
www.despecialist.eu

Nr 15-13 ❘  
26 augustus -  

8 september 2015 ❘  
Charleroi X ❘  

 halfmaandelijks ❘ P913976

 
ACTUALITEIT VOOR DE ARTS-SPECIALIST

®DeSpecialist
JS

19
94

N

Van wrevel tot verontwaardiging. Dat is de reactie bij de gynaecologen op het 
bericht dat de eerste vroedkundige voorschrijfbevoegdheid kreeg van de overheid.
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Eular, 
een 

bloemlezing

‘Moeten er dan ongelukken gebeuren?’

B egin augustus liet Miguel Lardennois 

(strategische cel gezondheidsberoepen 

federale overheid) triomfantelijk weten: 

“Gisteren hebben we de eerste toelating aan 

een vroedvrouw in België afgeleverd om 

geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Een 

grote stap voor iedereen.” 

Behalve dan voor de gynaecologen die hier 

helemaal niet over te spreken zijn. En die het 

jammer vinden “dat een kleine, separatistische 

groep van vooral Franstaligen”, dixit Johan  

Van Wiemeersch, haar eerste slag thuis haalt. 

Dokter Van Wiemeersch (beroepsvereniging 

VVOG, erkenningscommissie gynaecologie) 

beseft dat Maggie De Block het niet onder de 

markt heeft bij de herwerking van KB 78, een 

van haar grote ‘werven’. Dat KB bakent de 

bevoegdheden van de gezondheidsberoepen 

af. De verhouding tussen de lijnen loopt scheef, 

beseft Van Wiemeersch. “Maar ook andere 

specialismen dan de gynaecologie kampen 

ermee. Het is moeilijk om iedereen vlotjes en 

harmonieus te laten samenwerken.”

Reputatie te grabbel
De vrouwenartsen hebben vooral een lijn naar 

de huisartsen en naar de vroedkundigen. “Met 

de silent majority van vroedkundigen werken 

we van oudsher prima samen. Een minderheid 

van hardliners eist evenwel het recht op om 

ook echo’s af te nemen, voor te schrijven, 

bevallingen te verrichten. Ze hebben ons niet 

meer nodig. Waarop ons logisch antwoord luidt: 

twaalf jaar versus vier jaar opleiding, dat verschil 

kan men niet wegcijferen. Men moet iedereen 

op zijn niveau laten functioneren.”

“Jan Bosteels en ik werden vorige maand 

ontvangen op het kabinet. En daar stuitten we 

op een keiharde opstelling. Een medewerkster 

van de vroedkundigen beschuldigde ons 

van corporatisme en we zouden te veel 

medicaliseren. “Maar moeten we dan onze 

uitstekende reputatie in Europa te grabbel 

gooien? Moeten er ongelukken gebeuren? 

Zonder de minste background heeft nu de eerste 

vroedkundige voorschrijfbevoegdheid gekregen. 

Waar gaan we naartoe?” ❚

Pascal Selleslagh

 Blz. 2: Uitgaven gynaecologie stagneren
 Blz. 3: Naar meer risicobevallingen?
 Blz. 4-5: Special studiecentrum perinatale epidemiologie

Klinische biologie 
op nieuwe 

diagnostische 
wegen?

Met de succesvolle beursgang 

van Biocartis (Rudi Pauwels) en de 

opmerkelijke investering in de opstart 

‘miDiagnostics’ van Marc Coucke, 

kondigt zich een revolutie aan in de 

klinische biologie.

 Focus Diagnostica, 21-24

REEKS DE HEMELBESTORMERS10

Chris Monten

Rudi Pauwels

Marc Coucke
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V anaf oktober 2013 werden alle 
mannen en vrouwen van 56 
tot 74 jaar uitgenodigd door de 

Vlaamse overheid om zich te laten tes-
ten op darmkanker. Met als gevolg dat 
het potje voor de gastro-enterologie toe-
nam met 6,841 miljoen euro. Dat is flink 
wat meer dan de uitgaven voor speciale 
verstrekkingen (stijging met 3,3%) die 
nu bijna 1,3 miljard euro beslaan. Luc 
Colemont, die mee aan de wieg stond 
van de sensibiliseringscampagne: “Dit 
was natuurlijk te verwachten – en ook 
ingecalculeerd. Als gevolg van de vrij 
goede deelname aan het Vlaams bevol-
kingsonderzoek (bijna 50%) kregen we 
meer coloscopieën, (veel) meer poliep-
ectomieën – en dus ook meer APD’s . Er 

werden meer darmkankers gevonden, 
dus telden we meer ingrepen, meer 
APD’s en jammer genoeg ook meer  
chemo- en radiotherapie (toch ook sta-
dium III en IV’s gevonden).” De Ant-
werpse gastro-enteroloog verwacht dat 
deze ‘investering’ op halflange termijn 
ook voor het Riziv kostenbesparend is 
en verwijst daarvoor naar cijfers van  
prof. Lieven Annemans. 

Dr. Colemont maakt zich tevens sterk dat 
er op langere termijn minder (nieuwe) 
darmkankers gevonden zullen worden, 
en dus minder dure chemo- en radiothe-
rapie nodig is. “Ook de afname van het 
persoonlijk en familiaal leed dat in geen 
enkele QALY uit te drukken valt, mogen 
we niet uit het oog verliezen.”

Tot slot wijst de darmkankerexpert erop 
dat de ‘ondermaatse’ – een understate-
ment – participatie aan het Waals bevol-
kingsonderzoek het Riziv de afgelopen 
jaren ongetwijfeld heel wat geld kostte. 
“Een gemiste kans om heel wat darm-
kankers vroegtijdig op te sporen en flink 
te besparen op de dure behandeling. 
Net nu raakte bekend dat de staat New 
York voor de volgende vijf jaar 8 miljoen 
dollar extra uittrekt om colorectale kan-
ker te bestrijden via nieuwe screenings-
i nitiatieven.”

Doelstelling 
onderschreden
De doelstelling 2014 voor de specialis-
tische geneeskunde in het algemeen 

wordt wel onderschreden met bijna 32 
miljoen, zelfs als we het gereserveer-
de bedrag meetellen van 253.000 euro 
dat werd opzijgezet voor de speciale 
maatregel ‘opsporen melanomen’. Zo-
als bekend werden in maart 2014 twee 
prestaties ingevoerd om die opsporing 
te verbeteren. Daarvoor reserveerde het 
Riziv een bedrag van 1,5 miljoen. In 2014 
boekte men bijna 7.000 dergelijke presta-
ties voor 71.000 euro.

Het gemiddelde stijgingspercentage van 
de uitgaven bedroeg 3% het afgelopen 
decennium. Dat daalde nu naar een ge-
middeld stijgingspercentage van 2,4% 
de laatste vijf jaar.

De volgende prestaties blijken enkele 
buitengewoon sterke stijgers met meer 

dan 20%:
• punctie heupgewricht (+ 26,9%);
• cryotherapie (+ 29,9%);
•  elektrofysiologisch onderzoek en 

percutane ablatie ter behandeling  
van atriale flutter of atriale fibrillatie  
(+ 22,5%);

•  femorale, jugulaire of longitudinale 
sinuspunctie bij kind jonger dan zeven 
jaar (+ 62,3%);

•  hartkatherismen: langs veneuze weg 
met transseptale punctie (+ 27,6%). ❚

Pascal SelleslaghJS
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Uitgaven specialistische geneeskunde 
stegen minder sterk
De screening darmkanker, gelanceerd door de Vlaamse 
overheid in het najaar 2013, deed de Riziv-uitgaven gastro-
enterologie in 2014 stijgen met 10,9% of net geen 7 miljoen 
euro. In totaal stegen de uitgaven voor specialistische 
prestaties wel minder sterk de afgelopen vijf jaar (+2,4% 
gemiddeld) dan het afgelopen decennium (+3% gemiddeld). 
Dat blijkt uit de Riziv-audit 2014.

BEROEPSNIEUWS

Tabel 1: Andere stijgers en dalers in uitgaven in 2014:

Stijgers (uitgaven) % Opmerking

Radio- en 
radiumtherapie

+ 1,7%
Aantal gevallen daalt wel met 1,3%, 
maar na een sterke stijging voordien.

Percutane 
interventionele 
verstrekkingen

+ 1,9%
Vasculaire transluminale percutane 
behandelingen dalen wel gevoelig

Pathologische 
anatomie

+ 7,9%
Enveloppe wordt overschreden met 
2,7%

Genetische 
onderzoeken

+ 6,7%

Enveloppe genetic counseling wordt 
onderschreden met 5,2 miljoen
Bijna 4.300 prestaties genetic 
counseling

Dringende technische 
prestaties

+ 3,8%
Aantal gevallen blijft status quo, maar 
verschuiving naar duurdere prestaties

Dalers (uitgaven)    

Inwendige 
geneeskunde

- 8,8%
Opmerkelijke daling na sterke stijgingen 
voordien

Kindergeneeskunde - 4,5% Aantal prestaties daalt met 4,5%

Uitgaven gynaecologie stagneerden in 2014
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N iet onbelangrijk: op 1 februari 
2013 werd de besparingsmaat-
regel colposcopie van kracht, 

en die miste zijn uitwerking niet. Men 
mikte op een besparing van ruim twee 
miljoen. Het bleek dat de uitgaven in 
2014 met bijna 2,5 miljoen waren ge-
daald ten opzichte van 2012. Het aantal 
verstrekkingen zakte in diezelfde peri-

ode met niet minder dan 68%. Tussen 
2013 en 2014 bedroeg de daling 32,5%.

Sterke stijgers qua uitgaven bij de ver-
lossingen zijn onder meer:
•  de totale hysterectomie langs 

laporoscopische weg, met 
anatomopathologische bevestiging  
(+ 17,35%)

•  de totale uitgebreide hysterectomie 
met lymphadenectomie in het bekken 
(+ 13,77%).

Allicht niet toevallig vinden we bij de 
sterke dalers andere vormen  
van hysterectomie terug:
•  de totale hysterectomie langs vaginale 

weg, inclusief de colporrafie vooraan 
en/of de eventueel colpoperineorrafie 
achteraan (- 5,8%)

•  de totale hysterectomie langs 
abdominale weg (- 7,5%).

Maar de sterkste daler hier is met 
voorsprong de invasieve obstetrische  
procedure (amniocentese, foetale  
punctie, cordocentese) onder echografi-
sche controle.

Het aantal geboekte verlossingen daalde 
in 2014 volgens de Riziv-audit met 0,8% 
of 964 gevallen. Het aantal verlossingen 
met keizersnede neemt weer toe en zit 
nu aan 20,9%. ❚

P.S.

In 2014 werd voor gynaecologie een stuk minder uitgegeven 
dan voorzien. Het Riziv laat voor dit jaar een groei toe van 
1,8% tegenover vorig jaar.

Luc Colemont

Lieven Annemans
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Hoe lost een vergelijkbaar 
land als Nederland de taakaf-
bakening op tussen gynaecolo-
gen en vroedkundigen?  
Wat met het effect op de  
beroepsaansprakelijkheid?

Johan Van Wiemeersch: “In Nederland 
hebben vroedkundigen, of verloskundi-
gen zoals dat daar heet, enkel consulaire 
bevoegdheid. Enige uitzondering wat 
voorschrijfbevoegdheid betreft, wordt 
gemaakt bij de – zeldzame – thuisbeval-
lingen. Het is logisch dat Nederlandse 
vroedkundigen voorschrijfmogelijkhe-
den hebben in urgente, levensreddende 
situaties, maar dat is een andere kwes-
tie. De gynaecologen behouden er het 
alleenrecht op voorschrijven. We hebben 
het al zo moeilijk om bij anticonceptie de 
juiste patiënt de juiste pil voor te schrij-
ven, tromboserisico’s in te schatten, en-
zomeer.”

Bovendien kan dan juridische 
verwarring ontstaan inzake 
beroepsaansprakelijkheid?
JVW: “Samen met anesthesie en plasti-
sche chirurgie zijn we nummer één voor 
claims. Niet alleen voor verlossingen. 
De kans op gemiste prenatale diagnoses 
drijft het risico eveneens op. Dat laatste 
kunnen we maar onder controle houden 
door nog betere nascholing. Maar de be-
volking moet ook weten dat een perfect 
kind nooit voor 100% te garanderen is. 

Door de wrijvingen met de vroedkun-
digen kunnen we meer risicobevallin-
gen toegespeeld krijgen in een te laat 
stadium. Als de vroedkundige bij een 
risicobevalling toch de gynaecoloog de 
kastanjes uit het vuur laat halen op het 
allerlaatste moment, is dat uiteraard al-
lesbehalve ideaal. De echte verantwoor-
delijkheid moet duidelijk zijn, ook als het 
kwaad al geschied is.”

De gynaecologie krijgt voor dit 
jaar een gematigde groeimar-
ge van 1,8% (zie artikel blz. 2). 
Welke nieuwe accenten zijn 
mogelijk?

JVW: “Ons budget stijgt zeer gematigd. 
Misschien moeten we nu nog het urgen-

tietarief voor verlossingen uit de brand 
slepen. Uiteindelijk zijn we het enige 
specialisme dat voor een prestatie 24/24 
en 7/7 geen urgentietarief krijgt.”

P.S.
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➝ VERVOLG VAN BLZ. 1

Naar meer risicobevallingen?
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In Nederland hebben 
vroedkundigen enkel 

consulaire bevoegdheid. 
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kinderen werden 
vorig jaar in Vlaan-
deren geboren. 
Dat waren er 469 
minder dan het 
jaar voordien. Ten 

opzichte van 2010 be-
draagt de terugloop 

zowat 3.000 geboorten. Alleen 
in de provincies Antwerpen en Vlaams- 
Brabant werd in 2014 een lichte stijging 
opgetekend. Zoals andere jaren was er 
een beperkt overschot aan jongens: 51% 
versus 49% meisjes. Maar, conform eer-
dere vaststellingen, stierven er iets meer 
jongens in de vroegneonatale levens-
fase. Een kleine 2% van de zwanger-
schappen mondt uit in de geboorte van 
een tweeling. De drielingenfrequentie  
varieert tussen 2 en 3 per 10.000 zwan-
gerschappen.

