sociale zekerheid, getuige daarvan is het recente pleidooi van 
minister van Volksgezondheid Maggie De Block om via aangepaste jobs lang-
durig zieken terug aan het werk te zetten. Activ84worK vestigt de aandacht op 
wat patiënten kunnen doen ondanks hun ziekte, in plaats van op wat ze niet 
kunnen doen. Het project volgt 8 maanden 20 patiënten op met de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa. Uit een enquête blijkt dat bijna 40% van deze pati-
enten minstens 1 keer van job of functie veranderde wegens zijn aandoening 
en dat 59% zich verhinderd voelt om professioneel te groeien. 

Geïnteresseerde crohn- of colitis ulcerosa-patiënten kunnen zich nog steeds 
aanmelden voor dit project via activ84work@novellashealthcare.eu. Een 
verpleegkundige neemt dan contact op met de patiënt om alle details toe te 
lichten. Die verpleegkundige zal ook contact opnemen met de werkgever. De 
gegevens van de patiënten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Voor 
meer informatie kunnen patiënten ook bij de Crohn- en Colitis Ulcerosaver-
eniging terecht via oproep.ccv.vzw@gmail.com. ❚

P.S.

Activ84worK is een samenwerking van verschillende partners: AbbVie, Mensura, Proximus, SD Worx, UZ Leuven en 
patiëntenorganisatie CCV (Crohn & Colitis Ulcerosa Vereniging)

ZOL: Agoria eHealth award  
voor Mobile Health Unit

De Mobile Health Unit (MHU) van het ZOL sleepte een Agoria eHealth award 
in de wacht met de CardiMoni-applicatie, die via smartphone snel en accu-
raat hartritmestoornissen opspoort. 

D e cardioloog heeft via een online platform inzage in de metingen 
en kan zo de behandeling optimaliseren. De CardiMoni-app kan de 
kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg verbeteren door de tijdige 

detectie van hartritmestoornissen en de connectie met de zorgverlener. De 
Mobile Health Unit maakt deel uit van het LCRP-project, een samenwerkings-
verband tussen de UHasselt, het ZOL en het Jessa Ziekenhuis. ❚ 

P.S.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen  
na IVF gehalveerd

Het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen na een in-vitrofertilisa-
tiebehandeling is de laatste 12 jaar gehalveerd. Prof. Nikolaos Polyzos (Cen-
trum voor Reproductieve Geneeskunde UZ Brussel) kwam tot deze conclusie 
na onderzoek van data uit het Verenigd Koninkrijk.

D e belangrijkste factor voor dat verhoogde risico op buitenbaarmoe-
derlijke zwangerschappen is de onvruchtbaarheid door problemen 
met de doorgankelijkheid van de eileiders, meestal veroorzaakt 

door de soa chlamydia. De tweede grootste risicofactor is het terugplaatsen 
van meerdere embryo’s. Sinds er in België in 2003 een strikte wetgeving van 
kracht werd over het maximaal terug te plaatsen embryo’s is dat risico echter 
gedaald. In het Verenigd Koninkrijk is er geen strenge wetgeving ondanks de 
aanbeveling. ❚

Prof. Polyzos stelde zijn onderzoek voor op het ESHRE-congres.

P.S.

Voedingsdienst AZ Alma: hoogste kwaliteit

D e voedingsdienst van AZ Alma ontving voor de tweede opeenvol-
gende keer het Autocontrole-certificaat. Dat wordt uitgereikt door de 
Certificatie Commissie van het Federaal Agentschap Voedselveilig-

heid (FAVV) en is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeu-
ken in een ziekenhuis kan ontvangen. AZ Alma ontving deze ‘smiley’ eerder 
al in 2012. ❚

P.S.

Jessa: Next Generation Sequencing  
voor gepersonaliseerde kankerbehandeling

M et Next Generation Sequencing (NGS), een innovatieve techniek 
die het erfelijk materiaal (DNA) van een tumor ontleedt tot op gen-
niveau, kan Jessa extra info inwinnen ten opzichte van conventio-

nele onderzoeken. Dr. Brigitte Maes, klinisch bioloog: “Hierdoor krijgen de be-
handelend artsen meer info over gepersonaliseerde therapiemogelijkheden 
met mogelijk betere resultaten.”
Dr. Jeroen Mebis, medisch oncoloog; “De nieuwe targeted geneesmiddelen 
richten zich specifiek op de kenmerken in de kankercellen en gaan dus min-
der inwerken op gezonde cellen. Next Generation Sequencing (NGS) maakt 
het mogelijk om de patiënten te selecteren die voor deze targeted therapie in 
aanmerking komen.”
Nogmaals dr. Maes: “Onze ISO-accreditatie hebben we recent kunnen uitbrei-
den voor de NGS-analyses na een zeer succesvolle externe audit. Hiermee 
hebben we de kwaliteit van onze NGS-analyses aangetoond. Zeker voor nieu-
we technieken zoals NGS, waar algemeen genomen nog relatief weinig erva-
ring mee bestaat, is dit van groot belang.”

P.S.
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Hardere stoelgang herbergt grootste diversiteit
De eerste resultaten van Vlaams Darmflora Project zorgen voor verrassende in-
zichten, aldus Doris Vandeputte en Jeroen Raes (VIB/KU Leuven/Vrije Universiteit 
Brussel).

W etenschappers gaan er vaak vanuit dat een gezonde stoelgang niet te 
hard en niet te vast is, en bovendien een groot aantal verschillende 
bacteriële soorten bevat. Dit werd echter nooit onderzocht. Bij het in-

dienen van hun stoelgangstaal gaven de vrijwilligers van het Vlaams Darmflora 

Project de consistentie van hun stoelgang aan op een schaal van 1 tot 7: van erg 
hard tot heel waterig zoals bij diarree. Op basis van deze informatie en de analy-
se van de aanwezige darmbacteriën in 53 stalen tonen Doris Vandeputte en haar 
collega’s onder leiding van Jeroen Raes nu aan dat – tegen de verwachting in – de 
hardere stoelgang de grootste diversiteit herbergt. 

De resultaten zijn erg belangrijk voor de verdere studie van de link tussen de 
darmflora en ziekten zoals diabetes, obesitas en darmkanker.

P.S.
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E en groep uit Barcelona (1) heeft de 
prevalentie van rinitis en chroni-
sche rinosinusitis bij astmalijders 

onderzocht en is de betrouwbaarheid na-
gegaan van de tekenen en symptomen 
aan de hand waarvan een onderscheid 
wordt gemaakt tussen (al dan niet aller-
gische) rinitis en chronische rinosinusitis 
(met of zonder neuspoliepen).

De studie werd uitgevoerd bij 492 ast-
malijders (gemiddelde leeftijd 45 jaar, 
gemiddelde body mass index 27kg/
m², 70% vrouwen, 10% rokers) die vol-
deden aan de diagnostische GINA-cri-
teria en die waren opgenomen in een 
Spaans-Latijns-Amerikaanse, prospec-
tieve, multicentrische studie die werd 
uitgevoerd in 2010-2011. In 17% van de 
gevallen ging het om een intermitterend 
astma en in 83% van de gevallen om 
een persisterend astma (licht 25%, matig 
31% en ernstig 27%).

50% van de onderzochte astmalijders 
had rinitis: 37% had een allergische rini-

tis (positieve priktest) en 13% een niet- 
allergische rinitis (negatieve priktest). 
36% van de patiënten vertoonde chro-
nische rinosinusitis met (19%) of zonder 
(17%) poliepen.
86% van de onderzochte patiënten ver-
toonde dus tekenen van aantasting van 
de neus of van neus en sinussen (niezen, 
jeuk aan de neus en/of de ogen, neus-
loop, postnasale drip, neusstuwing, 
stoornissen van de reukzin, pijn bij druk 
op de gelaatssinussen).

Verlies van reukzin bleek een veel fre-
quentere klacht te zijn bij patiënten met 
chronische rinosinusitis dan bij patiën-
ten met gewone rinitis (respectievelijk 
76% versus 41%, p < 0,001). Patiënten 
met verlies van reukzin vertoonden ook 
vaker poliepen (83% tegen 63% indien 
geen poliepen, p < 0,05). 
Verlies van reukzin is het enige klinische 
symptoom dat rinitis en chronische ri-
nosinusitis gemeen hebben, waarmee 
je echt het onderscheid kan maken tus-
sen beide aandoeningen. De verschillen 

in de prevalentie van andere gemeen-
schappelijke symptomen (niezen, jeuk 
aan de ogen, neusloop en neusstuwing) 
zijn klinisch niet relevant genoeg om een 
idee te geven van de diagnose.