Kinderen worden geboren bij moeders 
die gemiddeld twee jaar ouder zijn dan 
pakweg 30 jaar geleden. Het aandeel 
van zowel de 35- als de 40-plussers 
stijgt. Vrouwen ouder dan 40 jaar ver-
tegenwoordigen 2,7% van de barende 
populatie, versus 0,8% in 1991. “Vlaam-
se vrouwen krijgen hun kinderen te 
laat”, concludeert het SPE. Opmerkelijk 
is ook dat het aandeel van de primipare 
vrouwen (44,2%) nooit zo laag was in 18 
jaar – met andere woorden, sinds men 
voor alle bevallingen in Vlaanderen de 
relevante parameters registreert. Omdat 
vooral de primipare vrouwen een grote 
waarschijnlijkheid hebben om achteraf 

nog eens zwanger te worden, laat dit 
lage aandeel een verdere daling van de 
nataliteit voorspellen in de komende ja-
ren. De geboortecurve zal op die manier 
steeds sterker bijdragen tot de vergrij-
zing. Goed nieuws is dan weer dat het 
aantal tienerzwangerschappen, dat in 
Vlaanderen al laag was, verder daalt. 
Slechts 1 van de 75 vrouwen is bij de  
bevalling jonger dan 20 jaar.

Medische interventies 
troef
Het aandeel van de kinderen dat ver-
wekt werd door medisch geassisteer-
de bevruchting was nog nooit zo hoog. 
Een stijgend percentage daarvan, in-
tussen 65%, gaat naar IVF/ICSI. In 1991 
was dat nog 30%. Het resterende deel 
wordt in beslag genomen door hormo-
nale behandelingen. Tegenwoordig leidt 
medisch geassisteerde bevruchting tot 
meerlingenzwangerschap bij 10% van de 
vrouwen; 38% van de meerlingen wordt 
geboren als gevolg van dit soort inter-
ventie. Sinds 2005 zien we wel globaal 
een afname van het percentage meer-
lingenzwangerschappen bij vrouwen die 
een hormonale fertiliteitsbehandeling of 
IVF/ICSI kregen. 

De epidurale verdoving is niet meer weg 
te denken uit de verloskamer. Maar liefst 
zeven op de tien vrouwen maken er ge-
bruik van. Dat is de hoogste frequentie 
ooit. Epidurale analgesie is verkrijgbaar 
in alle Vlaamse kraamklinieken. Er is een 

ruime spreiding in het gebruik, van 19% 
tot 84%. Vanaf het begin van de jaren 90 
kende de epidurale anesthesie een op-
mars van 32% naar 70% in 2013. Voor 
2014 is er ten opzichte van vorig jaar een 
lichte daling waar te nemen, namelijk 
69,6%. 

Voor het tweede jaar op rij stijgt het per-
centage keizersneden boven de 20%. Het 
beperken van de electieve sectio’s en het 
streven naar een veilige vaginale partus 
bij patiënten met een litteken-uterus vor-
men de uitdagingen voor de toekomst, 
zo stelt het SPE. Tegelijk blijkt de vagina-
le partus meer en meer fysiologisch te 
verlopen: er is een daling van het aantal 
inducties, kunstverlossingen en episio-
tomieën. Toch verloopt het merendeel 
(50,5%) van de vaginale verlossingen 
nog met episiotomie. Thuisbevalling 
blijft beperkt tot minder dan 1%: 493 
vrouwen bevielen in 2014 binnen eigen 
muren. 

Moeder en kind  
maken het goed
Ondanks de toename in maternale leef-
tijd, medisch geassisteerde bevruchting 
en het aantal keizersneden is Vlaande-
ren een regio met een zeer lage peri-
natale en maternale mortaliteit. In 2014 
bedroeg de perinatale mortaliteit 6 per 
1.000 zwangerschappen. In zowat 30% 
van de gevallen van perinatale morta-
liteit is de doodsoorzaak onbekend. Bij 
levend geboren baby’s is de belang-

rijkste doodsoorzaak laag geboortege-
wicht, eventueel verbonden aan vroeg-
geboorte. Van de baby’s geboren na 
minder dan 28 weken zwangerschap, 
overleeft 1 op de 2 niet. Vanaf 28 we-
ken zwangerschap neemt de neonatale 
sterfte spectaculair af.

In 2014 werd 1 op de 9 kinderen opge-
nomen op een afdeling neonatologie. 
Op de dienst intensieve zorg neonato-
logie komt 1 op de 24 levendgeborenen 
terecht. Dat betekent sinds 2006 een 
dalende trend van het aantal neonatale 
opnamen. Sectio bij de moeder blijkt nu 
de belangrijkste reden voor opname van 
de baby. “Dit wijst op een oneigenlijk ge-
bruik van hooggespecialiseerde neona-
tale zorg”, protesteert het rapport. “Het 
SPE klaagt al jaren deze scheeftrekking 
aan, zonder resultaat. Zelfregulering van 
de sector is bijgevolg niet te verwach-
ten.”

In 2014 stierf 1 vrouw bij de bevalling. 
Sinds het begin van de registratie zijn 
93 gevallen van maternale sterfte op-
getekend. De belangrijkste oorzaken in 
rechtstreeks verband met de bevalling 
waren vruchtwaterembolie, longembo-
lie, pre-eclampsie, bloeding en sepsis. ❚

Dr. Michèle Langendries
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Minder kinderen,  
oudere moeders  
in 2014

De trend naar afnemende nataliteit blijft zich in Vlaanderen 
doorzetten: al voor de vierde keer op rij zijn er in 2014 
minder kinderen geboren dan het jaar daarvoor. Tegelijk 
stijgt de leeftijd van de barende moeders: intussen zijn die 
gemiddeld 27,5 jaar oud, tegenover 25,7 jaar in 1985. 
Tot daar de markantste conclusies uit het rapport dat het 
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) over het 
voorbije kalenderjaar publiceerde.

STUDIERAPPORT PERINATALE EPIDEMIOLOGIE

66.955 
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“I n de jaren 60 tot 80 van de vorige 
eeuw leefde in Vlaanderen – net zoals 
in de internationale literatuur – de 

overtuiging dat episiotomie beschermde tegen 
complicaties zoals prolaps en incontinentie”, 
zegt professor Hendrik Cammu (diensthoofd 
gynaecologie, UZ Brussel, raad van bestuur SPE). 
Het werd bijna als een beroepsfout beschouwd 
als men tijdens de bevalling niet knipte. Vanaf 
de tweede helft van de jaren 80 zetten evidence-
based gegevens deze visie op de helling. Een hele 
reeks gerandomiseerde onderzoeken wezen uit dat 

episiotomie zelfs slechter was dan ‘laten scheuren’. 
Met episiotomie waren er meer sfincterletsels. Er 
was helemaal geen bescherming tegen prolaps 
en incontinentie. Deze recentere conclusie is 
sindsdien nooit meer tegengesproken.”
“Episiotomie versnelt de uitdrijving met een 
paar minuten. Het is een interventie die men 
kan uitvoeren als men vreest voor de veiligheid 
van het kind, maar ze is niet routinematig aan de 
orde. Een tiental jaar geleden opperde een artikel 
in The Lancet dat episiotomie maximaal bij 30% 
van de vaginale bevallingen zou mogen worden 

gebruikt. De Vlaamse universiteiten hebben zich 
toen ingezet om het gebruik van episiotomie te 
doen dalen. Met succes. In 2002 registreerden 
we 65%, nu nog 50,5%. Dat lijkt mij een hele 
prestatie, in een tijdspanne van een decennium. 
Waarschijnlijk zal de dalende trend zich doorzetten, 
naarmate er steeds meer gynaecologen op de 
markt komen met het besef dat men episiotomie 
moet beperken. We kunnen over de komende 10 
jaar verder zakken tot bijna 35%. Dat is ongeveer 
het minimum.”

“E lectieve sectio betekent: een sectio 
zonder dat de vrouw in arbeid is”, 
stipt professor Cammu aan (*). “Een 

dergelijke ingreep is te verantwoorden in heel wat 
indicaties, voornamelijk abnormale liggingen – in 
de eerste plaats stuitligging – en foetale nood. 
Veel minder aan te bevelen is een electieve sectio 
die de gynaecoloog en de patiënte van meet 
af aan, los van obstetrische indicaties, samen 
plannen. Het aandeel van dit soort beslissingen 
is moeilijk te achterhalen in het totale aantal 
electieve sectio’s. Ik heb zelf eens een schatting 
gemaakt, waaruit bleek dat 3% van de sectio’s in 

Vlaanderen plaatsvindt zonder dat men daarvoor 
een obstetrische indicatie kan vinden. Ik heb 
deze berekening via onrechtstreekse gegevens 
moeten maken, wat betekent dat het resultaat 
bediscussieerbaar kan zijn. Maar ik denk dat 3% 
zelfs een onderschatting is.”
“Een van de redenen om een electieve sectio 
zonder obstetrische indicatie uit te voeren is 
timing: de baby komt op een voorspelbaar 
ogenblik, wat comfortabel lijkt voor iedereen. Een 
tweede motivatie is precious pregnancy. Met ons 
team hebben we een onderzoek uitgevoerd naar 
vrouwen ouder dan 35 jaar die voor de eerste 

keer zwanger waren van een eenling. We stelden 
vast dat het aantal electieve sectio’s ongeveer 
30% hoger lag bij vrouwen die na IVF zwanger 
waren geworden dan bij vrouwen bij wie de 
zwangerschap spontaan was opgetreden. Vrouwen 
na 35 jaar die met IVF zwanger worden, maken 
dus waarschijnlijk de redenering dat ze hun enige 
kans op een baby aan het grijpen zijn. Ze willen 
zeker spelen. We publiceerden dat onderzoek 
onder de titel Too precious to push.”

(*) Men spreekt ook van primaire sectio, maar hier moet men oppassen voor 
verwarring met de Engelstalige terminologie. Hier betekent primary cesarian 
section de eerste keizersnede in de medische geschiedenis van de vrouw.

“P ijnbeleving tijdens de arbeid is sterk 
cultuurgebonden”, weet Hendrik 
Cammu. “In Vlaanderen vraagt 

70% van de barende vrouwen een epidurale 
verdoving, in Nederland is dat amper 15%. Toch 
is de patiënttevredenheid in beide populaties 
even hoog. Je bent dus geen barbaar als je geen 
epidurale verdoving toepast.” 
“Tegen het einde van de jaren 80 boden er van 
de pakweg 70 Vlaamse kraamklinieken een 
twintigtal de klok rond epidurale verdoving aan. 
In veel ziekenhuizen was de epidurale verdoving 
alleen beschikbaar tijdens de dag. Stukje bij 
beetje leidde concurrentie ertoe dat steeds meer 
ziekenhuizen dag en nacht epidurale verdoving 
gingen aanbieden. Op zeker ogenblik trad een 
tipping point op: ziekenhuizen konden het zich 

niet langer permitteren de trend te negeren. Al 
in de loop van de jaren 90 waren alle Vlaamse 
ziekenhuizen overstag. Mond-tot-mondreclame 
onder patiënten zorgde ervoor dat de epidurale 
verdoving explodeerde. Een andere stimulans 
was dat er stilaan minder vroedvrouwen op het 
verloskwartier aanwezig waren. Met een kleinere 
personeelsbezetting was het een voordeel 
dat patiënten minder over pijn klaagden. De 
marktwerking heeft er dus voor gezorgd dat de 
epidurale verdoving bij ons zeer sterk cultureel 
ingebed is. Je moet tegenwoordig als barende 
vrouw bijna op je strepen staan als je er geen wil.”
“We hebben met onderzoek kunnen aantonen dat 
er bij de hoogstopgeleiden de minste vraag is naar 
epidurale verdoving. Deze groep vrouwen wil het 
tijdens de baring allemaal meemaken.”

“Vroeger was het grote probleem van een 
epidurale verdoving het motorische blok: de 
patiënte was verlamd vanaf haar navel, waardoor 
persen belemmerd werd. Intussen is de techniek 
aanzienlijk verfijnd: dunnere katheters, aangepaste 
dosissen, enzovoort. Met een epidurale verdoving 
kan de patiënt tegenwoordig rondwandelen. 
De scheiding tussen sensorisch blok – wat men 
beoogt – en motorisch blok – wat men niet wil 
– is nu veel gemakkelijker tot stand te brengen. 
Vroeger deed epidurale verdoving weliswaar 
niet het aantal sectio’s, maar wel het aantal 
kunstverlossingen toenemen. Vandaag kan men 
niet langer stellen dat de epidurale verdoving 
pathologie in de hand werkt, als ze correct wordt 
toegepast.”

‘Vlaanderen presteert flink rond episiotomie’

 ‘Electieve sectio: een zwak punt’

Epidurale verdoving: een kwestie van cultuur en marktwerking

 

Sectio bij de moeder is 
de belangrijkste reden voor 
opname van de baby op een 

afdeling neonatologie, wat wijst 
op een oneigenlijk gebruik van 
deze hooggespecialiseerde 

zorg.
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I n Gazet van Antwerpen uitte Paul 
Callewaert, topman van het socia-
listisch ziekenfonds, forse kritiek op 

de reeks besparingen die de regering wil 
doorvoeren in de gezondheidszorg. “Je 
riskeert dat zieken een tijdlang zonder 
inkomen vallen”, luidt het.
Callewaert liet het effect van een van 
de maatregelen in detail berekenen. De 
nieuwe berekening van de ziekte-uitke-
ring zou patiënten zowat 500 euro per 
jaar kosten, geen evidentie voor de laag-
ste inkomens. Hoezo? Wie ziek wordt, 
valt nu na een maand terug op een uit-
kering die 60% bedraagt van het loon. 
Tot nu toe werd die 60% berekend op het 
loon van de laatste maand. De nieuwe 
berekening zal evenwel gebaseerd zijn 
op het gemiddelde inkomen over de 
laatste twaalf maanden. 
Doorgaans valt die berekening ongun-
stiger uit, onder meer omdat dan een 
indexaanpassing wegvalt of een anci-
enniteitstoeslag. “We hebben becijferd 
dat dit neerkomt op een uitkering die 20 
tot 45 euro per maand lager ligt voor ie-
mand die 2.600 euro bruto verdient. Per 
jaar is dat 240 tot 540 euro”, aldus Cal-
lewaert in Gazet van Antwerpen. Daar-
naast vindt hij het nieuwe systeem ook 
ingewikkelder en dat is uiteraard bizar 
voor een regering die van structurele ad-
ministratieve vereenvoudigingen haar 
stokpaardje maakt.

Luc Van Gorp, voorzitter van het christe-
lijk ziekenfonds, protesteerde tegen de 
bijkomende besparingen die de regering 
plant in de administratiekosten van de 
ziekenfondsen. Het zou op termijn gaan 
om 10% van hun werkingsbudget (100 
miljoen op een totaal van iets meer dan 
een miljard). Terwijl de ziekenfondsen 
net heel goedkoop werken op admini-
stratief vlak. Dat wordt tegengespro-

ken door De Tijd. Het blad verwijst naar  
OESO-cijfers uit 2011. In ons land zouden 
die toen voor de hele gezondheidszorg 
op 5,2% gelegen hebben. Enkel Frankrijk 
(7%) en Duitsland (5,5%) deden slechter, 
Nederland (4,2%) en de Scandinavische 
landen (1,2 tot 1,8%) presteerden heel 
wat beter. 

Xavier Brenez van de Onafhankelijke zie-
kenfondsen acht de geplande besparin-
gen van 50 miljoen volgend jaar alvast 
‘niet realistisch’. Er wordt gevreesd dat 
dit enkel kan door banen te schrappen.

Herpositionering
De Block zelf ziet geen graten in de ste-
vige besparingen. Ze past deze ingreep 
blijkbaar in een herpositionering in van 
de rol van de ziekenfondsen. Die moet 
worden geconcretiseerd in het najaar. 
“We moeten bekijken hoe de dienst-
verlening (van de ziekenfondsen) kan 
evolueren of hoe hun rol in het beheer 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
kan worden gemoderniseerd.” Diezelf-
de ziekenfondsen zijn zelf trouwens ook 
naarstig op zoek naar hun nieuwe rol, 
zie het opiniestuk in De Specialist eind 

juni: ‘Van zieken- naar gezondheidsfond-
sen?’ Hun ene flank (verdediging van de 
patiënt) wordt meer en meer bezet door 
patiëntenorganisaties; hun andere flank 
(preventie) komt dan weer in aanvaring 
met het terrein van de eerste lijn. 
Maar de ziekenfondsen zien in de be-
sparingsmaatregel ook een verborgen 
agenda: op termijn de terugbetalingen 
in de ziekteverzekering doorschuiven 
naar de overheid of naar de privé. ❚

P.S.JS
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88
N

Ziekenfondsen op ramkoers met regering-Michel
De grootste ziekenfondsen nemen het voortouw in het 
verzet tegen de jongste besparingen van de regering-
Michel. Die besparingen zouden vooral de zieken en 
zwakkeren treffen. De ziekenfondsen nemen het ook niet 
dat hun administratiekosten aangepakt worden.

BEROEPSNIEUWS

Paul Callewaert (links): “De nieuwe berekening van de ziekte-uitkering zou patiënten zowat 500 euro per jaar kosten.”
Luc Van Gorp (midden): “10% werkingsbudget minder op termijn.”
Xavier Brenez (rechts): “Besparingen zijn niet realistisch.”

Mannelijke artsen vaker medicolegaal doelwit
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I n Groot-Brittannië vallen mannen 
vaker ten prooi aan disciplinaire 
maatregelen door de British Medical 

Council – het homoloog van onze Orde. 
Het verschil met vrouwen bleef bestaan 
na correctie voor verwarrende variabe-
len, zoals het aantal jaren praktijk en het 
soort specialisme.

Britse onderzoekers wilden weten of 
dit patroon ook buiten hun landsgren-
zen gold. Ze verzamelden wereldwijd 
32 studies over het onderwerp, repre-
sentatief voor Europa, Noord-Amerika, 
Azië en Australië. In totaal betrof dit 3,8 
miljoen artsen en iets meer dan 20.000 
zaken. Toch kwamen de auteurs voor 

Europa niet verder dan drie studies uit 
Groot-Brittannië.

Robuust
Hoe dan ook toonde de meta-analyse 
van de verzamelde onderzoeken aan 
dat mannelijke artsen wereldwijd meer 
risico lopen om op het medicolega-
le matje te worden geroepen dan hun 
vrouwelijke collega’s (odds ratio 2,45;  
95% betrouwbaarheidsinterval 2,05-
2,93). De odds ratio bleek nagenoeg  

constant over de voorbije 15 jaar. Om-
dat de cijfers vergelijkbaar waren door 
de tijd heen, voor verschillende regio’s 
en studieprotocollen, beschouwen de 
auteurs hun bevindingen als robuust. 
Aan een verklaring wagen ze zich niet. 
“Daarvoor is verder onderzoek nodig”, 
klinkt het. ❚

Dr. Michèle Langendries

BMC Medicine 2015; doi:10.1186/s12916-015-0413-5.

Mannelijke artsen lopen meer risico om wegens professionele 
redenen op het beklaagdenbankje te moeten plaatsnemen. 
Dat blijkt uit een meta-analyse in BMC Medicine.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Escitalopram Teva 5 mg filmomhulde tabletten, Escitalopram Teva 10 mg filmomhulde 
tabletten, Escitalopram Teva 15 mg filmomhulde tabletten, Escitalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten KWALITATIEVE 
EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Escitalopram Teva 5 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg escitalopram (als 
oxalaat). Escitalopram Teva 10 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg escitalopram (als oxalaat). Escitalopram Teva 15 
mg: Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg escitalopram (als oxalaat). Escitalopram Teva 20 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 
20 mg escitalopram (als oxalaat). Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. KLINISCHE GEGEVENS 
Therapeutische indicaties Behandeling van ernstig depressieve episodes. Behandeling van paniekstoornis met of zonder 
agorafobie. Behandeling van sociale angststoornis (sociale fobie). Behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. 
Behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis. Dosering en wijze van toediening Dosering Veiligheid van dosissen 
hoger dan 20 mg per dag werd niet aangetoond. Ernstig depressieve episodes Gebruikelijke dosis is 10 mg éénmaal daags. 
Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg/dag. Gewoonlijk 
zijn 2-4 weken nodig om een antidepressieve respons te bereiken. Nadat de symptomen verdwenen zijn, is een behandeling 
gedurende minstens 6 maanden vereist om de respons te consolideren. Paniekstoornis met of zonder agorafobie Een 
aanvangsdosis van 5 mg wordt aanbevolen tijdens de 1ste week vooraleer de dosis te verhogen tot 10 mg per dag. De dosis 
mag verder verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag, afhankelijk van de individuele respons van de patiënt. De maxi-
male effectiviteit wordt na ongeveer 3 maanden bereikt. De behandeling duurt meerdere maanden. Sociale angststoornis De 
gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal per dag. Gewoonlijk zijn 2-4 weken behandeling nodig om een verlichting van de 
symptomen te bereiken. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de dosis nadien verlaagd worden tot 5 
mg of verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag. Sociale angststoornis is een ziekte met een chronisch verloop en een 
behandeling gedurende 12 weken wordt aanbevolen om de respons te consolideren. Een langetermijnbehandeling van 
responders werd gedurende 6 maanden bestudeerd en kan op individuele basis overwogen worden om herval te voorko-
men; het nut van de behandeling moet op regelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd worden. Sociale angststoornis is een 
goed gedefinieerde diagnostische term van een specifieke stoornis die niet verward mag worden met overdreven verlegen-
heid. Farmacotherapie is alleen aangewezen indien de aandoening de professionele en sociale activiteiten aanzienlijk ver-
stoort. De positie van deze behandeling in vergelijking met cognitieve gedragstherapie werd niet geëvalueerd. 
Farmacotherapie maakt deel uit van een globale therapeutische strategie. Gegeneraliseerde angststoornis De aanvangsdo-
sis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de dosis verhoogd worden tot 
maximum 20 mg per dag. Een langetermijnbehandeling van responders werd gedurende minstens 6 maanden bestudeerd 
bij patiënten die 20 mg/dag kregen. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten op regelmatige tijdstippen op-
nieuw geëvalueerd worden (zie rubriek 5.1). Obsessieve-compulsieve stoornis De aanvangsdosis is 10 mg eenmaal per 
dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag. 
Gezien OCS een chronische aandoening is, moeten de patiënten voldoende lang behandeld worden om te verzekeren dat 
ze symptoomvrij zijn. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten op regelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd 
worden (zie rubriek 5.1). Ouderen (leeftijd > 65 jaar) Een begindosis is 5mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele 
respons van de patiënt mag deze dosis verhoogd worden tot maximaal 10 mg per dag. (zie rubriek 5.2.). De doeltreffendheid 
van Escitalopram Teva bij sociale angststoornis werd niet bestudeerd bij oudere patiënten. Pediatrische patiënten 
Escitalopram Teva mag niet gebruikt worden bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar (zie rubriek 
4.4). Nierfunctiestoornissen Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met lichte tot matige nierfunctiestoornis. 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CLCR lager dan 30 ml/min) (zie rubriek 5.2). 
Leverfunctiestoornissen Een begindosis van 5 mg per dag tijdens de eerste twee weken van de behandeling wordt aanbe-
volen bij patiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornis. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de 
dosis verhoogd worden tot 10 mg/dag. Voorzichtigheid en een extra zorgvuldige dosistitratie worden aanbevolen bij patiën-
ten met een ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek 5.2). Trage metaboliseerders van CYP2C19 Voor patiënten, die 
bekendstaan als trage metaboliseerders met betrekking tot CYP2C19, wordt een begindosis van 5 mg per dag tijdens de 
twee eerste weken van de behandeling aanbevolen. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, mag de dosis 
verhoogd worden tot 10 mg per dag (zie rubriek 5.2). Ontwenningsverschijnselen bij stopzetting van de behandeling Het 
plots stoppen van de behandeling moet vermeden worden. Bij het stoppen van de behandeling met escitalopram moet de 
dosis geleidelijk, over een periode van minstens één tot twee weken, afgebouwd worden om het risico op ontwenningsver-
schijnselen te verminderen (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Als er ondraaglijke symptomen optreden als gevolg van een dosisver-
laging bij stopzetting van de behandeling, kan men overwegen om de vroeger voorgeschreven dosis te hernemen. Daarna 
kan de arts de dosis verder verlagen, maar aan een trager tempo. Wijze van toediening Escitalopram Teva wordt toegediend 
als een eenmalige dagelijkse dosis, en mag met of zonder voedsel worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. De gelijktijdige 
behandeling met niet-selectieve, irreversibele mono-amine-oxidase remmers (MAO-remmers) is tegenaangewezen omwille 
van het risico op het optreden van een serotoninesyndroom met agitatie, tremor, hyperthermie enz. (zie rubriek 4.5). De 
combinatie van escitalopram met reversibele MAO-A remmers (bijv. moclobemide) of de reversibele niet-selectieve MAO-

remmer linezolid is tegenaangewezen omwille van het risico op het optreden van een serotoninesyndroom (zie rubriek 4.5). 
Escitalopram is tegenaangewezen voor patiënten met een gekend QT- intervalverlenging en een aangeboren verlengd 
QT-syndroom. Het gebruik van escitalopram met andere geneesmiddelen waarvan gekend is dat ze het QT-interval verlen-
gen is tegenaangewezen (zie rubriek 4.5) BIJWERKINGEN Bijwerkingen treden het vaakst op tijdens de eerste of tweede 
week van de behandeling en nemen gewoonlijk in ernst en frequentie af bij het voortzetten van de behandeling. De bijwer-
kingen die gekend zijn voor de SSRIs en die ook gemeld werden voor escitalopram in de placebogecontroleerde klinische 
studies of als spontane post-marketing bijwerkingen, worden hierna weergegeven volgens systeem/orgaanklasse en fre-
quentie. De frequenties zijn overgenomen van de klinische studies; deze zijn niet placebo-gecorrigeerd. De frequenties 
worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1000 tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot 
<1/1000), zeer zelden (≤1/10.000), of niet bekend (kan niet geschat worden aan de hand van de beschikbare gegevens). 
Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Niet bekend: Trombocytopenie. 
Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Anafylactische reactie. Endocriene aandoeningen: Niet bekend: Onaangepaste 
secretie van ADH. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Verminderde eetlust, toegenomen eetlust, gewichtstoena-
me. Soms: Gewichtsafname. Niet bekend: Hyponatriëmie, anorexia2. Psychische stoornissen: Vaak: Angst, rusteloosheid, 
abnormale dromen. Vrouw en man: verminderde libido. Vrouw: anorgasmie. Soms: Bruxisme, agitatie, zenuwachtigheid, 
paniekaanval, verwarde toestand. Zelden: Agressie, depersonalisatie, hallucinatie. Niet bekend: Manie, suïcidale gedach-
ten, suïcidaal gedrag1. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn. Vaak: Slapeloosheid, slaperigheid, duizeligheid, 
paresthesieën, tremor. Soms: Smaakstoornissen, slaapstoornissen, syncope. Zelden: Serotoninesyndroom. Niet bekend: 
Dyskinesie, bewegingsstoornis, convulsie, psychomotorische rusteloosheid/acathisie2.. Oogaandoeningen: Soms: 
Mydriasis, gezichtsstoornis. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Soms: Tinnitus. Hartaandoeningen: Soms: 
Tachycardie. Zelden: Bradycardie. Niet bekend: Elektrocardiogram: verlengd QT-interval. ventriculaire aritmieën waaronder 
Torsade de Pointes. Bloedvataandoeningen: Niet bekend: Orthostatische hypotensie. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: Vaak: Sinusitis, geeuwen. Soms: Epistaxis. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: 
Misselijkheid. Vaak: Diarree, constipatie, braken, droge mond. Soms: Gastro-intestinale bloedingen (waaronder rectale bloe-
dingen). Lever- en galaandoeningen: Niet bekend: Hepatitis, abnormale leverfunctietesten. Huid- en onderhuidaandoenin-
gen: Vaak: Toegenomen zweten. Soms: Urticaria, alopecia, rash, pruritus. Niet bekend: Ecchymose, angio-oedeem. 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Artralgie, myalgie. Nier- en urinewegaandoeningen: Niet bekend: 
Urineretentie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Vaak: Man: ejaculatiestoornis, impotentie. Vrouw: metrorragie, 
menorragie. Niet bekend: Galactorroe. Man: priapisme. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: 
Vermoeidheid, pyrexie. Soms: Oedeem. 1 Gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens de be-
handeling met citalopram of vroeg na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 4.4). 2 Deze bijwerkingen werden ge-
meld bij de therapeutische klasse van de SSRIs.QT- intervalverlenging Gevallen van QT-intervalverlenging en ventriculaire 
aritmieën waaronder Torsade de Pointes werden gerapporteerd sedert het begin van commercialisering, hoofdzakelijk bij 
vrouwelijke patiënten, bij patiënten met hypokaliëmie en met een vooraf bestaand verlengd QT-interval of met andere hart-
aandoeningen (zie rubrieken 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 en 5.1). Klasse-effecten Epidemiologische studies, voornamelijk uitgevoerd bij 
patiënten van minstens 50 jaar, tonen een verhoogd risico op botfracturen bij patiënten die behandeld worden met SSRIs en 
tricyclische antidepressiva. Het mechanisme dat dit risico veroorzaakt, is niet gekend. Ontwenningsverschijnselen waarge-
nomen bij stopzetting van de behandeling De stopzetting van SSRIs/SNRIs (in het bijzonder indien plotseling) leidt over het 
algemeen tot het optreden van ontwenningsverschijnselen. Duizeligheid, sensorische stoornissen (waaronder paresthesie-
en en elektrische shock gewaarwordingen), slaapstoornissen (waaronder slapeloosheid en intens dromen), agitatie of angst, 
misselijkheid en/of braken, tremor, verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, palpitaties, emotionele instabiliteit, prikkelbaar-
heid en gezichtsstoornissen zijn de vaakst gerapporteerde reacties. Over het algemeen zijn deze bijwerkingen licht tot matig 
en van voorbijgaande aard; bij sommige patiënten kunnen ze echter ernstig en/of langdurig zijn. Als de behandeling met 
escitalopram niet langer vereist is, wordt het bijgevolg aanbevolen om de behandeling af te bouwen door geleidelijke dosis-
vermindering (zie rubriek 4.2 en 4.4). Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het ge-
neesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - 
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V. 
Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Escitalopram 
Teva 5 mg blisterverpakking: BE427603. Escitalopram Teva 5 mg tablettencontainer: BE462071. Escitalopram Teva 10 mg 
blisterverpakking: BE427612. Escitalopram Teva 10 mg tablettencontainer: BE462080. Escitalopram Teva 15 mg blisterver-
pakking: BE427621. Escitalopram Teva 20 mg blisterverpakking: BE427637. Escitalopram Teva 20 mg tablettencontainer: 
BE462097. AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift DATUM VAN LAATSTE GOEDKEURING VAN 
DE TEKST 09/2014. 
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H et AZ Jan Portaels ontstond op 
1 januari 2002 uit de fusie van 
twee naast elkaar gelegen zie-