Pijn bij druk op de gelaatssinussen is 
zeer suggestief, maar dat teken is posi-
tief bij minder dan 60% van de patiënten 
met chronische rinosinusitis. Het verlies 
van reukzin wijst sterk op een chroni-
sche rinosinusitis met poliepen. Dat is 
een belangrijk gegeven. Het is immers 
bewezen (3) dat chronische rinosinusitis 
het optreden van astma in de hand werkt 
en dat een vroege chirurgische behande-
ling de frequentie van optreden van een  
klinisch astma verlaagt. ❚

Dr. Jean-Claude Lemaire

Referenties
1. Castillo JA, et al. Loss of smell as symptom-guide to 

discriminate chronic rhinosinusitis from rhinitis alone 
in asthma patients. EAACI 2015, Barcelona 6 - 10 juni, 
Abstract 214 

2. Hopkins C, et al. Impact of unresolved chronic 
rhinosinusitis on incidence of asthma. EAACI 2015, 
Barcelona 6 - 10 juni, Abstract 2153

❚ NIEUWS VAN HET JAARLIJKSE CONGRES VAN DE EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  
(EAACI 2015, BARCELONA, 6-10 JUNI) ■

Rinitis, reukzin en astma

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Opgelet met dogma’s die uitentreuren worden herhaald

Astma gaat vaak samen met afwijkingen van de bovenste 
luchtwegen en meer bepaald rinitis en chronische rinosinusitis. 
Verlies van reukzin blijkt een symptoom te zijn dat belangrijk 
is om beide van elkaar te onderscheiden, en meer… 
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E en Zweedse groep heeft de pre-
valentie van ernstig astma in het 
westen van Zweden bepaald. Ze 

deden dat aan de hand van een vragen-
lijst verstuurd naar 30.000 mensen. Iets 
meer dan 18.000 mensen hebben de vra-
genlijst beantwoord, van wie 744 astma-
lijders. Die laatsten werden klinisch en 
met een vragenlijst nader geëvalueerd, 
om na te gaan of ze ernstig astma ver-
toonden. Ernstig astma werd als volgt 
gedefinieerd:
- slechte longfunctie (ESW < 70% 

van de theoretische waarde);
- meerdere symptomen overdag;
- ’s nachts meestal wakker worden;
- dagelijks of bijna dagelijks 

gebruik van symptomatische 
noodmedicatie;

- opname op de spoedeisende hulp 
wegens dyspneu of gebruik van 
orale corticoïden (regelmatig of bij 
aanvallen) tijdens de laatste  
12 maanden.

Iets meer dan een derde van de astmalij-
ders (36%, n = 269) vertoonde minstens 

één van die verschijnselen. In dalende 
volgorde: meerdere symptomen over-
dag (n = 45), slechte longfunctie (n = 
37), symptomatische noodmedicatie (n = 
31), ’s nachts wakker worden (n = 31) en 
opname op de spoedgevallendienst of 
orale corticoïden (n = 27). 13,2% (n = 98) 
van de astmalijders vertoonde twee van 
die verschijnselen. In die twee catego-
rieën van patiënten werden de volgende 
risicofactoren teruggevonden: roken en 
obesitas. Beide verhoogden het risico 
op een ernstig astma significant (gemid-
deld met factor twee of drie, p < 0,001).

De raming van 5-10% is een notoire on-
derschatting van de werkelijkheid. Deze 
studie heeft niet de kosten onderzocht, 
maar we durven er veel om te verwedden 
dat het bovenvermelde cijfer fout is.  ❚

Dr. Jean-Claude Lemaire

Referentie
1. R Mincheva et al. Prevalence of asthma severity signs 

in the West Sweden Asthma Study. EAACI 2015, 
Barcelona 6 - 10 juni, Abstract 930

5-10% van de astmalijders in een niet-geselecteerde 
populatie zou een ernstig astma hebben en die groep zou 
goed zijn voor 90-95% van de gezondheidsuitgaven voor 
astma. Dat wordt al lang beweerd. Maar is dat ook zo?

 

In twee categorieën 
van patiënten 

werden de volgende 
risicofactoren 

teruggevonden:  
roken en obesitas.
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D e studie die in Barcelona werd 
gepresenteerd (1), betrof 10 
astmalijders die voldeden aan 

de ATS-criteria van ernstig en refractair 
astma.
Het astma was niet onder controle (score 
op de astmacontroletest ≤ 10), ondanks 
inhalatiecorticosteroïden in hoge dose-
ring (fluticasonpropionaat > 1.000µg/d) 
in combinatie met een langwerkende 
ß2-agonist. Zeven patiënten kregen te-
vens prednison per os (15-40 mg/d). Alle 
patiënten hadden de laatste 12 maanden 
minstens drie ernstige aanvallen ver-
toond (gemiddeld 8,2).

De 7 patiënten die voldeden aan de in-
clusiecriteria, hadden een behandeling 
met omalizumab gekregen gedurende 
6 maanden, zonder klinisch effect. Bij 
alle patiënten werden drie sessies van 
bronchiale thermoplastiek uitgevoerd, 

telkens met een tussenpoos van een 
maand.

Twaalf maanden later vertoonden de 
meeste patiënten een klinisch en statis-
tisch significante verbetering in vergelij-
king met de beginsituatie.
- drastische daling van het aantal 

ernstige aanvallen (9,3 ± 6,3 ➝ 0,8 
± 1,0; p ≤ 0,001)

- verbetering van de score op de ast-
macontroletest met meer dan 50% 
(9,1 ± 2,7 ➝ 15,5 ± 4,3; p ≤ 0,001)

- stijging met meer dan één punt op 
een vragenlijst die de astmagerela-
teerde levenskwaliteit meet, meer 
dus dan de minimale klinisch signi-
ficante verandering van 0,5 punten 
(3,52 ± 0,9 ➝ 4,68 ± 1,2; p ≤ 0,01)

- 5 van de 7 patiënten die orale cor-
ticoïden kregen, konden die volle-
dig stopzetten en de overige twee 

konden de dosering van de orale 
corticoïden met minstens 50% ver-
lagen.

- De longfunctie is na de bronchia-
le thermoplastiek niet veranderd 
(64,9 ± 18,6 % ➝ 61,1 ± 6,0 %, ver-
schil niet significant).

Bronchiale thermoplastiek had dus 
ontegensprekelijk een goed effect op de 
symptomen, wat te danken was aan een 
significante vermindering van de massa 
bronchiaal gladdespierweefsel. 

Die werd gemeten aan de verhouding 
tussen de ruimte ingenomen door het 
bronchiale gladdespierweefsel en de 
totale oppervlakte van het biopt dat bij 
die patiënten werd afgenomen (3). Die 
oppervlakte bedroeg eerst gemiddeld 
20,25% en daalde tot 7,28%, dus een ab-
solute daling met 12,93%.

Bronchiale thermoplastiek lijkt dus een 
interessante en efficiënte techniek bij pa-
tiënten met een ernstig, refractair al dan 
niet allergisch astma, vooral bij patiën-
ten die niet reageren op omalizumab. ❚

Dr. Jean-Claude Lemaire

Referenties
1. M Aubier et al. Bronchial thermoplasty: a therapeutic 

option for severe allergic uncontrolled asthma. EAACI 
2015, Barcelona 6 - 10 juni, Abstract 197

2. Animation of Bronchial Thermoplasty procedure. 
https://www.youtube.com/watch?v = m6WQLHTu53Y

3. M Pretolani et al. Reduction of Airway Smooth 
Muscle Mass by Bronchial Thermoplasty in Patients 
with Severe Asthma. Am J Respir Crit care Med 
2014;190 (12):1452-4. http://www.atsjournals.org/doi/
abs/10.1164/rccm.201407-1374LE#.VXbaHabjaJx

Goed om te weten
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B ij astmalijders die meer dan 12 
inhalatietoestelletjes met kort-
werkende bronchodilatatoren 

per jaar gebruiken, moet je altijd denken 
aan onvoldoende controle. Bovendien 
moet je nagaan of de patiënt een inha-
latiecorticosteroïd krijgt, of hij het ook 
effectief gebruikt en of de inhalatietech-
niek correct is.