kenhuizen. In 2008 bleek uit het geau-
diteerde resultaat van 2007 dat de inge-
schatte financiële situatie voor 2008 en 
de financiële projectie voor de komende 
jaren zorgwekkend waren. Eind 2008 
kozen de artsen er daarom bewust voor 
om mee financieel in de toekomst van 
het ziekenhuis te investeren. Ze werden 
een volwaardige partner binnen een ver-
nieuwde directie- en bestuursstructuur.

“De beste allianties ontstaan wanneer er 
een gemeenschappelijke vijand opduikt”, 
stelt algemeen directeur dr. Guy Buyens. 
“En die gemeenschappelijke vijand, dat 
was het negatieve bedrijfsresultaat. Om 
tot een positief bedrijfsresultaat te ko-
men, waren er vier types van maatrege-
len nodig: 
• kostenbesparing op vlak van 

aankoop en personeel; 
• efficiëntie- en 

kwaliteitsverbetering;
• groei van de medische activiteit;
• een investeringsprogramma om 

deze maatregelen mogelijk te 
maken en te faciliteren.”

De gevolgen lieten niet lang op zich 
wachten. Was er in 2007 nog een ne-
gatief bedrijfsresultaat van ongeveer 
drie miljoen, dan vertoonde dat in 2009 
al een positief resultaat van meer één  
miljoen.

Er zetelen nu vier artsen in de algemene 
vergadering en de artsen hebben drie 
vertegenwoordigers met expertise in 
ziekenhuismanagement in de raad van 
bestuur. “Een cruciale rol is weggelegd 
voor zowel het Medisch Beleidscomité 
als voor de hoofdarts. Deze laatste is de 
spil tussen raad van bestuur, directie-

comité, medische raad en Medisch Be-
leidscomité (MBC). In het MBC definieert 
een artsenafvaardiging samen met de 
directie het medisch ziekenhuisbeleid, 
binnen de opdrachtverklaring. Concreet: 
de directie delegeert een aantal taken 
naar het MBC.”

In het MBC zetelen naast de algemeen di-
recteur, de zorgdirecteur en de hoofdarts 
ook vertegenwoordigers van een aantal 
disciplines (heelkunde, geriatrie, OK/ 
anesthesie, spoed/IZ, interne genees-
kunde en radiologie. “Door een verte-
genwoordiger van het bestuur van HAR-
NO (Huisartsenvereniging Noord Rand) 
regelmatig uit te nodigen op het MBC 
streeft het ziekenhuis eveneens naar 
hun inbreng en participatie in het beleid”, 
voegt dr. Buyens eraan toe. 

“In deze dynamiek werken raad van be-
stuur, directie en medische raad nauw 
samen in een setting waar iedereen zijn 
eigenheid en doelstellingen voor ogen 
houdt en tegelijkertijd aan dezelfde kar 
trekt om zo beslissingen te durven ne-
men die de toekomst van ons zieken-
huis vormgeven”, stelt dr. Inge Wouters, 
voorzitter van de medische raad. “Een 
dynamiek waarbij de medewerkers het 
gezicht zijn van de goede naam van het 
ziekenhuis en een klimaat waarin de 
kloof tussen artsen en bestuur veel min-
der groot is dan vroeger. Dit maakt dat 
het als arts zo veel leuker is geworden 
om hier te werken en dat straalt af op 
onze patiënten.” ❚

Filip Ceulemans
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❚ REEKS ZIEKENHUISGOVERNANCE (2) ■

Van artsen en het 
bestuur naar artsen  
in het bestuur
Zorgnet-Icuro organiseerde in juni een studiedag over 
ziekenhuisgovernance. Tijdens deze studiedag brachten vier 
ziekenhuizen hun governancemodel. We stellen ze u graag 
voor tijdens een zomerreeks. Vandaag: AZ Jan Portaels in 
Vilvoorde.

BEROEPSNIEUWS

Guy Buyens:  
“De gemeenschappelijke vijand  
was het negatieve bedrijfsresultaat.”

Machtsmisbruik ziekenhuis 
bestraft met 600.000 euro

Na de recordontslagvergoeding van 2,5 miljoen euro 
zopas in een Limburgs ziekenhuis, kende het Hof van 
Beroep Antwerpen opnieuw een grote schadevergoeding 
toe van 600.000 euro aan een onterecht ontslagen 
hoofdarts. Het Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen werd in 
het ongelijk gesteld. Ziekenhuisdirecties grijpen blijkbaar 
te snel naar de formule van ‘ontslag om dringende 
redenen’.

H ij stond vlak voor zijn pen-
sioen, en toch ontsloeg het 
ziekenhuis de arts ‘om drin-

gende redenen’. Bizar, want twee be-
stuurders voerden eerst een grondig 
en diepgaand onderzoek alvorens het 
ziekenhuis hem ontsloeg. Dat is on-
verenigbaar met een ontslag om drin-
gende redenen, oordeelt het Hof van 
Beroep (1). Een dergelijk ontslag moet 
binnen de drie dagen volgen nadat 
een ‘zwaarwichtig feit’ is vastgesteld 
dat het ontslag rechtvaardigt. Het ont-
slag om dringende reden is immers de 
zwaarste sanctie tegen een arts die ern-
stig tekortkomt en waardoor de samen-
werking plots, abrupt en onmiddellijk  
beëindigd moet worden.

Zowel de rechter in eerste aanleg als 
het Hof van Beroep oordeelden dat 
het ontslag onterecht was. Het Me-
disch Centrum Bilzen paste dus de 
verkeerde procedure toe. Wat de fei-
ten betreft, oordeelde het Hof dat het 
ziekenhuis onterecht eigen vermeende 
fouten trachtte toe te rekenen aan de 
hoofdarts. In eerste aanleg werd het 
ziekenhuis veroordeeld tot een bruto- 
opzegvergoeding van 452.000 euro. 
In beroep kwam daar nog 148.362,07 
euro bovenop.

Medische raad onterecht 
buitenspel
Raf Van Goethem, vennoot bij het ad-
vocatenkantoor Dewallens & partners 
en gespecialiseerd in deze materie, 

stond de arts bij. “Dit is een principear-
rest. Dit is de tweede uitspraak van een 
Hof van Beroep in korte tijd die het voe-
ren van een grondig, en dus wat langer 
onderzoek voorafgaand aan het ont-
slag om dringende redenen, onmoge-
lijk maakt. Volgens het Hof van Beroep 
kan men niet spreken van een ontslag 
‘om dringende redenen’ als voor dat 
ontslag eerst een lang en diepgaand 
onderzoek naar de feiten wordt ge-
voerd.”

Wanneer dus voorafgaandelijk toch 
een diepgaand onderzoek loopt, moet 
over het ontslag eerst de medische 
raad – de belangenvertegenwoordi-
ging van de artsen in het ziekenhuis 
– adviseren. Het ontslag om dringende 
redenen kan niet misbruikt worden om 
die medische raad buitenspel te zetten. 
Dit principearrest gaat in tegen het 
machtsmisbruik van het ziekenhuisma-
nagement tegenover ziekenhuisartsen.
Deze kwestie zet de machtsverhou-
dingen tussen ziekenhuisartsen en – 
directies weer op scherp. 
De zaak is ook van groot belang bij 
de ziekenhuishervorming die mi-
nister De Block voor ogen heeft. 
Met de hervorming beoogt men 
ook een nieuw evenwicht tus-
sen ziekenhuismanagement en  
ziekenhuisartsen. ❚

Pascal Selleslagh

(1) In een arrest van 29 juni 2015 dat onlangs werd 
bekendgemaakt.

Vorige aflevering:  
AZ Turnhout (DS 15-12)
Volgende aflevering: GZA

JS
19

49
B

N

Raf Van Goethem:  
“Dit is een principearrest”.
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W ie is eigenaar van een zieken-
huis? Wat als het financieel 
fout loopt? In Nederland laai-

de die discussie op na het failliet van het 
Ruwaard van Putten ziekenhuis. Twee 
jaar na de doorstart van het ziekenhuis 
in Spijkenisse is nog niet duidelijk wie 
eigenaar is van het gebouw Spijkenisse 
Medisch Centrum. Wat als de kwestie 
niet is opgelost voor het faillissement is 
afgehandeld? De curatoren: “Dan gaan 
we ervan uit dat het economisch eigen-
dom zal toevallen aan de gemeente als 
juridisch eigenaar.”

Op zaterdag 5 september staat er een 
protestmars op het programma van be-
woners die bezorgd zijn over de zorg in 
de regio, onder meer doordat de spoed-
post niet 24 uur per dag open is.

En België?
Volgend citaat van Maggie De Block bij 
de voorstelling van haar plan om de 
ziekenhuisfinanciering te hervormen, 
ligt nog vers in het geheugen: “Sup-
plementen in ziekenhuizen moeten we 
voorlopig tolereren of anders gaan er 
na de banken nu ziekenhuizen failliet, 
maar vroeg of laat moeten we ook dat 
verder bekijken”. De uitspraak past in het 
licht van de Belfius-studie over de finan-
ciële situatie van de ziekenhuizen. Een 
beklijvend cijfer daar was dat 4 op de 10 
Belgische ziekenhuizen met rode cijfers 
kampen.

Een failliet ziekenhuis is overigens geen 
primeur in ons land. Denk aan de faling 
van het Booms-Willebroekse Van En-
schodt-ziekenhuis. Na een lijdensweg 
van ruim 10 jaar werd de vereffening 
in april 2013 afgerond, met de sluiting 
van de Boomse campus. Eigenaar was 
het OCMW. Ogenschijnlijk leek daarmee 
een punt gezet achter een onverkwik-
kelijke affaire, en dat zonder al te veel 
kleerscheuren. Hoewel, een maand later 
viel nog een lijk uit de kast: een onbe-
taalde RSZ-factuur van 465.000 euro. 
Volgens waarnemers zou het faillisse-
ment de belastingbetaler niet minder 
dan 14 miljoen euro hebben gekost. ❚

P.S.
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Failliete ziekenhuizen,  
een reëel gevaar?
Het Nederlandse plaatsje Spijkenisse likt zijn wonden 
na de faling van het plaatselijke ziekenhuis en de niet zo 
ideale doorstart in het Spijkenisse Medisch Centrum. Op 
5 september organiseren de plaatselijke bewoners een 
protestmars. De problemen liggen niet zo ver van ons bed.

N I E U W

Dé nieuwe rekruteringsservice 

in de gezondheidszorg

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

Project Management Officer 
(Farmaceutische Industrie / 
Brussel)

Verpleegkundige
(Ziekenhuis / Antwerpen)

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

Regulatie arts   
(Ziekenhuis / Brussel)

pa_jh_a4_med.indd   2 1/07/13   20:53:37
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Chris Monten: “Ik studeerde in 1996 af 
in Leuven en begon daar toen aan de 
specialisatie radiotherapie. Iets minder 
dan een jaar later stopte ik. Ik was waar-
schijnlijk mijn tijd wat vooruit om vragen 
te stellen bij sommige omgangsvormen. 
Na een omweg belandde ik bij Partena en 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Twaalf 
jaar lang was ik actief in de wereld van 
de sociale zekerheid, vandaag nog altijd 
als bestuurder bij Partena, waar ik me-
disch advies geef. Via projecten op het 
Riziv kwam ik opnieuw in contact met 
prof. Wilfried De Neve (UGent). Op een 
blauwe maandag vroeg ik hem wat hij 
ervan zou vinden, mocht ik bij hem mijn 
opleiding hervatten. De volgende dag al 
was de kogel door de kerk. Momenteel 
werk ik mijn opleiding af, in combinatie 
met de voorbereiding van een doctoraat. 
In 2016 hoop ik zowel mijn specialisatie 
als mijn PhD af te ronden.”

Dat lijken vreemde 
carrièresprongen…
C.M.: “Misschien was ik niet zo’n gemak-
kelijke, of had ik eerst die omweg nodig. 
Wie weet. Het hoeft niet altijd te verlo-
pen zoals gepland. Mijn tijd bij de zie-
kenfondsen heeft me ook veel geleerd. 
Die ervaringen neem ik nu mee in mijn 
opleiding, en bij mijn activiteiten bin-
nen de Gentse Vereniging voor Genees-
heer-Assistenten (GVGA). We werken 
er nauw samen met onze opleidings-
commissie. En sedert 3 jaar bevragen 
we onze ASO’s over hun verwachtingen 
qua opleiding. Dit jaar organiseerden we 
daarenboven een uitvoerige bevraging 
rond werkstress. Al is de situatie best 
aanvaardbaar, toch blijkt er nog werk 
aan de winkel: het ‘omgangsplaatje’ is 
zeker nog niet perfect.”

Wat zijn uw verdere carrière-
plannen?
C.M.: “Het zal allicht aan mijn leeftijd lig-
gen, maar ik ben daar rustig in. Ik heb 

een man, kinderen, een huis, er zit bij 
mij minder druk achter om een carrière 
te starten in vergelijking met mijn jonge 
collega’s. Het is nochtans niet evident 
om als radiotherapeut werk te vinden. 
Sommigen trekken naar het buitenland. 
Wie weet belanden ook mijn gezin en ik 
nog in Frankrijk… Elke dag brengt weer 
nieuwe mogelijkheden.”

Waarom koos u überhaupt voor 
radiotherapie?

C.M.: “Radiotherapie is een mooie com-
binatie van de alfa- en bètazijde van ge-
neeskunde. Het is exact en tegelijk ook 
weer niet. En toch heeft men veel con-
tact met de patiënten. Het is tegelijk een 
klinische en een wetenschappelijke dis-
cipline. En de sfeer hier in Gent is opper-
best. Iedereen wordt aangemoedigd om 
ook wetenschappelijk actief te zijn.”

Toch klaagt ook u het statuut van 
de ASO aan. Wat is er dan fout?
C.M.: “Specialisaties duren nu makkelijk 
zes tot zeven jaar. De kapitaalopbouw 
begint dus later en vraagt meer tijd, en 
er is meer werkonzekerheid. Dat is ze-
ker zo bij minder technische disciplines 
als psychiatrie, geriatrie, pediatrie en 
algemene interne, niet voor niets knel-
puntberoepen: voorbeelden van speci-
alismen die een slechte nomenclatuur 
combineren met hoge werkdruk.” 

Wat is de kern van het  
probleem?

C.M.: “Vroeger leerde men door osmo-
se. Als men maar voldoende tijd op de 
werkvloer doorbracht, zou men het vak 
wel leren. In een steeds performanter 
wordende medische wereld, werkt die 

methode alleen nog door de duur van 
de specialisatie te verlengen. Uit onze 
GVGA-bevraging bij de ASO’s blijkt heel 
duidelijk een sterke vraag naar actieve 
teaching. We hebben echt een grondige 
switch nodig van het ‘osmosemodel’ 
naar een actief leermodel. Dat vraagt 
natuurlijk tijd van de opleider. Niet evi-
dent als men weet dat artsen steeds 
meer werk moeten verrichten met steeds 
minder mensen. Onder andere de verou-
dering van de bevolking vergroot de kli-
nische druk, terwijl budgettaire maatre-
gelen de financiële druk verhogen voor 
de ziekenhuizen. Hoe kan men dat nog 
rijmen?”

Veel ASO’s klagen over een 
gebrekkig sociaal statuut
C.M. (lachend): “Ik sta dichter bij de 
pensioenleeftijd dan de meeste ande-
re ASO’s, en kom bovendien uit een 
sector van de sociale zekerheid. Het is 
mijn mening dat de ASO dezelfde so-
ciale bescherming verdient als de rest 
van de werkende bevolking. We beplei-

ten dat zowel met de GVGA als met de 
VASO (nationale vereniging van ASO’s). 
We doen dat trouwens niet voor onszelf, 
maar wel voor de volgende generaties.” 

Wat is de beste manier om dat 
statuut te verbeteren?
C.M.: “Een volledig statuut, uiteraard, 
inclusief pensioen- en werkloosheids-
bijdragen. Als tussenstap hebben we 
nood aan een vzw als werkgever. Die 
haalt ook de rollen van stagebegeleider 
en werkgever uit elkaar. Daardoor zal 
de stagebegeleider zich alleen nog met 
de opleiding hoeven bezig te houden. 
Momenteel sluit elk ziekenhuis een indi-
vidueel contract af met zijn ASO’s. Met 
belangrijke verschillen in arbeidsregels 
en verloning. Een vzw als werkgever 
zorgt voor meer juridische zekerheid en 
garandeert een rechtlijnig beleid. Een 
centrale vzw versterkt het nakomen van 
een correcte arbeidsduur, wachtregeling 
en taakinvulling. Wie weet komt er zelfs 
ooit een benchmarking van opleidings-
plaatsen, zodat kwaliteit van opleiding 
meespeelt in de keuze van stageplaats.”

Dat klinkt goed, maar die vzw 
moet wel gefinancierd worden.
C.M.: “Nu krijgt een coördinerend stage-
meester via de ziekenhuisfinanciering 
een bedrag, ongeacht het aantal assis-
tenten. Daarnaast genereert elke assis-
tent door zijn klinisch werk inkomsten. 
Een oplossing voor de financiering van 
de vzw zou kunnen zijn dat ziekenhuizen 
bij die vzw assistenten ‘inhuren’ of ‘lea-
sen’. Al wordt daarmee de vicieuze cirkel 
van een ASO die moet opbrengen, na-
tuurlijk niet doorbroken.”

 Vervolg blz. 12JS
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Chris Monten,  
vreemde eend in de bijt
Soms loopt een professioneel traject net iets anders dan verwacht. Chris Monten (43) 
brak haar eerste specialisatiejaar radiotherapie in Leuven af om aan de slag te gaan in 
de verzekeringssector. Twaalf jaar later nam ze de specialisatiedraad weer op. Volgend 
jaar is ze specialist en gaat ze voor haar PhD. Haar verzekeringservaring geeft haar een 
unieke kijk op de problematiek van de ASO’s.

REEKS: DE HEMELBESTORMERS (4)

Chris Monten: “We hebben echt een grondige switch nodig van het  
‘osmosemodel’ naar een actief leermodel.”
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REVEAL LIFE BEYOND THE LETTERS

MORE TIME FOR WHAT MATTERS

Prix 890€  
catégorie HCcatégorie HCbuiten-bedrijf (ex.BTW) 

740,42€

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Eylea 40 mg/ml oplossing voor injectie in een injectie�acon. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing voor injectie bevat 40 mg a�ibercept*. 
Elke injectie�acon bevat 100 µl, equivalent met 4 mg a�ibercept. Dit levert een bruikbare hoeveelheid op voor het afgeven van een enkele dosis van 50 µl die 2 mg a�ibercept bevat. * Fusie-eiwit bestaande uit delen van extracellulaire domeinen van de humane VEGF (vasculaire 
endotheliale groeifactor)-receptor 1 en 2 gefuseerd met het Fc-gedeelte van humaan IgG1, geproduceerd in Chinese-hamsterovarium (CHO) K1-cellen met behulp van recombinant DNA-technologie. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie (injectie). De oplossing is 
een heldere, kleurloos-tot-lichtgele, iso-osmotische oplossing. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indicaties Eylea is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van  neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), visusverslechtering 
als gevolg van macula-oedeem secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale veneuze takocclusie (Branch Retinal Venous Occlusion, BRVO) of retinale veneuze stamocclusie (Central Retinal Venous Occlusion, CRVO)) en visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-
oedeem (DME). Dosering en wijze van toediening Eylea is uitsluitend bestemd voor intravitreale injectie. Eylea mag uitsluitend worden toegediend door een bevoegde arts die ervaring heeft met het toedienen van intravitreale injecties. Dosering Natte LMD De aanbevolen dosis 
voor Eylea is 2 mg a�ibercept, equivalent met 50 µl. Behandeling met Eylea wordt geïnitieerd met één injectie per maand voor drie opeenvolgende doses, gevolgd door één injectie elke twee maanden. Tussen de injecties is geen controle nodig. Na de eerste 12 maanden van 
de behandeling met Eylea kan het behandelingsinterval worden verlengd op basis van visuele en/of anatomische resultaten. In dit geval moet het schema voor controle worden vastgesteld door de behandelend arts en kan frequenter zijn dan het schema voor de injecties. 
Macula-oedeem secundair aan RVO (BRVO of CRVO) De aanbevolen dosis voor Eylea is 2 mg a�ibercept, equivalent met 50 µl. Na de initiële injectie wordt maandelijks behandeld. Het interval tussen twee doses mag niet korter zijn dan een maand. Indien de visuele en 
anatomische uitkomsten aangeven dat de patiënt geen baat heeft bij het voortzetten van de behandeling, moet de behandeling met Eylea worden gestaakt. Maandelijkse behandeling wordt voortgezet tot een maximale gezichtsscherpte is bereikt en/of er geen tekenen zijn van 
ziekteactiviteit. Er kunnen drie of meer opeenvolgende maandelijkse injecties nodig zijn. De behandeling kan daarna worden voortgezet met een treat-and-extend-regime met gradueel toenemende behandelingsintervallen om stabiele visuele en/of anatomische uitkomsten te 
behouden. Er zijn echter onvoldoende gegevens om conclusies te trekken over de lengte van deze intervallen. Als de visuele en/of anatomische uitkomsten verslechteren, moet het behandelingsinterval dienovereenkomstig worden verkort. Het controle- en behandelschema 
moet bepaald worden door de behandelend arts, op basis van de individuele reactie van de patiënt. Monitoring van ziekteactiviteit kan klinische beoordeling, het testen van de functionaliteit of het gebruik van beeldvormende technieken (bijv. optische coherentietomogra�e of 
�uoresceïne angiogra�e) inhouden. Diabetisch macula-oedeem De aanbevolen dosis voor Eylea is 2 mg a�ibercept, equivalent met 50 µl. Behandeling met Eylea wordt geïnitieerd met één injectie per maand, voor vijf opeenvolgende doses, gevolgd door één injectie elke twee 
maanden. Tussen de injecties is geen controle nodig. Na de eerste 12 maanden van de behandeling met Eylea kan het behandelingsinterval worden verlengd, op basis van de visuele en/of anatomische resultaten. Het schema voor controles moet worden vastgesteld door de 
behandelend arts. Als de visuele en anatomische resultaten aangeven dat de patiënt geen baat heeft bij het voortzetten van de behandeling, moet de behandeling met Eylea worden gestaakt. Speciale populaties Patiënten met een lever- en/of nierfunctiestoornis Er zijn geen 
speci�eke onderzoeken met Eylea uitgevoerd bij patiënten met een lever- en/of nierfunctiestoornis. De beschikbare gegevens wijzen er niet op dat de dosis Eylea voor deze patiënten moet worden aangepast. Ouderen Er zijn geen speciale zaken waarmee rekening moet worden 
gehouden. Er is beperkte ervaring bij patiënten ouder dan 75 jaar met DME. Pediatrische patiënten Veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. Er is geen relevante toepassing van Eylea bij pediatrische patiënten voor de indicaties natte LMD, 
CRVO, BRVO en DME. Wijze van toediening Intravitreale injecties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de medische standaarden en toepasselijke richtlijnen door een bevoegde arts die ervaring heeft met het toedienen van intravitreale injecties. In het algemeen 
moet worden gezorgd voor adequate anesthesie en asepsis, inclusief topicaal breedspectrum ontsmettingsmiddel (d.w.z. povidonjodium aangebracht op de perioculaire huid, het ooglid en het oogoppervlak). Chirurgische handdesinfectie, steriele handschoenen, een steriele 
doek en een steriel ooglidspeculum (of equivalent) worden aanbevolen. De injectienaald dient 3,5-4,0 mm posterior aan de limbus in de corpus vitreum te worden ingebracht, terwijl de horizontale meridiaan wordt vermeden en gericht wordt op het centrum van de oogbol. Het 
injectievolume van 0,05 ml wordt dan toegediend; voor volgende injecties dient een andere positie op de sclera worden gekozen. Onmiddellijk na de intravitreale injectie moeten patiënten worden gecontroleerd op verhoging van de intraoculaire druk. Een gepaste controle kan 
bestaan uit een controle op perfusie van de discus nervi optici of tonometrie. Indien nodig moeten steriele instrumenten voor paracentese beschikbaar zijn. Na de intravitreale injectie moeten patiënten de instructie krijgen alle symptomen die op endoftalmitis kunnen wijzen (b.v. 
oogpijn, roodheid van het oog, fotofobie, wazig zien), onmiddellijk te melden. Elke injectie�acon mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van maar één oog. De injectie�acon bevat meer dan de aanbevolen dosering van 2 mg a�ibercept. Het extraheerbaar volume van 
de injectie�acon (100 µl) mag niet in zijn geheel worden gebruikt. Het teveel aan volume dient te worden uitgestoten voorafgaande aan injectie. Het injecteren van het gehele volume van de injectie�acon kan leiden tot overdosering. Druk de zuiger langzaam in totdat de cilindrische 
basis van de ronde top van de zuiger zich op één lijn bevindt met de zwarte doseringslijn (equivalent met 50 µl, d.w.z. 2 mg a�ibercept) om de luchtbel samen met het teveel aan geneesmiddel te verwijderen. Na injectie moet al het ongebruikte geneesmiddel worden afgevoerd. 
Voor instructies over het omgaan met het geneesmiddel, zie SKP. Contra indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van hulpstoffen. Actieve of vermoede oculaire of perioculaire infectie.Actieve ernstige intraoculaire ontsteking. Bijwerkingen Samenvatting 
van het veiligheidspro�el De veiligheidspopulatie in de zeven fase III-onderzoeken bestond in totaal uit 2.957 patiënten. Hiervan werden 2.356 patiënten behandeld met de aanbevolen dosis van 2 mg. Ernstige bijwerkingen in verband met de injectieprocedure zijn opgetreden 
bij minder dan 1 op 2.200 intravitreale injecties met Eylea en bestonden uit blindheid, endoftalmitis, loslating van de retina, traumatisch cataract, glasvochtbloeding, cataract, glasvochtloslatingen verhoogde intraoculaire druk. De meest frequent waargenomen bijwerkingen (bij 
ten minste 5% van de met Eylea behandelde patiënten) waren conjunctivabloeding (24,9%), scherpzien gereduceerd (10,7%), oogpijn (9,9%), verhoogde intraoculaire druk (7,1%), glasvochtloslating (6,8%), glasvochttroebeling (6,6%) en cataract (6,6%). De hieronder beschreven 
veiligheidsgegevens omvatten alle bijwerkingen van de zeven fase III-onderzoeken in de indicaties natte LMD, CRVO, BRVO en DME, waarvan het redelijkerwijs mogelijk is dat er een causale relatie bestaat met de injectieprocedure of het geneesmiddel. De bijwerkingen zijn 
weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie met de volgende conventie (binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst): zeer vaak (≥1/10): Oogaandoeningen: Scherpzien gereduceerd, Conjunctivabloeding. Vaak (≥1/100, 
<1/10): Oogaandoeningen: Scheur in het RPE-blad (Aandoeningen waarvan bekend is dat ze het gevolg zijn van natte LMD. Alleen waargenomen in de onderzoeken met natte LMD), Loslating van RPE-blad, Degeneratie retina, Glasvochtbloeding, Cataract, Nucleair cataract, 
Subcapsulair cataract, Corticaal cataract, Cornea-erosie, Abrasie van de cornea, Verhoogde intraoculaire druk, Wazig zien, Glasvochttroebelingen, Cornea-oedeem, Glasvochtloslating, Injectieplaatspijn, Oogpijn, Het gevoel een vreemd voorwerp in de ogen te hebben, 
Traanproductie verhoogd, Ooglidoedeem, Injectieplaatsbloeding, Keratitis punctata, Conjunctiva-hyperemie, Oculaire hyperemie. Soms (≥1/1.000, <1/100): Immuunsysteem-aandoeningen: Overgevoeligheid (inclusief allergische reacties). Oogaandoeningen: Blindheid 
Endoftalmitis (Cultuur-positieve en cultuur-negatieve endoftalmitis), Retinaloslating, Retinascheur, Iritis, Uveïtis, Iridocyclitis, Lenticulaire troebeling, Cornea-epitheel defect, Injectieplaatsirritatie, Abnormaal gevoel in het oog, Ooglidirritatie, Verschijnselen van ontsteking in de 