Ongeveer 50% van de astmalijders 
neemt 50% van de voorgeschreven be-
handeling gedurende 50% van de tijd.

Eén van de belangrijkste oorzaken van 
ernstig astma is gebrekkige therapie-
trouw.

De meeste kinderen met allergie hebben 
geen allergische ouders en de meeste 
kinderen van allergische ouders krijgen 
geen allergie.

Bij het tellen van het aantal cellen in de 
sputa kunnen interpretatiefouten wor-
den gemaakt. Dat gebeurt zelfs in erva-
ren laboratoria. Een monster met meer 
dan 20% epitheelcellen is geen goed 
monster.

Een geneesmiddel kan maar werken als 
het wordt ingenomen. Als het gaat om 
een geneesmiddel dat met een inhalatie-
toestelletje wordt toegediend, moet de 
techniek correct worden uitgevoerd.

Gezien het percentage van de gepolste 
patiënten dat daadwerkelijk in studies 
wordt opgenomen, is het duidelijk dat 
de resultaten van de studies zeer vaak 
niet van toepassing zijn op de patiënten 
in de dagelijkse praktijk. 

Vandaar het belang van observationele 
studies uitgevoerd in het reële leven.

Oudere astmalijders hebben vaak een 
verkeerde perceptie van de dyspneu. Dat 
maakt dat ze zich niet bewust zijn van de 
ernst van hun toestand.

Het is moeilijk uit te maken wat een over-
lapsyndroom (ACOS) eigenlijk is en hoe 
je het moet behandelen. Studies bij ast-
ma sluiten immers COPD-patiënten uit 
en studies bij COPD sluiten astmalijders 
uit. 

De reeks Global Atlas van de EAACI 
werd uitgebreid met de Global Atlas of 
Allergic Rhinitis and Chronic Rhinosinu-
sitis, waaraan 218 experts uit 38 landen 
hebben deelgenomen. U kunt de atlas 
downloaden via onderstaande link. ❚

Dr. Jean-Claude Lemaire

Referentie
http://eaaci.org/resources/scientific-output/global-atlas- 
of-allergic-rhinitis-and-chronic-rhinosinusitis.html 

Bronchiale thermoplastiek, 
een nieuw wapen bij refractair 
ernstig astma

Een bronchiale thermoplastiek wordt uitgevoerd om de hypertrofie van 
het gladdespierweefsel van de bronchi (remodeling) te verminderen door 
plaatselijke applicatie van warmte via elektrische impulsen. Dat gebeurt via 
een fibroscopie. De behandeling kan worden toegepast in luchtwegen met een 
diameter ≥ 3mm (2).

Enkele bedenkingen en interessante informatie die we heb-
ben opgevangen tijdens ontmoetingen en sessies, en op 
sociale netwerken.

Het volgende jaarlijkse 
congres, EAACI 2016, vindt 

plaats van 11 tot 15 juni  
in Wenen, Oostenrijk.
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Spondylartritis ankylosans 
Invloed van de omgeving (1)

Een laag geboortegewicht (< 3.000g) 
verhoogt het risico op spondylartritis 
ankylosans (OR = 1,3). Kinderen van ou-
dere ouders (OR = 1,3) en kinderen die 
tussen de leeftijd van 5 en 16 jaar in het 
ziekenhuis werden opgenomen wegens 
een infectie, lopen eveneens een hoger 
risico op spondylartritis ankylosans (OR 
= 1,4 voor de leeftijdsgroep van 5-12 jaar 
en 1,6 voor de leeftijdsgroep van 13-16 
jaar). De auteurs zijn tot die conclusie 
gekomen door de gegevens van patiën-
ten met spondylartritis ankylosans in het 
Zweedse nationale register te vergelij-
ken met die van de populatie van meer-
dere andere registers (in een 1-5-verhou-
ding). De gegevens hangen niet af van 
de HLA B27-status, zei Ulf Lindström 
(Sahlgrenska, Stockholm). Ze illustreren 
ook het belang van omgevingsfactoren 
bij de pathogenese van spondylartritis 
ankylosans.

De invloed van epigenetica  
op de ziekteprogressie (2)

Roken verhoogt het risico op ziektepro-
gressie. Om dat verder uit te pluizen, 
bestudeerde een Canadese groep 76 
patiënten. Ze hebben bij die patiënten 
bepaalde epigenetische markers (de 
mate van methylering van het DNA) ge-
analyseerd en die gecorreleerd met de 
radiologische progressie gemeten aan 
een mSASS-score > 0. Bij 35 van de 76 
patiënten werd radiografische progres-
sie waargenomen (gemiddelde stijging 
van de mSASSS met 0,99 per jaar). Het 
resultaat was duidelijk: er werd een sig-
nificante correlatie vastgesteld tussen 
radiografische progressie, hypermethy-
lering en roken (p = 0,008).

“We moeten patiënten met een spA dus 
aanraden om te stoppen met roken”, 
concludeerde Proton Rahman (Univer-
siteit van Terra Nova, Canada) in zijn  
commentaar op de studie.

Correct leren ademen (3)
Patiënten met spondylartritis ankylosans 
hebben een 40-80% lagere longcapaciteit 
bij inspanning. Kan je de longcapaciteit 
verbeteren? Waarschijnlijk wel, te oorde-
len naar een Roemeense studie van inspi-
ratoire training volgens een welbepaalde 
methode (om een maximale inspiratoire 

druk van 80-85% van de optimale capaci-
teit te verzekeren) bij 22 patiënten. Na 8 
weken werd de longfunctie van die pati-
enten vergeleken met die van 22 andere 
patiënten die een klassieke pulmonale 
training hadden gevolgd. Alle respiratoi-
re parameters (geforceerde vitale capa-
citeit, ESW, VO2 max…) waren beter met 
het programma van inspiratoire training.

Reumatoïde artritis 
Weinig risico op opflakkering 
als de dosering van de TNF-alfa-
antagonist met een derde wordt 
verlaagd bij patiënten met een 
lage ziekteactiviteit (4)

OPTTIRA, een multicentrische, pragma-
tische, gerandomiseerde studie van 12 
maanden die werd opgestart door het 
King’s College in Londen, heeft het ef-
fect van een verlaging van de dosering 
van TNF-alfa-antagonisten bij patiën-
ten met reumatoïde artritis onderzocht. 
103 patiënten bij wie de RA zeer weinig 
actief was geworden dankzij een be-
handeling met adalimumab of etaner-
cept (DAS28 < 3,2 gedurende minstens  
3 maanden), werden in twee groepen 
ingedeeld. In de eerste groep werd de 
dosering van de TNF-alfa-antagonist 
met 33% verlaagd (n = 48 evalueerbare 
patiënten), en in de andere groep werd 
de dosering met 66% verlaagd (n = 38 
evalueerbare patiënten). Vervolgens 
hebben de auteurs de ziekte-evolutie 
bij die patiënten vergeleken met die bij 
50 controlepatiënten. Een opflakkering 
werd vastgesteld bij 18% van de patiën-
ten bij wie de dosering met een derde 
werd verlaagd, en bij 37% van de patiën-
ten bij wie de dosering met twee derde 
werd verlaagd (OR = 4,1). De opflakke-
ring kon zonder probleem worden be-
teugeld na hervatting van de aanvanke-
lijke dosering, gelukkig maar. 21 (45%) 
van de 47 patiënten die de behandeling 
hadden stopgezet (DAS28 gemiddeld 
2,2) vertoonden geen opflakkering ge-
durende een periode van zes maanden. 
Dat wijst er volgens James Galloway op 
dat de werkzaamheid van TNF-alfa-an-
tagonisten lang gehandhaafd blijft na 
stopzetting van de initiële dosering (2).

Cardiale fragiliteit: een eerste 
onweerlegbaar bewijs geleverd 
door MRI (5)

Een groep uit Leeds (VK) heeft een MRI 
van het hart uitgevoerd bij 66 patiënten 
met een beginnende reumatoïde artritis 
die nog geen behandeling hadden ge-
kregen en 33 gezonde proefpersonen. 
De RA-patiënten bleken duidelijke car-
diovasculaire afwijkingen te vertonen: 
afwijkingen van de bloedvaten (geringe-
re uitzetting van de aorta), de ventrikel-
volumes (lager eindsystolisch en lager 
einddiastolisch volume) en de geome-
trie van de ventrikels (niet-significante 
toename van de linkerventrikelmassa). 
Vier patiënten vertoonden ook duidelij-
ke tekenen van ontsteking en/of fibrose. 
Dat is koren op de molen van experts 
die een nauwgezette cardiologische fol-
low-up aanraden bij patiënten met RA 
(6) om cardiomyopathie op te sporen en 
de hogere cardiale morbiditeit en morta-
liteit van die patiënten te verlagen.

Chronische vermoeidheid:  
moet men daar rekening mee 
houden? En zo ja, hoe?

- Eerste vaststelling, maar dat kan 
nauwelijks een verrassing worden 
genoemd: bijna 90% van de patiën-
ten die door de Britse National Rheu-
matoid Arthritis (NRAS) werden on-
dervraagd, klaagde over vermoeid-
heid. 98% zei dat ze de laatste 7 da-
gen vermoeid waren geweest. 71% 
van de patiënten is gestopt met wer-
ken wegens vermoeidheid en 24% is 
om die reden van werk veranderd. 
De vermoeidheid blijkt een belang-
rijke psychische impact te hebben. 

90% zei dat ze zich de laatste 7 dagen 
depressief hadden gevoeld, 70% zei 
dat de vermoeidheid interfereerde 
met hun gezinsleven en 54% zei dat 
de vermoeidheid interfereerde met 
hun seksuele leven. De meesten zei-
den − en ook dat is geen verrassing 
− dat de gezondheidswerkers dat as-
pect nooit in beschouwing hebben 
genomen. 66% van de patiënten zei 
dat de vraag nooit was gesteld en 
79% zei dat de vermoeidheid nooit 
was geëvalueerd. Hierdoor rijst de 
vraag of de arts de patiënt van kop 
tot teen moet onderzoeken om toch 
maar niets over het hoofd te zien, 
dan wel of hij mag wachten tot de 
klacht wordt geuit (7).

- Hoe vermoeidheid evalueren bij pa-
tiënten met RA? Linda Kwakkenbos 
(McGill, Montreal) stelt voor om op 
basis van van de Cancer-Related 
Fatigue-criteria een Chronic Illness- 
Related Fatigue te definiëren, zijnde 
vermoeidheid gedurende minstens 2 
weken tijdens de afgelopen maand, 
samen met minstens 4 van de 7 spe-
cifieke criteria van vermoeidheid (de 
2 criteria betreffende de cognitieve 
functies hebben ze laten vallen) (8).

- Het is belangrijk de vermoeidheid 
te behandelen door middel van re-
validatie en fysieke training om de 
emotionele en psychologische as-
pecten op te vangen. Maar volgens 
een studie die een groep uit Utrecht 
heeft uitgevoerd bij 248 patiënten 
met reumatoïde artritis, verbetert de 
vermoeidheid helemaal niet tijdens 
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Uiteraard was inflammatoir reuma het onderwerp van het 
leeuwendeel van de uiteenzettingen op het EULAR-congres, 
maar er waren nog andere interessante sessies. We blijven 
niet stilstaan bij specifieke therapeutische aspecten, want 
we willen het hebben over epidemiologische gegevens die 
het therapeutische beleid in de toekomst zouden kunnen 
veranderen. Een bloemlezing van de studies die we klinisch 
zeer relevant vonden.
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het ziekteverloop. Integendeel, een 
behandeling die streeft naar een zo 
laag mogelijke ziekteactiviteit, heeft 
een duidelijke positieve invloed op 
de perceptie van vermoeidheid (9).

Het risico op hepatitis B 
persisteert ondanks het vaccin 
(10)

In deze studie werden 47 patiënten 
met reumatoïde artritis en 156 con-
trolepersonen lege artis gevaccineerd 
tegen het hepatitis B-virus. 28 weken 
later werden de antistoftiters verge-
leken. De bescherming was zeer zwak 
(11%) bij de RA-patiënten en bedroeg 
83% in de controlegroep (p < 0,001). De 
voorgeschreven behandeling (TNF-alfa- 
antagonist, DMARD, rituximab, combi-
natie) verandert de tendens niet, stelt 
Misha Tilanus vast.

Formele relatie tussen de ernst 
van de ziekte en de morbiditeit 
(11)

Dat viel te verwachten. Maar het moest 
wel nog worden bewezen, ook al wisten 
we dat de prognose slechter is bij patiën-
ten met een zeer actieve RA. De studies 
ERAS (Early RA study, n = 1.465, van 1986 
tot 1999) en ERAN (Early RA Network, n 
= 1.236, van 2002 tot 2012) hebben vol-
doende informatie opgeleverd om aan 
te tonen dat het risico om orthopedische 
chirurgie te moeten ondergaan, afhan-
kelijk is van de ernst van de ziekte. Er 
bestaat ook een (omgekeerde) gradiënt 

wat het Hb-gehalte en de levenskwaliteit 
betreft (11).

tREACH, het bewijs in drievoud 
(12)

Zou een inductietherapie met drie 
DMARD’s (metotrexaat, sulfasalazine en 
hydroxychloroquine) beter zijn dan een 
inductietherapie met MTX plus steroïden 
zo nodig? Nederlandse auteurs hebben 
een enkelblinde studie uitgevoerd bij 
281 patiënten die werden gerandomi-
seerd naar een van de bovenvermelde 
twee behandelingsschema’s. De ziekte-
activiteit was lager met de tri therapie, 
maar het verschil was niet significant. 
De functionele HAQ-score was zeer dui-
delijk verbeterd (0,23 met een trithera-
pie en 0,63 met de andere strategie; p 
< 0,05) en verbeterde zeer snel (al na 3 
maanden), ongeacht de DAS. Na 2 jaar 
behandeling was de DAS vergelijkbaar 
in de twee groepen. De patiënten die de 
tritherapie hadden gekregen, konden de 
behandeling verminderen nadat ze een 
tijdje in remissie waren, en 11% kon de 
behandeling zelfs volledig stopzetten. 

De waarde van echografie
Een dactylitis of tenosynovitis bij echo-
grafie voorspelt een verergering van de 
symptomen, concludeerde de STARTER- 
studie. Die studie werd uitgevoerd bij 
427 patiënten, onder de auspiciën van 
de Italiaanse vereniging voor reumato-
logie (13). De resultaten worden indi-
rect bevestigd door een Japanse groep 

die heeft aangetoond dat zelfs in geval 
van een subklinische tenosynovitis een 
intensievere behandeling vereist is om 
remissie te bewerkstelligen (14). Een 
studie uitgevoerd in Birmingham toon-
de het belang aan om een echografie uit 
te voeren, ook als er geen klinische te-
kenen van tenosynovitis zijn, zoals och-
tendstijfheid. Volgens die studie kunnen 
er al maanden echografische tekenen 
zijn vooraleer er klinische tekenen ver-
schijnen (15).

PARE, of hoe richtlijnen  
tot bij de patiënten brengen

De organisatie People with arthritis/
Rheumatism in Europe (PARE) heeft 
onlangs een document gepubliceerd 
over hoe men de richtlijnen van de EU-
LAR kan doen opvolgen door het grote 
publiek. Een frappante vaststelling is 
evenwel dat van de 3.143 documenten 
die werden doorgenomen, slechts 12 
studies overeind bleven (16). Via zijn 
voorzitster Diana Skingle leert PARE de 
patiënten ook wat ze van biosimilars 
moeten denken. Wat zijn biosimilars? 
Hoe worden ze gereguleerd door de ge-
zondheidsautoriteiten? Wat betekent de 
term variabiliteit? Hoe veilig zijn ze? En 
wat met de geneesmiddelenbewaking? 
Of de eventuele risico’s als een origi-
neel product wordt vervangen door een  
biosimilar… (17)?

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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D e gezondheidsautoriteiten 
hebben goedkeuring ver-
leend voor de terugbeta-

ling van Boehringer Ingelheims em-
pagliflozine, bij gebruik naast dieet 
en lichaamsbeweging bij volwasse-
nen met diabetes type 2. Empaglif-
lozine wordt in België in de handel 
gebracht onder de naam Jardiance® 
(1). Dit nieuwe geneesmiddel voor 
eenmaal daags oraal gebruik voor 
mensen met diabetes type 2, ver-
laagt niet alleen de bloedglucose-
spiegel, maar ook het lichaamsge-
wicht en de bloeddruk (2).