voorste oogkamer. Zelden (≥1/10.000, <1/1.000): Oogaandoeningen: Traumatisch cataract, Vitritis, Hypopyon. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen In de fase III-onderzoeken voor natte LMD werd een toename in incidentie van conjunctivale bloedingen waargenomen 
bij patiënten die anti-trombotische middelen ontvangen. Deze verhoogde incidentie was vergelijkbaar tussen patiënten die behandeld werden met ranibizumab en Eylea. Arteriële trombo-embolische voorvallen (ATE’s) zijn bijwerkingen die mogelijk zijn gerelateerd aan 

systemische VEGF-remming. Er bestaat een theoretisch risico dat arteriële trombo-embolische voorvallen optreden na intravitreaal gebruik van VEGF-remmers. Tot ATE’s, zoals gede�nieerd door de APTC-criteria (Antiplatelet Trialists’ Collaboration), behoren niet-fataal 
myocardinfarct, niet-fatale beroerte en vasculaire dood (inclusief gevallen van overlijden met onbekende oorzaak). De incidentie van ATE’s in de fase-III-onderzoeken met natte LMD gedurende de onderzoeksduur van 96 weken 

was 3,3% (60 van de 1.824) in de gecombineerde groep van patiënten behandeld met Eylea vergeleken met 3,2% (19 van de 595) bij patiënten behandeld met ranibizumab. De overeenkomstige aantallen in de DME-studies 
gedurende de eerste 52 weken waren 3,3% (19 van de 578) (Eylea) en 2,8% (8 van de 287) (controlegroep). De incidentie van ATE’s in de fase III-CRVO-onderzoeken gedurende de onderzoeksduur van 76/100 weken was 

0,6% (2 van de 317) bij de patiënten die met ten minste één dosis Eylea waren behandeld vergeleken met 1,4% (2 van de 142) in de groep van patiënten die alleen een schijnbehandeling (sham) kregen, terwijl dit voor de 
fase-III BRVO-studie gedurende de studieduur van 52 weken 0% (0 van de 91) was bij patiënten behandeld met Eylea vergeleken met 2,2% (2 van de 92) in de controlegroep. Eén van deze patiënten had Eylea rescue 

treatment ontvangen. Zoals bij alle therapeutische eiwitten bestaat er met Eylea een kans op immunogeniciteit. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 

verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. WIJZE 
VAN AFLEVERING Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Duitsland NUMMER(S) VAN 

DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/12/797/002 DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van 
de vergunning: 22 november 2012 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 02/2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 

Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 
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I n ons land ondergaan heel wat men-
sen een rugoperatie. Neurochirurg 
Eric Put schat hun aantal op enkele 

duizenden. Gemiddeld 3% van deze pati-
enten houdt complicaties over aan deze 
operatie: van pijn tot verlammingsver-
schijnselen. Voor het eerst in ons land 

gebruiken de neurochirurgen van het 
Jessa Ziekenhuis sensoren tijdens een 
rugoperatie. De techniek werd ontwik-
keld in de VSA. De sensoren in kwestie 
geven aan wanneer de instrumenten te 
dicht bij de zenuwen komen. Zo slaag-
den de chirurgen erin om via een zeer 

kleine insnede van minder dan 3cm een 
laterale fusie van 2 wervellichamen uit te 
voeren. De techniek moet complicaties 
na rugoperaties nagenoeg uitsluiten.

Dr. Eric Put, neurochirurg: “Met de nieu-
we techniek bouwen we extra veiligheid 
in. We kunnen zo de kans op complica-
ties van de zenuw zo minimaal mogelijk 
houden. Omdat we de werkwijze via een 
heel kleine incisie kunnen toepassen, 
biedt dat de patiënt bijkomende oorde-
len:
• het bloedverlies bedraagt 

doorgaans minder dan 100ml  

(in vergelijking met de open 
techniek 500-1.000ml),

• de wondpijn ligt lager waardoor 
patiënten minder pijnmedicatie 
moeten nemen,

• de patiënten kunnen na  
2 dagen het ziekenhuis verlaten 
en veel sneller aan hun 
revalidatieprogramma beginnen.”

Een win-win dus op economisch en 
comfortvlak, zowel voor het ziekenhuis, 
de patiënt als de maatschappij. ❚

P.S.
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Nieuwe techniek Jessa verbetert rugoperatie
Met sensoren vermijden de neurochirurgen van het 
Jessa Ziekenhuis dat hun instrumenten zenuwen raken bij 
een rugoperatie. Een techniek die voor het eerst wordt 
toegepast in ons land en complicaties zo goed als onmogelijk 
moet maken.

ZIEKENHUISNIEUWS

Volgende contingent: 
    738 Vlaamse Artsen, 492 Franstalige
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O p basis van dit quotum kunnen 
de gemeenschappen doelge-
richt subquota vastleggen per 

specialisatie om de instroom te sturen. 
Met het globale quotum legt minister De 
Block, op advies van de Planningscom-
missie medisch aanbod, het maximum 
aantal artsen vast dat na de basisoplei-
ding geneeskunde aan de vervolgoplei-
ding tot huisarts of specialist mag be-
ginnen. En aangezien die basisvorming 
6 jaar duurt, moet het quotum voor 2021 

beschikbaar zijn voor de start van het aca-
demiejaar 2015-2016. Het globale quotum 
is hetzelfde als voor 2019 en 2020. 
De verdeling in subquota voor de ver-
schillende specialisaties is sinds 1 juli 
2014 bevoegdheid van de gemeenschap-
pen. In mei kwam er een dynamisch  art-
senkadaster dat het huidige werkveld 
gedetailleerd in kaart brengt. Dat kadas-
ter wordt een belangrijk werkinstrument 
voor de planningscommissie voor de be-
rekening van de artsenquota vanaf 2022.

Nieuwe samenstelling 
De Planningscommissie is aangesteld 
voor 5 jaar. Ze bestaat uit vertegenwoor-
digers van de universiteiten, de zieken-
fondsen, de gemeenschappen, het Riziv, 
de minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid en uiteraard van de verschil-
lende gezondheidszorgberoepen. Een 
overzicht.
•  Universiteiten: Lieve Peremans, Jan 

Goffin, Cédric Hermans, Elie Cogan
•  Ziekenfondsen: Rob Van Den Oever, 

Ivan Van der Meeren, Ann Ceuppens
•  Huisartsen: Roland Lemye, Peter 

Hoffman
•  Specialisten: Michel Masson, Dirk 

Bernard
•   Tandartsen: Michel Devriese, Marijke 

Vandevelde

•  Volksgezondheid: Dirk Devroey, 
Jacques Brotchi

•  Sociale Zaken: Michael Daubie
•  Vlaamse, Franse en Duitstalige 
Gemeenschap resp. Willy Peetermans, 
Philippe Lefebvre en Olivier Warland.

•  Riziv: Pascal Meeus
•  Kinesitherapeuten: Johan 

Vandenbreeden, François Gruwez
Daarnaast zijn ook nog vertegenwoor-
digers aanwezig van de verpleegkundi-
gen, de vroedvrouwen, de logopedisten.
Dr. Brigitte Velkeniers is herbenoemd als 
voorzitter van de commissie. ❚

P.S.

Op 10 juli werd de nieuwe planningscommissie geïnstalleerd. 
Eerste opdracht waren de nieuwe artsenquota vanaf 
2021. Die werden een week later officieel. Er mogen dan 
1.230 artsen bij, 738 in de Vlaamse en 492 in de Franse 
Gemeenschap.

❚ VERVOLG VAN BLZ. 10 ■

REEKS DE HEMELBESTORMERS (4)

Deze reeks schetst de 
statutaire problemen 
van specialisten in spe. 
Kwamen aan bod:
1. Johan Clukers (UZA) 

ASO pneumologie
2. Tom Schepens 

(UA/UZA) ASO 
anesthesie

3. Line Heylen (UZ 
Leuven/KU Leuven) 
ASO interne 
geneeskunde

4. Chris Monten (UZ 
Gent)  
ASO radiotherapie
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Nog zo’n moeilijk raadsel:  
de dubbele cohorte…
C.M.: “Inderdaad! Je kan mensen die 
willen specialiseren niet zomaar enkele 
jaren in de wachtrij zetten, zonder sociale 
bescherming. Wetenschappelijk onde-
rzoek is een optie, maar men lost er het 
probleem maar deels mee op. Naar het 
buitenland trekken is een andere optie, 
maar ook niet het redmiddel. Een over-
gangsfase dan waarbij ASO’s vlotter een 
jaar in een perifeer ziekenhuis opleiding 
mogen volgen, de zogenaamde ‘speci-
fieke stageplaats’ (n.v.d.r.: art 12§1 MB 
27/5/2014)? Dat verhoogt alvast het aan-
tal stageplaatsen. Maar als, zoals nu, de 
stagemeester inhoudelijk verantwoorde-
lijk blijft voor zijn assistent, ook als die in 
een perifeer ziekenhuis werkt, dan is dat 
geen optie. 

En om nog even terug te komen op de 
opleidingsduur: hoe langer, hoe duur-
der. In de aanloop naar de dubbele co-
horte lijkt het me dan ook niet verstan-
dig opleidingen nog verder te verlen-
gen, integendeel. We zitten dus echt in 
de paradox van opleidingen verkorten 
vanwege het financiële deel, vs. ver-
lengen om de uitvloei van die dubbele 
cohorte aan specialisten naar de werk-
vloer te spreiden. Maar er wordt aan 
gewerkt.” ❚

Aart De Zitter
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Alfasynucleïne in het hart 
van het parkinsonmysterie
In de loop van de afgelopen jaren heeft 
het onderzoek naar de parkinson een 
grote wending genomen. De onderzoe-
kers lieten dopamine links liggen: dat 
was eerder collateral damage dan de 
primum movens van de aandoening. De 
onderzoekers die trachtten de pathofy-
siologische mechanismen van de ziek-
te van Parkinson te ontcijferen, wijden 
momenteel al hun inspanningen aan 
alfasynucleïne. Dat is een eiwit dat be-
staat uit 140 aminozuren die van nature 
aanwezig zijn bij een gezond persoon. 
Bij een parkinsonpatiënt wijzigt de drie-
dimensionale vorm van dit alfasynucleï-
ne. Het plooit dubbel en klontert samen.  
Het speelt om vier redenen een rol in de 
ziekte van Parkinson. Ten eerste treffen 
we dit eiwit in een geaggregeerde vorm 
aan binnen de opeenhopingen van ei-
wit die typisch zijn voor de ziekte, de Le-
wy-lichaampjes. Daarnaast werd zowel 
in vivo als in vitro aangetoond dat de 
geaggregeerde vorm heel toxisch is voor 
de neuronen. Ten derde werd opgemerkt 
dat in de familiale vormen van de ziekte 
het gemuteerde gen codeert voor dit ei-
wit. Tot slot is er de merkwaardige studie 
(1) die in maart 2014 werd gepubliceerd 
in het tijdschrift Annals of Neurology 
door onderzoekers van het Institut des 
maladies neurodégénératives van Bor-
deaux, in samenwerking met teams van 
het onderzoeksinstituut Vall d’Hebron van 
Barcelona. Deze studie licht een tipje van 
de sluier op omtrent het mysterie van de 
ziekte van Parkinson.

Het verband tussen  
alfasynucleïne en de  
ziekte eindelijk vastgesteld
Door in de hersenen (striatum) van mui-
zen en apen enkele picogram alfasynucle-
ine te injecteren dat werd gehaald uit de 
hersenen van overleden patiënten en dat 
daarna gezuiverd werd, hebben onder-
zoekers een degeneratie van de dopami-
neneuronen teweeggebracht, typisch voor 
parkinson. Deze degeneratie werd na 4 
maanden vastgesteld bij muizen en na 9 

maanden bij apen. Bij de opvolging ervan 
werd een verspreiding van de neurodege-
neratie naar andere zenuwgebieden opge-
merkt. Voor de onderzoekers gaat het om 
een belangrijk bewijs dat dit eiwit verant-
woordelijk is voor het ontstaan en de ver-
spreiding van de ziekte. Het Frans-Spaan-
se team heeft kunnen bewijzen dat deze 
verspreiding lijkt op die van het prion. 
Het zieke eiwit, het geaggregeerde al-
fasynucleïne, leidt tot een wijziging van 
de vorm van de gezonde eiwitten van de 
gast bij het contact ermee. Dit verschijn-
sel verspreidt zich vervolgens van neuron 
naar neuron, wat een functiestoornis en 
een degeneratie van de cel veroorzaakt. 
Om dit hoofdstuk af te sluiten wijzen we 
nog op de studie (2) die in juni 2015 in het 
tijdschrift Nature werd gepubliceerd door 
de KU Leuven en de Universiteit Antwer-
pen, in samenwerking met het CNRS/Pa-
ris-Sud. In die studie werden 2 specifieke 
vormen van het alfasynucleïne geïdentifi-
ceerd: de ene vorm, ‘linguine’ genoemd, 
is groot en plat, en is verantwoordelijk 
voor de ziekte van Parkinson. De andere, 
‘spaghetti’ genoemd, is cilindervormig en 
vol, en is verantwoordelijk voor de multi-

systeematrofie (MSA). Dit is een belang-
rijk gegeven voor het farmacologische 
onderzoek dat erop gericht is het eiwit op 
te sporen om het te blokkeren of te ver-
nietigen. Voor de ziekte van Parkinson gaat 
het om de ‘linguine’.

Van symptoom-  
naar ziektebehandeling
Na deze korte, maar onmisbare inleiding 
ging dr. Olivier Rascol (CHU Toulouse) 
meteen over tot de kern van deze plenai-
re sessie van het congres van het EAN 
dat gewijd was aan de huidige en toe-
komstige behandelingen van parkinson 
(3). Voor 1 keer kunnen we maar beter 
beginnen met de toekomst en de im-
muuntherapie, want we hebben eindelijk 
een oorzakelijk doel van de aandoening 
dat we kunnen blokkeren of elimineren.
Op dat vlak worden momenteel 2 behan-
delingen getest. De eerste is de actieve 
immuuntherapie. Die bestaat erin om een 
kleine fractie van synthetisch alfasynucleï-
ne te injecteren zodat het lichaam specifie-
ke antilichamen produceert die er speciaal 
tegen gericht zijn. Twee kandidaatvaccins 

zitten momenteel in de initiële evaluatiefa-
se, en worden getest door een Oostenrijks 
biotechnologisch bedrijf dat de steun ge-
niet van de Michael J. Fox Foundation. Het 
gaat om PD01A dat het voorwerp uitmaak-
te van een fase I-studie bij gezonde pati-
enten. In die studie wordt de gebruiksvei-
ligheid aangetoond, een goede algemene 
verdraagbaarheid en de mogelijkheid om 
een aangehouden immuunrespons tegen 
het alfa-synucleïne in te leiden. 

De tweede kandidaat is PD03A, dat mo-
menteel wordt geëvalueerd. Het Oosten-
rijkse bedrijf wacht nu op de resultaten 
van deze studie, vooral op het vlak van 
de immunitaire respons, om te beslissen 
welk van de 2 vaccins zal worden gebruikt 
voor de fase 2-studies (doeltreffendheid). 
De tweede behandeling? Passieve im-
muuntherapie, die bestaat uit een directe 
injectie van een monoklonaal antilichaam 
dat gericht is tegen het alfasynucleïne om 
het af te remmen in plaats van de produc-
tie ervan op gang te brengen. Een Iers 
biotechnologisch bedrijf dat banden heeft 
met het Laboratoire Roche, heeft heel on-
langs de resultaten voorgesteld van een 
fase I-studie met 5 toenemende dosissen 
van PRX002. Deze dosissen bleken alle-
maal veilig en goed verdraagbaar te zijn 
met een vermindering tot 96% van de se-
rumgehalten van alfasynucleïne. 

Elke aanpak heeft zijn voor- en nadelen. 
Met de passieve immuuntherapie weet u 
dat u een specifiek antilichaam injecteert 
en met welke dosis u dit doet. U weet 
echter niet of het lichaam dit zal verdra-
gen. Met de actieve immuuntherapie is de 
grote onbekende het vermogen van het 
lichaam om antilichamen aan te maken 
tegen het specifieke agens. Deze optie is 
daarentegen veiliger, omdat het gaat om 
een natuurlijke respons van het lichaam 
dat wordt geconfronteerd met een toxisch 
eiwit. 

Hoe dan ook blijft het vermogen van de 
antilichamen om het centraal zenuwstelsel 
binnen te dringen en zich te binden aan de 
toxische eiwitten de echte uitdaging (en 
eigenlijk een grote onbekende) voor deze 
twee behandelingen. We moeten optimis-
tisch blijven, maar toch niet vergeten hoe 
een ander vaccin veelbelovend was in de 
initiële fase, maar toch mislukte: het vac-
cin tegen de ziekte van Alzheimer.

Dr. Jean-Luc Schouveller

Referenties
1. Recasens A, et al. Ann Neuro march 2014, Vol 75;3:351-362.
2. Peelaerts W, et al. Nature 10/06/2015 DOI: 10.1038/

Nature14547.
3. Rascol O. Present and Futur Treatments in Movement 

Disorders. EAN congress, Berlin, 22/06/2015.
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■ 1ST EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY (EAN) CONGRESS, BERLIN, 19-23/06/2015 ❚

Parkinson: 140 mysterieuze aminozuren in 
het therapeutische onderzoek

SPECIAL ZELDZAME NEUROLOGISCHE ZIEKTEN

Ook al bestaan er momenteel behandelingen waarmee de motorische symptomen onder 
controle kunnen worden gehouden, toch berust het ‘geluk’ – als we het zo mogen uitdruk-
ken – van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson in het feit dat deze behandelingen 
geen enkel effect hebben op de secundaire symptomen van de aandoening en op de voort-
gang van de degeneratie. Hierdoor heeft het fundamentele en farmacologische onderzoek 
zich, naast op dopamine, wel moeten richten op de reeks van gebeurtenissen die leiden 
tot de aandoening. Zo kwam het onderzoek terecht bij alfasynucleïne, het eiwit dat het 
belangrijkste bestanddeel is van de Lewy-lichaampjes, verantwoordelijk voor de degenera-
tie van de dopamineneuronen. Voor heel wat experts vormen de 140 aminozuren van dit 
eiwit de moleculaire signatuur van parkinson.
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SPECIAL ZELDZAME NEUROLOGISCHE ZIEKTEN

Trombolyse:  
tijdsfactor belangrijker dan expertise
Op het eerste congres van de EAN in Berlijn hebben dr. Amélie Tuffal en haar 
collega’s van het CHU van Lille een retrospectieve studie gepresenteerd. Die 
toont aan dat bij trombolyse voor CVA de vitale en functionele prognose van 
de patiënt niet fundamenteel verschilt naarmate de neuroloog veel of weinig 
ervaring heeft met de techniek.

Factor tijd cruciaal 
voor een succesvolle 
trombolyse
Opdat de trombolyse effectief zou zijn, 
moet die binnen 3 tot 4 uur na het ver-
schijnen van de eerste symptomen van 
het CVA worden toegediend. Overdag is 
dat geen probleem aangezien de proce-
dure in veruit de meeste gevallen wordt 
uitgevoerd door ervaren neurologen die 
continu in eenheden voor neurovascu-
laire intensive care werken. ’s Nachts, 
in het weekend en op feestdagen is dat 
echter niet het geval, en wordt de proce-
dure meestal uitgevoerd door de neuro-
loog met wachtdienst, een assistent 
neurologie of een neuroloog met een 
andere specialisatie, die vaak veel min-
der ervaring hebben met die techniek. 

Die situatie is onvermijdelijk als we de 
beschikbaarheid van trombolyse de klok 
rond en zeven dagen per week willen ga-
randeren. De onderzoekers van het CHU 
van Lille hebben een retrospectieve stu-
die uitgevoerd om te onderzoeken of de 
ervaring van de neuroloog een invloed 
heeft op de werkzaamheid en de veilig-
heid van de procedure, en op de progno-
se van de behandelde patiënten. 

Vergelijkbare prognose 
van CVA ongeacht de 
ervaring
De onderzoekers hebben in deze studie 
alle achtereenvolgende patiënten op-
genomen die de voorbije 10 jaar trom-
bolyse hebben gekregen in het CHU 
van Lille. Het betrof 800 patiënten, die 

behandeld werden door 44 verschillende 
neurologen. De ervaring van de neuro-
loog werd beoordeeld aan de hand van 
het aantal uitgevoerde trombolyses, 
namelijk minder dan 4 procedures voor 
onervaren neurologen en meer dan 
35 procedures voor de meest ervaren 
neurologen. In het totaal werd een kwart 
van de patiënten behandeld door een on-
ervaren neuroloog (0 tot 4 procedures), 
een kwart door een neuroloog met een  
beetje ervaring (5 tot 13 procedures), een 
kwart door ervaren neurologen (14 tot 34 
procedures) en een laatste kwart door 
zeer ervaren neurologen (35 of meer pro-
cedures). Uit de resultaten blijkt dat de 
ervaring van de arts die de procedure uit-
voert een invloed heeft op de overleving 
zonder handicap na 3 maanden, aange-
zien die met een factor 1,062 toeneemt 
per 10 extra patiënten die de neuroloog  

behandeld heeft. Zo vertoonde 38% 
van de patiënten die door een onerva-
ren neuroloog werden behandeld na 3 
maanden een rankinscore tussen 0 en 
1, terwijl dat het geval was bij 50% van 
de patiënten die door de meest ervaren 
neurologen waren behandeld. Belang-
rijk is evenwel dat de ervaring geen en-
kele invloed had op de hemorragische 
transformatie of op het sterfterisico na 
3 maanden. Op basis van die resultaten 
roepen de auteurs dan ook op om erop 
toe te zien dat trombolyse wordt toege-
past door alle ziekenhuisneurologen, en 
niet alleen door de meest ervaren speci-
alisten onder hen. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

Referentie
Tuffal A. et al. Abstract O2105, EAN 2015, Berlijn, 
21/06/2015.
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Op de sessie van het congres in Berlijn gewijd aan de 
behandeling van migraineaanvallen, klaagden de experts 
aan dat de officiële aanbevelingen voor de behandeling van 
een acute migraineaanval niet gevolgd worden. Volgens 
recente studies wordt bij meer dan 50% van de patiënten 
een opiaat of, erger nog, een barbituraat voorgeschreven 
in plaats van een NSAID of een triptan. Bij kinderen en 
adolescenten is de situatie al even verontrustend, want 
van hen krijgt 20% een dergelijke behandeling in plaats van 
een nasaal toegediend triptan, waarvan de werkzaamheid 
nochtans erkend is.

Veelzeggende enquête
De gepresenteerde gegevens zijn af-
komstig van een enquête die in de VS 
werd uitgevoerd bij 217 migrainepa-
tiënten, merendeels vrouwen, die op 
raadpleging kwamen in een gespecia-
liseerd centrum voor de behandeling 
van migraine en pijn. Van die patiënten 
zegt 55% opiaten gekregen te hebben 
en 57% barbituraten voor de behande-
ling van hun migraineaanvallen. Erger 
nog, 20% zegt die middelen al meer 
dan twee jaar in te nemen, met wisse-
lend succes, maar zegt voortdurend 
bang te zijn om eraan verslaafd te ra-
ken. Vreemd genoeg zijn het de neuro-
logen en urgentieartsen die het vaakst 
dergelijke behandelingen voorschrij-
ven. Huisartsen daarentegen schrijven 
vaker NSAID’s of triptanen voor, wat 
volledig strookt met de officiële richt-
lijnen. Een mogelijke verklaring voor 

dat voorschrijfgedrag is dat triptanen  
gecontra-indiceerd zijn bij patiënten met 
ernstige cardiovasculaire risicofactoren. 
Dat argument gaat echter niet op voor 
de populatie van de enquête, want daar-
van had slechts 17% stabiele hyperten-
sie, 3% een voorgeschiedenis van CVA 
en niemand een voorgeschiedenis van 
acuut myocardinfarct. Waarom schrijven 
artsen dan niet-erkende middelen voor 
met een hoog risico op verslaving, en 
wat de barbituraten betreft met een ri-
sico dat sporadische migraineaanvallen 
een chronisch karakter krijgen? Omdat 
die middelen gemakkelijk kunnen wor-
den voorgeschreven, zonder dat een 
precieze diagnose van het type migraine 
gesteld hoeft te worden, en omdat ze op 
zijn minst in een eerste fase efficiënt zijn. 

Migraine bij kinderen:  
diagnostisch probleem

Laten we het nu even hebben over mi-
graine bij kinderen, een aandoening die 
een groter probleem vormt op diagnos-
tisch dan op therapeutisch vlak. Hoewel, 
de gepresenteerde studie is gebaseerd 
op een zorgvuldige analyse van het 
elektronische patiëntendossier van bij-
na 40.000 kinderen tussen 6 en 17 jaar 
oud, afkomstig uit 4 grote Amerikaanse 
staten. Uit de gegevens in die dossiers 
blijkt dat bij 45,7% van de patiënten geen 
enkele formele diagnose van migraine 
gesteld is, dat 36,6% een diagnose van 
migraine heeft gekregen zonder verdere 
details en dat slechts bij 17,7% een recht-
vaardiging wordt gegeven voor de diag-
nose van migraine. Wat de behandeling 
betreft, krijgt 46% van de kinderen geen 
enkele behandeling en worden acute 
aanvallen slechts in 16% van de gevallen 
volgens de aanbevelingen behandeld 
met NSAID’s of triptanen. Met deze stu-
die werd ook nagegaan in welke mate 

het al dan niet stellen van een diagnose 
de therapeutische beslissing beïnvloedt. 
Daaruit bleek inderdaad dat kinderen bij 
wie een duidelijke diagnose van migrai-
ne gesteld wordt, 4,71 keer meer kans 
hebben om een aanbevolen behande-
ling te krijgen voor hun migraineaanval 
dan kinderen bij wie geen enkele diag-
nose gesteld is. Ook kinderen met een 
diagnose van migraine zonder meer 
details in hun dossier, hebben 1,71 keer 
meer kans om een ad-hocbehandeling 
te krijgen dan kinderen zonder diagnose. 
Tot slot krijgt bijna 20% van de kinderen 
opiaten voor hun migraineaanvallen, 
wat toch verontrustend is.  ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

Referentie
Plenaire sessie “Update on headache manage-
ment: from diagnosis to treatment”, EAN 2015, 
Berlijn.