Het gaat om de terugbetaling van 
empagliflozinetabletten (Jardian-
ce®-tabletten) van 10 en 25mg voor 
eenmaal daags gebruik in combi-
natie met andere glucoseverlagen-
de geneesmiddelen inclusief insuli-
ne, wanneer deze, samen met dieet 
en lichaamsbeweging, geen ade-
quate bloedglucoseregulatie geven 
bij mensen met diabetes type 2 (1).

Jardiance® is een remmer van 
natriumglucosecotransporter 2 
(SGLT2-remmer). In tegenstel-
ling tot de meeste klassen van al 
langer bestaande orale middelen 
tegen diabetes type 2, werken 
SGLT2-remmers als Jardiance® op 
een insulineonafhankelijke wijze. 
Jardiance® zorgt voor een signifi-
cante verlaging van de bloedgluco-
sespiegel, het lichaamsgewicht en 
de bloeddruk (3).

Referenties 
1. www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/

Paginas/default.aspx (webtoepassing 
‘Farmaceutische Specialiteiten) 

2. SPC Jardiance 
3. Roden M et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 

2013;1:208-219.
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Ja, natuurlijk
I. Colin  
(CHR Mons/Bergen Henegouwen)

Bariatrische heelkunde geeft aanleiding 
tot een aanzienlijk en blijvend gewichts-
verlies. In de studie Swedish Obese Sub-
jects (SOS) - waarin meer dan 4.000 pa-
tiënten werden gevolgd - werd melding 
gemaakt van een gewichtsverlies van 
17% op tien jaar, met een positieve im-
pact op de mortaliteit (-29%) en op de in-
cidentie van diabetes type 2 (DT2; -83%), 
myocarditisinfarcten (-29%), CVA’s 
(-34%) en kanker (bij vrouwen: -42%,  
NS bij mannen)(1).

Verschillende fysiologische mechanis-
men zijn aangehaald als verklaring van 
dit succes. Ten eerste heeft bariatrische 
heelkunde een effect op het honger- en 
verzadigingsgevoel (met als neveneffect 
een afname van de voedselopname). 
Ze moduleert de vrijzetting van gastro- 
intestinale endocriene markers (ghreli-
ne, PYY, GLP-1- amyline) en verhoogt - 
via nog niet opgehelderde mechanismen 
- het energieverbruik (misschien via sti-
mulatie van de activiteit van het bruine 
vetweefsel). Op die manier onderscheidt 
deze behandeling zich duidelijk van  
gewone caloriebeperking (Tabel 1).

Bariatrische heelkunde  
om DT2 te behandelen?

Schauer et al. vergeleken onlangs een 
intensieve medische behandeling als 
enige therapie met bariatrische heel-
kunde (als aanvulling op de medische 
behandeling) bij 150 obese patiënten 
van wie de DT2 niet onder controle was. 
Op drie jaar had 38% van de patiënten 
uit de chirurgiegroep een HbA1c ≤ 6%, 
tegenover 5% van de medische groep 
(bypass), met een geringer gebruik van 
bloedsuikerverlagende medicatie en een 
hogere levenskwaliteit (2).

Het ontbreekt niet aan studies die de po-
sitieve impact van dit soort chirurgie op 
diabetes aantonen. Maar op basis daar-
van kunnen we nog niet besluiten dat 
het een middel tegen alle kwalen is voor 
obese DT2-patiënten. Enerzijds moeten 
de voordelen op lange termijn nog wor-
den bewezen, al zijn de resultaten van 
de SOS-studie hoopgevend. Anderzijds 
zijn het geen banale ingrepen, vooral de  

bilio-pancreatische omleiding. De com-
plicaties blijven wel beperkt als een erva-
ren arts de ingreep uitvoert. Tot slot zijn 
er de potentiële tekorten aan micronutri-
enten op lange termijn en de psycholo-
gische aanvaarding door de patiënten. 

Toch mogen we deze vorm van chirurgie 
op basis van de studieresultaten niet be-
schouwen als laatste redmiddel. 

De ingreep zou vroeger moeten worden 
overwogen voor de behandeling van 
obese DT2-patiënten (3) en in elk geval 
voor de functionele uitputting van de 
ß-cellen. Er zijn ook zeer positieve re-
sultaten geboekt bij DT2-patiënten met 
een BMI < 35kg/m2, maar bijkomend on-

derzoek is nodig – in het bijzonder naar 
de meest adequate techniek. Er moeten 
ook vergelijkende studies met geopti-
maliseerde medische behandelingen 
plaatsvinden. Pas dan kan deze aanpak 
algemeen ingang vinden.

De endocrino-metabole voordelen kun-
nen worden verkregen met chirurgische 
technieken die het duodenum uitsluiten 
(foregut hypothesis; maagomleiding met 
aanbrengen van een Roux-en-Y-verbin-
ding, duodeno-jejunale bypass, maar 
geen sleeve gastrectomie (mouwgastrec-
tomie) of maagring) en/of technieken die 
de reis van de voedingsmiddelen naar 
het distale gedeelte van de dunne darm 
versnellen (hindgut hypothesis; de gas-
tric bypass met Roux-en-Y-reconstruc-
tie, de biliopancreatische bypass, maar 
ook een sleeve gastrectomie kunnen dit  
zogenaamde incretine-effect versterken).

Hoe kunnen we deze 
doeltreffende werking verklaren?

Er zijn meerdere mechanismen naar 
voor geschoven. In de eerste plaats 
het gewichtsverlies en de afname van 
de voedselopname uiteraard. Maar 
niet alleen dat. Een verbetering van de 
diabetes treedt al op in de dagen na 
de ingreep, lang voor elk significant  
gewichtsverlies. 
Ook wijzigingen in de fysiologie en de 
signalisatie ter hoogte van het spijsver-
teringskanaal, die onafhankelijk zijn van 
het gewichtsverlies en de voedselopna-
me, spelen een rol (oxidatieve stress, 
micro-inflammatie, afscheiding van 
intestinale hormonen zoals GLP-1, inhi-
bitie van de ghrelineproductie, inhibitie 
van een verbinding van duodenale oor-
sprong die postprandiale hyperglykemie 
in de hand werkt, galzuren, wijziging van 
de microbiota…).
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Metabole heelkunde: doeltreffend of niet?
Bariatrische heelkunde bekleedt een steeds belangrijkere 
plaats in de behandeling van obese patiënten met diabetes 
type 2 bij wie een medische behandeling niet volstaat. 
De metabole verbetering is niet alleen het gevolg van het 
gewichtsverlies en de afname van de insulineresistentie, 
maar ook van allerhande intestinale veranderingen. 
Deze evolutie van bariatrische heelkunde naar metabole 
heelkunde opent nieuwe mogelijkheden, maar er blijven nog 
veel onopgeloste vragen. Prof. I. Colin en prof. B. Van der 
Schueren debatteren over het onderwerp.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Tabel 1: De effecten van bariatrische heelkunde (gastric bypass) verschillen 
van de effecten verbonden aan gewichtsverlies door een dieet.

Dieet RYGB

Energieverbruik ê é
Eetlust é ê
- Honger é ê
- Verzadiging ê é
- Maaltijdgebonden voldoening é ê
Reactie op stress é ê
Intestinale peptiden 

- Ghreline (stimuleert de eetlust) é ê
- GLP-1, PYY, CCK, amyline ê é
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Er blijven nog veel vraagtekens. Mo-
menteel weten we niet in welke mate 
die hormonale veranderingen direct ver-
antwoordelijk zijn voor de metabole res-
pons. Evenmin weten we welk aandeel 
de chirurgische ingreep heeft in de ver-
betering van de pancreatische ß-functie 
en de insulineresistentie. Ook de opeen-
volging van gebeurtenissen die leiden 
tot de metabole verbeteringen blijft gro-
tendeels onopgehelderd en het primum 
movens is nog niet geïdentificeerd. Ver-
der moet ook de rol van het autonome 
zenuwstelsel worden onderzocht. Tot slot 
zoeken we de beste manier om de effec-
ten van chirurgie te reproduceren met 
endoluminale technieken, geneesmid-
delenbehandelingen en ingrepen in het 
voedingspatroon. De bedoeling daarvan 
is om de medische gevolgen en de kos-
ten verbonden aan chirurgische procedu-
res in te perken.

Het is niet al goud  
wat blinkt
B.J. Van der Schueren (UZ Leuven)

Mythe: bariatrische heelkunde 
geneest diabetes

De studies waarin de doeltreffendheid 
van bariatrische heelkunde is gedocu-
menteerd, zijn grotendeels uitgevoerd 
op beperkte populaties. Ze zijn dan ook 
zwakker dan studies waarin geneesmid-
deleninterventies worden geëvalueerd. 
Voor die van Schauer bijvoorbeeld - die 
hierboven werd aangehaald (2) - werden 
slechts 150 patiënten gerandomiseerd.

Een ander belangrijk punt is de hetero-
geniteit van de resultaten, of eerder de 
respons op de chirurgie. In een retro-
spectieve studie bij 4.434 geopereerde 
patiënten (tussen 1995 en 2008) stelden 
Arterburn et al. (4) bij 68,2% van de pa-
tiënten een volledige remissie van DT2 
vast binnen vijf jaar. Van die patiënten 
ontwikkelde 35,1% later opnieuw diabe-
tes. De bepalende factoren voor het reci-
dief waren de pre-operatieve glykemie-
controle, het gebruik van insuline en de 
duur van de diabetes. De identificatie van 
de responders leek fundamenteel voor de 
selectie van kandidaten voor chirurgie.

Tot slot dragen talrijke factoren bij tot de 
installatie van diabetes en is de ß-defi-
ciëntie daarbij een cruciale fase. Chirur-
gie maakt het overigens niet mogelijk 
om een verloren ß-functie te herstellen.  
We kunnen dus niet zeggen dat chirurgie 
diabetes geneest.

Veronderstelling: bariatrische 
heelkunde is ‘cost-effective’

Bariatrische heelkunde wordt vaak voor-
gesteld als ‘cost-effective’. Dat is overi-
gens ook de overtuiging van het Riziv, 
dat de potentiële besparing van chirur-
gie heeft berekend in termen van de te-
rugbetaling van recente en dure bloed-
suikerverlagende geneesmiddelen.

Maar de realiteit is genuanceerder dan 
dat. Een kleinschalige studie in Leuven 
heeft een verplaatsing van de kosten 
naar de patiënt aan het licht gebracht - 
meer specifiek om de ontstane tekorten 
aan te vullen - en toont aan dat de be-
sparing globaal niet vanzelfsprekend is.

Veiligheid van bariatrische 
heelkunde nog onzeker

Patiënten die lijden aan morbide obesi-
tas hebben vaak voedingstekorten, in het  
bijzonder tekorten aan in vet oplosbare 

vitaminen, folaten en zink. Na bariatri-
sche heelkunde worden die tekorten er-
ger. Er kunnen ook andere tekorten ont-
staan, vooral als gevolg van de beperking 
van de voedselopname bij een maagver-
kleining en door de malabsorptie die het 
gevolg is van bypassingrepen.

De frequentste tekorten zijn een tekort aan 
ijzer, calcium en de vitaminen B12, B9, B1 
en D. Ze stellen de patiënt bloot aan een 
risico op anemie, neurologische complica-
ties, botdemineralisatie, alopecie of heme-
ralopie. Correcties zijn dus noodzakelijk.

Er wordt overigens ook een verhoogd ri-
sico op zelfdoding (5) en ‘druggebruik’ - 
hoofdzakelijk alcohol - (6) waargenomen 
bij geopereerde patiënten. ❚

Dr. Jean-Yves Hindlet 

Referenties
1. Sjostrom L. J Intern Med 2013;273:219-34.
2. Schauer PR, et al. NEJM 2014;370:2002-13.
3. Zimmet P, Alberti G. NEJM 2012;366:1635-6.
4. Arterburn DE, et al. Obes Surg 2013;23:93-102.
5. Tindle HA, et al. Am L Med 2010;123:1036-42.
6. Conason A, et al. JAMA surg 2013;148:145-50.

bio-geoptimiseerd extract van kurkuma   

gewrichten
spieren

pezen

Gezond dankzij planten

Flexofytol

Meer informatie op www.flexofytol.be

De wortel van kurkuma bevat een geheel aan bestanddelen die curcuminoïden worden genoemd en 
waarvan curcumine de belangrijkste is. Curcumine is een krachtig antioxidant die bijdraagt tot de 
soepelheid van de gewrichten, spieren en pezen.
Flexofytol®: een innovatieve formulering.
Bestanddelen van kurkuma worden niet goed opgenomen in het lichaam. Het laboratorium 
Tilman heeft in samenwerking met een universitair onderzoekscentrum een formulering ontwikkeld 
waardoor curcumine goed wordt opgenomen.

60 capsules : 19,90 €
180 capsules : 54,90 €

Verkrijgbaar 
in de apotheek
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De Volkswagen Touareg, die in 
2010 op de markt werd gebracht, 
onderging onlangs de verplichte 

restyling ergens halverwege zijn carrière. 
De Duitse constructeur koos er bewust 
voor om daarbij niet al te gek te doen. In 
het segment van de grote SUV’s heerst 
immers een soort conservatisme. Dat 
geldt zeker voor de esthetische aspecten, 
zoals we eerder al konden vaststellen bij 
andere hoofdrolspelers zoals de BMW 
X5, de Range Rover Sport en – zij het in 
een mindere mate – de Mercedes ML. 

Dat verklaart waarom alleen ‘echte’ ken-
ners meteen het verschil opmerken tus-
sen de nieuwe versie en zijn voorganger. 
Aan de voorkant werden bijvoorbeeld 
alleen de koplampen, de radiatorgrille en 
de bumper hertekend. Aan de achterkant 
is de nieuwkomer alleen herkenbaar aan 
zijn nieuwe diode verlichtingsblokken en 

de nieuwe diffusor. Voor het overige bleef 
alles zo’n beetje bij het oude, hoewel we 
moeten bekennen dat de nauwelijks op-
vallende ingrepen wel voor een duidelijk 
modernere allure zorgen.

Continuïteit
Ook in het interieur is het lijstje nieuwig-
heden snel opgesteld: behalve de nieuwe 
aluminium knoppen en enkele nieuwe 
bekledingen voelt alles wel heel ver-
trouwd aan. Uitgerekend daardoor voelt 
u zich meteen thuis in de nieuwe Touareg 
– ook al doordat het dashboard een toon-
beeld van ergonomie is en het interieur 
ook op het vlak van de afwerking heel 
hoog scoort. Aan de telematica-uitrus-
ting werd wel flink gesleuteld en dat le-
verde enkele interessante resultaten op. 
Voor de navigatie beschikt u bijvoorbeeld 
voortaan over de Google Earth-weergave 
en krijgt u ook realtimeverkeersinforma-
tie voorgeschoteld. Heel mooi, maar in 
een exclusief model als dit hadden we 
toch ook de MirrorLink-aansluiting (waar-
mee de omgeving van de smartphone op 
het beeldscherm in de auto wordt gere-
produceerd) en het automatische par-
keersysteem (dat bovendien wel op de 
Tiguan verkrijgbaar is) verwacht. 

Zelfs in zijn beter uitgeruste versie laat 
de Touareg dus enkele steken vallen. 
Voor de veiligheidssystemen werd wel 
het complete aanbod ingebouwd, met 

onder meer een 
standaard ‘mul-
ticrash’ remsys-
teem, een geperfec-
tioneerde oplossing 
die na een aanrijding en 
de activering van de airbags 
aan het werk gaat en het getroffen 
voertuig vertraagt om op die manier 
de residuele kinetische energie (en 
dus het risico op blessures) nog meer 
te beperken. De rest van het (bijzonder 
ruime) assortiment veiligheidssystemen 
van Volkswagen wordt ook in dit model 
aangeboden: een camera met 360° zicht, 
een automatisch remsysteem dat wordt 
geactiveerd zodra het een obstakel detec-
teert, een adaptieve cruise control, een 
systeem dat u waarschuwt wanneer u 
onaangekondigd uw rijstrook verlaat en 
een systeem dat verkeersborden herkent.

Euro 6
Op mechanisch vlak is het belangrijk-
ste nieuws de introductie van de 3.0l 
V6 TDI-motor. Die voldoet aan de Euro 
6-norm dankzij de toepassing van een 
SCR reductiekatalysator, die de stikstof-
oxide onderschept en opbrandt. En dat is 
nog niet alles: mede door het gebruik van 
de nieuwe vrijwielfunctie van de acht-
trapsautomaat, die de verbinding tussen 
de wielen en de motor onderbreekt zodra 
het gaspedaal wordt losgelaten, ligt het 
verbruik van deze motor lager dan bij zijn 
voorganger (6,6l/100km in plaats van 7,0l 
en 173g CO2/km in plaats van 184). Ten 
slotte werd het vermogen met maar liefst 
17pk opgevoerd in vergelijking met het 
vorige model. Voortaan hangt er 262pk 
aan het gaspedaal. Gelukkig bestaat er 
voor de Belgische markt ook een ‘tamme-
re’ versie met een vermogen van 204pk. 

De 3.0 V6 TDI-motor 
blijkt in de praktijk 
niet de minste moeite 

te hebben om de 2,2 
ton zware Touareg aan 

behoorlijke prestaties te 
helpen. Wie het onderste 

uit de kan wil halen, moet wel 
rekening houden met een verbruik 

van 8,5 tot 9l/100km. De krachtbron heeft 
in ieder geval niets van de souplesse en 
het eerbiedwaardige gegrom van een 
V-motor moeten inboeten. Ook het com-
fort is van een heel hoog niveau dankzij 
de voorbeeldige kwaliteit van de lederen 
stoelen en de ophanging (actief in het ge-
val van onze testauto), die op een zachte 
en discrete manier alle oneffenheden van 
het wegdek gladstrijkt. U waant zich echt 
aan boord van een limousine, die toeval-
lig wat hoog op zijn poten staat… 

Ten slotte nog even meegeven dat er voor 
de ‘diehards’ ook een ‘Terrain Tech’-versie 
van de Touareg bestaat, die zich onder-
scheidt door zijn brandstoftank van 100 
liter, zijn korte versnellingen, de vergren-
deling van het midden- en het achterste 
differentieel en een kas die vooraan nog 
10mm en achteraan 15mm hoger ligt. 
Aan boord van deze uitvoering houdt 
niets of niemand u nog tegen… ❚

Arnaud Dellicour

Nieuwe Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Houden zo!
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LIFESTYLE

De V6 3.0 TDI Euro 6 
behoudt de souplesse 

en het eerbiedwaardige 
gegrom van een V-motor.

De Volkswagen Touareg werd onlangs op een subtiele manier 
onder handen genomen. En toch schuilen achter de carrosserie 

een aantal ingrijpende evoluties – zoals een zuiniger V6 TDI-motor.
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Werkaanbod

Arts Klinisch bioloog zoekt een half-
tijdse of voltijdse betrekking, geen mi-
crobiologie. Contact 0496877861

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; 
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ZOEKERTJES

Het AZ Nikolaas is een dynamisch acuut ziekenhuis met 963 klassieke- en 
daghospitalisatiebedden met brede regionale en supraregionale uitstra- 
ling binnen en buiten het Waasland. Samen met 220 artsen en 2.200 me-
dewerkers staan wij voor een ambitieuze toekomstgerichte visie, waarbij 
patiëntgerichtheid en kwaliteit centraal staan. 

Meer informatie?
Dr. I. Deleu
Medisch diensthoofd
Medische Oncologie
03 760 29 75

Medisch directeur
Dr. P. Nieberding   
03 760 27 52

Richt uw kandidatuur 
tot 6 weken na deze 
publicatie aan het 
betrokken medisch 
diensthoofd, 
de medisch directeur, 
dr. P. Nieberding en de 
gedelegeerd bestuurder, 
dhr. K. Michiels

AZ Nikolaas  
Moerlandstraat 1  
9100 Sint-Niklaas of via 
www.aznikolaas.be

Momenteel zijn wij op zoek naar: 

•	Arts-specialist in de Medische Oncologie 
Deeltijds

•	Arts-specialist in de Hematologie  
Deeltijds

Binnen de dienst Oncologie - Hematologie - Radiotherapie, 
met 4 medisch oncologen, 1 hematologe, 1 consulent hema-
tologie, 2 digestieve oncologen, 3 radiotherapeuten en  
1 consulente klinische genetica.

•	 Intense multidisciplinaire samenwerking en paramedisch 
team

•	Uitgebreide polikliniek, dagziekenhuis, verblijfsafdeling 
en palliatieve eenheid op campus Sint-Niklaas en Beveren

•	Sterk wetenschappelijk georiënteerd en deelname aan 
klinisch toegepast onderzoek

•	 Ingebed binnen het Iridium Kankernetwerk met GZA,  
AZ Klina, AZ Monica, AZ Sint-Jozef Malle en het UZA

•	Aantrekkelijke verloningsvoorwaarden

20150630_Vacatures_De Specialist_Onco.indd   1 1/07/2015   15:42:52

A GREAT PLACE TO WORK

Vzw Werken Glorieux, met 1.200 medewerkers de grootste werkgever van 
Ronse, is actief in de sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg en kind- en 
jeugdzorg. Ondersteund door een multidisciplinaire aanpak, biedt Werken 
Glorieux kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden. Onze grootste 
instelling is het az Glorieux, een sterk regionaal ziekenhuis met 404 bedden, 
waarvan 56 bedden voor daghospitalisatie. Sinds 2003 behoort het 
ziekenhuis tot het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

Voor de verdere uitbouw van de medische dienstverlening,  
zijn we op zoek naar geneesheer-specialisten (m/v):

 ANESTHESIST 
 ENDOCRINOLOOG
 GYNAECOLOOG

 NEUROLOOG 
 OFTALMOLOOG 
 PEDIATER

Voor de uitgebreide vacaturetekst of kandidatuurstelling  
kunt u terecht op www.hrglorieux.be. 

Voor meer inhoudelijke vragen kunt u terecht bij dr. Luc Dekelver, 
tel 055 23 37 22, luc.dekelver@glorieux.be of via post naar 
vzw Werken Glorieux, t.a.v. dr. Luc Dekelver, Medisch Directeur, 
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse.

HealthHealthHealthHealth
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3) Hess Lees screen als nieuw.
Voor meer info tel. 093675848 of sms 
0473 621563

Gezocht: oud of antiek anesthesiemate-
riaal voor verzameling over geschiede-
nis van de anesthesie. zelfs onbruikbare 

apparaten, maskers of inhalers wel-
kom. Meer info: deturckb@yahoo.com.

Vastgoed

HA-praktijk over te nemen zonder kosten.
Mogelijkheid tot aankoop van villa 

met praktijk/kantoorruimte.
Ligging: kruispunt Lommel, Balen,Ek-
sel. GSM 0496135132

Te Huur: Instapklare gerenoveerde 
woning op 5 min van UZ Brussel en 
Brugmann Ziekenhuis, op wandelaf-

HealthHealthHealthHealth
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-
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen  
(Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende)  
en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust.

Om onze medische teams nu te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven:

NEUROLOOG (M/V) 
(voltijds)

U bent hoofdzakelijk werkzaam op de campus  
Henri Serruys te Oostende.

Het betreft een vrijgekomen plaats wegens 
pensionering

VEREIST:
• Erkenning als geneesheer-specialist in de 

neurologie of in opleiding (laatstejaars)

INFO:
Voor speci�eke info kan u terecht bij  

dr. Verhalle, diensthoofd neurologie campus  
H. Serruys op het nummer 059 55 50 25 of  

e-mail Marie-Damienne.Verhalle@azsintjan.be

SPOEDARTS (M/V) 
(voltijds / deeltijds)

U bent hoofdzakelijk werkzaam op  
de campus Henri Serruys te Oostende, 

waar de afdeling spoedgevallen  
zijn equipe wenst ui te breiden.

VEREIST:
• Erkenning als geneesheer-specialist in de 

urgentiegeneeskunde of
• geneesheer-specialist met bijzondere beroepstitel 

in de urgentiegeneeskunde of
• geneesheer-specialist in de acute geneeskunde of
• arts met brevet acute geneeskunde of in opleiding of
• geneesheer-specialist spoedarts in opleiding 

(laatstejaars)

INFO:
Voor speci�eke info kan u terecht bij  

dr. Axelle De Cock, diensthoofd spoedgevallen campus 
H. Serruys op het nummer 059 55 52 07 of per  

e-mail: Axelle.DeCock@azsintjan.be  

az sint-jan brugge – oostende av
Kaïrostraat 84, 8400 Oostende • t: 059 55 51 11 • f: 059 55 51 66 • onthaal.oostende@azsintjan.be • www.azsintjan.be

BIJKOMENDE INFO:
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of  

e-mail: CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be 

SOLLICITATIE:

Bezorg uw cv en een kopie van uw diploma’s en erkenningen aan AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV,  
personeelsdienst campus H. Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende. 

Bij vragen i.v.m. uw kandidatuurstelling kan u contact opnemen met mevr. Dorine Lauwereyns op het nummer 059 55 52 85 of 
e-mail personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

AANBOD:

Naast een activiteit op de campus Henri Serruys bieden wij u zeer interessante contractvoorwaarden.

HealthHealthHealthHealth
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. Volle-
dig nieuw gerenoveerd. Private hall 
met glastegels, vestiaire, gastentoi-
let. Via glazen deur: toegang tot grote 
ruimte (living, eetk, bureau) + open 
keuken (voll. uitgerust). Alles splin-
ternieuw. Achteraan badkamer, dress-
ing + slaapkamer. Kleine berging op 
gv. Hoogrendementscondensatieketel. 
Kan eventueel worden gehuurd door 
vennootschap (inbreng kosten moge-
lijk). 996Euro/mnd. Tel 0484/69.51.01. 

Praktijkruimte te huur: hall, kabinet, 
wachtzaal, WC en evt. tweede kamer. 
Parking. Tervuursevest 242, 3000 Leu-
ven. Tel. 016.20.06.91.

Te Huur: Gezellig appartement centr. 
gelegen te Vilvoorde,2 kamers,wc,keu-
ken , 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 Hertog-
straat 151/106: twee slpk. app. op de 1è 
verdieping,badkamer met ligbad,open 
keuken,afz. toilet,inkomhal met berg-
ing.Terras.Afgesloten garage.
onm vrij.prijs 680 euro/maand Tel: 
016/236050

TE KOOP te Jabbeke: nieuwbouw 
moderne villa op 980 m , zuidger-
icht , 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 in-
gang ,wachtruimte, secretariaat, con-
sultatieruimte, wc; ideaal voor vrij ber-
oep;wordt casco verkocht: vraagprijs 
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, fiets-
plaatsen 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 slaap-
kamers 2 badkamers, kelder , fietsstall-
ing. Vraagprijs 270 000
0475 95 52 82

Praktijkruimten te huur: 1 of 2 goed 
gelegen praktijkruimten voor huis-
arts(en) en/ of specialist(en); gunstige 
ligging te 2060 Antwerpen; overname 
installaties mogelijk; gratis overna-
me actuele huisartsenpraktijk. Alles 
bespreekbaar. E-mail: denis.duyck@
gmail.com.
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I k heb zelf ondervonden wat de druk 
was van bepaalde beleidsmakers, 
vanuit de hoek van laboratoria en 

klinisch biologen, om de moderne in-
strumenten aangeboden door nieuwe 
vondsten te boycotten. Met name het 
toestelletje waarbij de intellectueel be-
kwame patiënt zelf zijn/haar INR kan me-
ten: wetenschappelijk onderbouwd als 
beter en erkend door het Kenniscentrum 
(het beleid zelf!). Het wetsvoorstel stuit-
te op een ‘njet’, omdat dit natuurlijk een 

serieuze hap uit ‘hun’ budget zou bete-
kenen. Zal dit nu ook gebeuren met de 
futuristische ‘lab on a chip’?

Om zoiets eenvoudigs als cholesterol-
gehalte te bepalen en op te volgen, zijn 
consultatie bij de huisarts en labotesten 
niet meer nodig! Natuurlijk dat in het be-
gin de arts medisch moet interpreteren, 
de behandeling moet starten en de ade-
quate uitleg moet geven, en enkel aan 
de intellectueel bekwame patiënt! Spij-

tig dat zo die zelfuitgevoerde INR-test 
werd afgeblokt, met de melding dat de 
klinisch biologen niet enkel de stiefmoe-
derlijke controles af en toe wilden doen! 

Welke impact zal die ‘lab on a chip’ dan 
niet hebben? Een serieuze verminde-
ring van Riziv-uitgaven aan consulten 
en labotests! 

Hopelijk ziet men in dat die dan direct 
ingevuld kunnen worden door hoogno-
dige innovatieve behandelingen. Hope-
lijk ziet men ook de ongelooflijk grote 
draagwijdte om in gebieden zoals in 
sommige landen van de Derde Wereld, 
waar laboratoria ontoereikend zijn in 
aantal of in kwaliteit, toch snel en accu-
raat iemands laboresultaten te kennen!

Spijtig dat men ook zo de patiënt, die 
heel zijn leven INR-controles moet 
doen, in de kou laat staan door dat 
wetsvoorstel niet goed te keuren, zodat 
het apparaatje eenmalig ook door het 
Riziv wordt terugbetaald zoals een glu-
cometer voor een diabeet… Het is tijd-
winst doordat er minder schakels van 
communicatie zijn en de patiënt kan 
ad hoc efficiënt op het resultaat inspe-
len en voor kort of langer verblijf naar 
het buitenland gaan: met andere woor-
den veel efficiënter, een win-win voor  
patiënt én maatschappij! ❚

Dr. Lieve Van ErmenJS
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48
N

Lab on a chip
Men kan zich afvragen wat de impact is van de ‘lab on a 
chip’ van Marc Coucke – recent bekendgemaakt in de media 
– op het Riziv, de sociale zekerheid, de arts-patiëntrelatie 
en de ‘gezonde’ gezondheidszorg… want een professor 
Gezondheidseconomie kan dit enkel maar toejuichen.

BRIEVEN
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D e start werd gegeven op 3 juli 
aan het Gentse Gravensteen. 
Op zaterdag 11 juli, na meer 

dan 1.250 km, komen ze aan in het 
Château de Carcassonne. Goed voor een 
gemiddelde afstand van 150km per dag.

De Biking Doctors werden in 1990 boven 
de doopvont gehouden. Op regelmatige 
basis organiseren deze huisartsen en 
specialisten stevige fietstochten voor 
een goed doel. Op hun palmares staan 
o.a. ritten vanuit Gent naar de Mont  
Ventoux, de Tourmalet, l’Alpe d’Huez.

Dit jaar fietsen de volgende artsen mee 
(in alfabetische volgorde):
• Jan Bonte (revalidatiearts)
• Herman Dossche (tandarts)
• Lode Dossche (huisarts)
•  André Harth (orthopedisch chirurg)
• Stefan Harth (chirurg)
• Filip Mertens (orthopedisch chirurg)
• Sven Ongena (revalidatiearts)
• Frank Pieters (huisarts)
• Erik Rötgens (huisarts)

• Guido Spanoghe (internist)
• Chris Van Cauwenberge (huisarts)
•  Paul Van Houteghem  

(orthopedisch chirurg)
• Jan Vercammen (cardioloog)
Hun 25-jarige bestaan wilden de Biking 
Doctors niet onopgemerkt laten voor-

bijgaan. In aanwezigheid van de Sal-
saspurters van Cedric Van Branteghem, 
oud-burgemeester Frank Beke, schepen 
Christof Peeters en Dirk Frimout – onze 
eerste Belgische astronaut – werd de 

start gegeven. Ook prorector Paul Van 
Cauwenberge, professor Vanderstraeten 
(decaan van de faculteit geneeskunde 
en gezondheidswetenschappen UGent) 
en prof. em. René Verdonk (UGent) wa-
ren van de partij aan het Gentse Gra-
vensteen. Huidig burgemeester Daniël 

Termont werd uitgenodigd en ook ka-
mervoorzitter Siegfried Bracke zou zijn 
opwachting hebben gemaakt bij de start.

De opbrengst van de tocht gaat naar 
het Kinderkankerfonds, het Kinderhart-
fonds en het fonds Kinderrevalidatie. Dr. 
Jan Bonte, een van de stichters van de 
Biking Doctors, is inmiddels al 25 jaar 
voorzitter. “Ik probeer de fakkel nu door 
te geven. De organisatie van de reis zul-
len we in de toekomst alvast uitbeste-
den, want daar investeerden we met een 
zestal teamleden heel veel tijd in.” ❚

P.S.

In hun typisch ludieke stijl zetten de Biking Doctors dit jaar 
voor de 23e keer een fietstocht voor het goede doel op. 
Ze bestaan inmiddels al 25 jaar. 13 artsen trekken samen 
met 10 Biking Ladies naar het Château de Carcassonne.

Biking Docs maken het al 25 jaar bont
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werden in 1990 boven de 
doopvont gehouden.

De Biking Docs werden uitgewuifd in een zonovergoten Gent.