Aanbevelingen bij migraine al te vaak vergeten
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LYRICA® : 

Vereenvoudigde 
terugbetaling

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lyrica 75 mg, 150mg en 300mg, harde capsules. 2. KWALITATIE-
VE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke harde capsule bevat respectievelijk 75 mg, 150mg en 
300mg pregabaline. Hulpstof(fen) met bekend e� ect: Elke harde capsule van 75mg bevat ook 8,25 mg 
lactosemonohydraat. Elke harde capsule van 150mg bevat ook 16,50 mg lactosemonohydraat. Elke har-
de capsule van 300mg bevat ook 33 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige lijst van hulpsto� en, zie 
rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Harde capsules. 75mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het 
bovenste deel en “PGN 75” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 150mg: wit, met opdruk 
“Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 150” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 300mg: 
wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 300”op het onderste deel van de capsule 
in zwarte inkt. 4.1 Therapeutische indicaties. Neuropathische pijn. Lyrica is geïndiceerd voor de behan-
deling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen. Epilepsie. Lyrica is geïndiceerd als 
adjuvante therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of zonder secundaire gegeneraliseerde 
aanvallen. Gegeneraliseerde angststoornis. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van gegenerali-
seerde angststoornis (GAD) bij volwassenen. 4.2 Dosering en wijze van toediening. Dosering. Het dose-
ringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke giften. Neuropathische pijn. 
De behandeling met pregabaline kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per dag verdeeld 
over twee of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis 
na een periode van 3 tot 7 dagen worden verhoogd tot 300 mg per dag, en indien nodig, worden ver-
hoogd na een extra periode van 7 dagen tot een maximum dosis van 600 mg per dag. Epilepsie. De be-
handeling met pregabaline kan worden geïnitieerd met een dosering van 150 mg per dag verdeeld over 
twee of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 
week worden verhoogd tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de maximale dosis van 600 mg per 
dag worden bereikt. Gegeneraliseerde angststoornis. Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te 
verdelen over twee of drie gelijke giften. De noodzaak om te behandelen dient regelmatig opnieuw ge-
evalueerd te worden. De pregabalinebehandeling kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg 
per dag. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 week ver-
hoogd worden tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de dosis verhoogd worden tot 450 mg per 
dag. De maximale dosis van 600 mg per dag kan na nog een extra week worden bereikt. Stopzetten van 
de pregabalinebehandeling. Indien de behandeling met pregabaline stopgezet dient te worden, is het 
volgens het huidige klinische gebruik aanbevolen dit geleidelijk te doen over een periode van minstens 1 
week, onafhankelijk van de indicatie (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Patiënten met nierfunctiestoornis. Prega-
baline wordt hoofdzakelijk uit de systemische circulatie geëlimineerd door renale excretie als onveran-
derde stof. Aangezien de pregabalineklaring recht evenredig is met de creatinineklaring (zie rubriek 5.2), 
dient de dosisreductie bij patiënten met een nierfunctiestoornis op individuele basis te worden bepaald 
overeenkomstig de creatinineklaring (CLcr), zoals aangegeven in tabel 1, waarbij de volgende formule 
wordt gebruikt: CL cr(ml/min) = [1.23 x[140-leeftijd (jaren)] x gewicht (kg)/serumcreatinine (μmol/l)] 
(x 0.85 voor vrouwen). Pregabaline wordt e� ectief verwijderd uit het plasma door hemodialyse (50% 
van de stof in 4 uur). Bij hemodialysepatiënten dient de dagelijkse dosering pregabaline aangepast te 
worden op basis van de nierfunctie. Naast de dagelijkse dosering, dient een aanvullende dosis te worden 
gegeven onmiddellijk na elke 4 uur durende hemodialysebehandeling (zie tabel 1). Tabel 1: Pregabaline 
dosisaanpassingen op basis van de nierfunctie.

TID = drie aparte doses, BID = twee aparte doses, *de totale dagelijkse dosering (mg/dag) dient te wor-
den verdeeld zoals aangegeven bij het doseringsschema om het aantal mg per inname te verkrijgen, +de 
aanvullende dosis is een enkelvoudige supplementaire dosis. Patiënten met leverfunctiestoornis Bij pati-
enten met leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2). Pediatrische pati-
enten De veiligheid en werkzaamheid van Lyrica bij kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten (12 tot 
17 jaar) zijn niet vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in rubriek 4.8, 5.1 
en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar).Bij ou-
dere patiënten kan een dosisreductie van pregabaline nodig zijn door een verminderde nierfunctie (zie 
patiënten met nierfunctiestoornis). Wijze van toediening Lyrica kan met of zonder voedsel worden inge-
nomen. Lyrica is alleen voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor de werkzame 
stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen. In het klinisch onder-
zoeksprogramma van pregabaline waren meer dan 8900 aan pregabaline blootgestelde patiënten geïn-
cludeerd, waarvan meer dan 5600 patiënten in dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies. De vaakst 
gemelde bijwerkingen waren duizeligheid en slaperigheid. De bijwerkingen waren meestal mild tot ma-
tig in intensiteit. In alle gecontroleerde studies was de discontinueringsgraad door bijwerkingen 12% bij 
patiënten die pregabaline kregen en 5% bij patiënten die placebo kregen. De meest voorkomende bij-
werkingen die resulteerden in stopzetting van de pregabalinebehandeling waren duizeligheid en slape-

righeid. In tabel 2 hieronder staan alle bijwerkingen die optraden met een incidentie groter dan die van 
placebo en bij meer dan één patiënt, onderverdeeld per klasse en frequentie (zeer vaak (≥ 1/10); vaak 
(≥  1/100 tot < 1/10); soms (≥  1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden 
(< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere fre-
quentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. De opgesomde bijwerkingen 
kunnen ook verband houden met het onderliggende ziektebeeld en/of gelijktijdig toegediende genees-
middelen. Tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het rug-
genmerg was de incidentie van bijwerkingen in het algemeen, CZS-gerelateerde bijwerkingen en in het 
bijzonder slaperigheid verhoogd (zie rubriek 4.4). Additionele bijwerkingen die vanuit post-marketing 
ervaring gemeld zijn, worden in de onderstaande lijst cursief vermeld. Tabel 2. Bijwerkingen van prega-
baline. Infecties en parasitaire aandoeningen. Vaak: nasofaryngitis. Bloed- en lymfestelselaandoenin-
gen. Soms: neutropenie. Immuunsysteemaandoeningen. Soms: overgevoeligheid. Zelden: angio-oe-
deem, allergische reactie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Vaak: toegenomen eetlust. Soms: 
anorexia, hypoglykemie Psychische stoornissen. Vaak: euforie, verwarring, geïrriteerdheid, desoriënta-
tie, slapeloosheid, afgenomen libido. Soms: hallucinaties, paniekaanvallen, rusteloosheid, agitatie, de-
pressie, teneergeslagenheid, verhoogde stemming, agressie, stemmingsschommelingen, depersonalisa-
tie, moeilijk op woorden kunnen komen, abnormale dromen, toegenomen libido, anorgasmie, apathie. 
Zelden: disinhibitie. Zenuwstelselaandoeningen. Zeer vaak: duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn. Vaak: 
ataxie, abnormale coördinatie, tremor, dysartrie, amnesie, geheugenstoornis, concentratiestoornis, pa-
resthesie, hypoesthesie, sedatie, evenwichtsstoornis, lethargie. Soms: syncope, stupor, myoclonus, ver-
lies van bewustzijn, psychomotorische hyperactiviteit, dyskinesie, posturale duizeligheid, intentie-tre-
mor, nystagmus, cognitieve functiestoornis, geestelijke stoornis, spraakstoornis, hyporefl exie, 
hyperesthesie, brandend gevoel, ageusie, malaise. Zelden: toevallen, parosmie, hypokinesie, dysgrafi e. 
Oogaandoeningen. Vaak: wazig zien, diplopie. Soms: perifeer gezichtsverlies, abnormaal zien, oogzwel-
lingen, gezichtsvelddefecten, verminderde gezichtsscherpte, oogpijn, asthenopie, fotopsie, droge ogen, 
verhoogde traanvorming, oogirritatie. Zelden: verlies van het gezichtsvermogen, keratitis, oscillopsie, 
afwijkende visuele diepteperceptie, mydriasis, strabisme, visuele helderheid. Evenwichtsorgaan- en oor-
aandoeningen. Vaak: vertigo. Soms: hyperacusis. Hartaandoeningen. Soms: tachycardie, eerstegraads 
atrioventriculair blok, sinusbradycardie, congestief hartfalen. Zelden: QT-verlenging, sinustachycardie, 
sinus-aritmie. Bloedvataandoeningen. Soms: hypotensie, hypertensie, opvliegers, blozen, perifere kou. 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Soms: dyspnoe, epistaxis, hoesten, ver-
stopte neus, rhinitis, snurken. droge neus. Zelden: longoedeem, toegeknepen keel. Maagdarmstelselaan-
doeningen. Vaak: braken, misselijkheid constipatie, diarree, fl atulentie, abdominale distensie, droge 
mond. Soms: gastro-oesofagale refl uxaandoening, toegenomen speekselproductie, orale hypoestesie. 
Zelden: ascites, pancreatitis, gezwollen tong, dysfagie. Huid- en onderhuidaandoeningen. Soms: papu-
leuse huiduitslag, urticaria, hyperhidrose, jeuk. Zelden: syndroom van Stevens-Johnson, angstzweet. 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Vaak: spierkramp, artralgie, rugpijn, pijn in ledematen, 
cervicaal spasme. Soms: zwelling van gewrichten, myalgie, spiercontracties, nekpijn, spierstijfheid. Zel-
den: rabdomyolyse. Nier- en urinewegaandoeningen. Soms: urine-incontinentie, dysurie. Zelden: nierfa-
len, oligurie, urineretentie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen. Vaak: erectiele disfunctie. 
Soms: seksuele disfunctie, vertraagde ejaculatie, dysmenorroe, pijn in de borst. Zelden: amenorroe, ga-
lactorroe, groter worden van de borsten, gynaecomastie. Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen. Vaak: perifeer oedeem, oedeem, abnormale gang, vallen, een dronken gevoel heb-
ben, zich abnormaal voelen, vermoeidheid. Soms: gegeneraliseerd oedeem, gezichtsoedeem, beklemd 
gevoel op de borst, pijn, koorts, dorst, koude rillingen, asthenie Onderzoeken. Vaak: Gewichtstoename. 
Soms: verhoogd creatinine fosfokinase in het bloed, verhoogd alanine aminotransferase, verhoogd as-
partaat aminotransferase, verhoogd glucose in het bloed, afname van het aantal bloedplaatjes, ver-
hoogd creatinine in het bloed, verlaagd kalium in het bloed, gewichtsafname. Zelden: afname van het 
aantal witte bloedcellen. Na stopzetting van korte- en langetermijnbehandelingen met pregabaline zijn 
abstinentieverschijnselen waargenomen bij sommige patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: 
slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, angst, diarree, griepsyndroom, convulsies, zenuwachtigheid, de-
pressie, pijn, hyperhidrose en duizeligheid, wat mogelijk doet denken aan fysieke afhankelijkheid. De 
patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het begin van de behandeling. Er zijn gege-
vens die doen vermoeden dat de incidentie en ernst van de abstinentieverschijnselen na het staken van 
een langdurige behandeling met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn. Pediatrische patiënten. Het 
veiligheidsprofi el van pregabaline in twee onderzoeken met kinderen (onderzoek naar farmacokinetiek 
en verdraagbaarheid, n=65; 1-jarig open-label vervolgonderzoek naar veiligheid, n=54) was vergelijkbaar 
met het profi el in de onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 5.1 en 5.2). Melding van vermoede-
lijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdu-
rend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. 7. HOUDER 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sand-
wich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN. EU/1/04/279/011-013, EU/1/04/279/027, EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, 
EU/1/04/279/045 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING. 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 06 juli 2004, Datum van laatste verlenging: 06 juli 2009. 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 06/2015. Geneesmiddel op voorschrift. Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbu-
reau (http://www.ema.europa.eu/).

Creatinine-klaring (CLcr) (ml/min) Totale dagdosering pregabaline* Doseringsschema
Startdosering 
(mg/dag)

Maximumdosering (mg/
dag)

≥ 60 150 600 BID of TID
≥ 30 – < 60 75 300 BID of TID 
≥ 15 – < 30 25 – 50 150 Eenmaal daags of BID
< 15 25 75 Eenmaal daags
Aanvullende dosis na hemodialyse (mg)

25 100 Enkelvoudige dosis+
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Terugbetaling 

in B

De behandeling van elke vorm van neuropathische pijn is terugbetaald in B, hoofdstuk I, zonder restricties, zonder administratieve formaliteiten. 
De behandeling van epilepsie blijft onderhevig aan hoofdstuk IV, Af dus 100% terugbetaald.
1. Freynhagen R. et al. E� ectiveness and Onset of Action of pregabaline in Patients with Neuropathic Pain. Schmertz 2006 20(4):285-292. 
2. Stacey R. et al. Pregabalin in the treatment of Refractory Neuropathic Pain: Results of a 15- month Open- Label Trial. Pain Med 2008 
9(8):1202-1208.
Voor informatie met betrekking tot de veiligheid van ons product, gelieve de bijgevoegde bijsluiter te raadplegen.
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U kan de behandeling met Lyrica nu opstarten in 1ste lijn.
Geen verplichting meer om te starten met TCA en gabapentine.
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Richtlijnen in 3 tabellen
De bijgaande 3 tabellen vatten de huidi-
ge EASL-richtlijnen samen voor HCV-pa-
tiënten met een genotype 1-, 4-, 5- of 
6-infectie zonder cirrose die nog geen 
behandeling hebben gekregen (Tabel 1), 
diezelfde patiënten met een gecompen-
seerde cirrose (Tabel 2) en patiënten met 
een genotype 2- of genotype 3-infectie 
samen (Tabel 3).
In een commentaar merkte Stefan Zeu-
zem op dat deze richtlijnen, die nochtans 
werden opgesteld in april 2015, toch al 
spreken van daclastavir (DCV), dat pas 
daarna werd goedgekeurd. De richtlijnen 

van de AASLD/IDSA raden de combina-
tie van simeprevir (SMV), peginterfe-
ron en ribavirine (PR) niet aan voor een 
HCV-infectie met genotype 1 of 4. Bij een 
gedecompenseerde cirrose adviseert de 
EASL 12 weken behandeling met ribavi-
rine (RBV) in combinatie met sofosbuvir 
(SOF) en ledipasvir (LDV) of daclatasvir. 
De AASLD/IDSA daarentegen is strikter 
en raadt enkel een behandeling van 24 
weken aan. Er is nog altijd discussie over 
het nut van een combinatie van SOF + 
RBV gedurende 20 weken bij patiënten 
met een genotype 2-infectie met een  
gecompenseerde cirrose. 

C-SALVAGE: een hoog 
percentage aanhoudende 
virologische respons na  
12 weken (1)
De fase II-studie C-SALVAGE heeft de 
veiligheid en de werkzaamheid van 
een combinatie van grazoprevir (GZR, 
een NS3/4A-remmer) 100mg/d, elbas-
vir (EBR, een NS5A-remmer) 50mg/d 
en RBV in een dosering volgens het 
lichaamsgewicht zonder interferon 
gedurende 12 weken onderzocht bij 
79 patiënten met een chronische ge-
notype 1-hepatitis C die niet hadden 
gereageerd op een tritherapie van 
gepegyleerd interferon, ribavirine, 
boceprevir, telaprevir of simeprevir 
gedurende 12 weken. Het percentage 
aanhoudende virologische respons na  
12 weken (SVR12), het primaire eind-
punt van de studie, bedroeg 96,2% 
in de totale populatie, 95,5% bij de 
patiënten met een virologische mis-
lukking en 100% bij de patiënten met 
een niet-virologische mislukking. Het 
SVR12 bedroeg 91,7% bij de patiënten 
met resistentievarianten bij inclusie. De  
behandeling werd goed verdragen. 

Hepatitis C met 
gedecompenseerde cirrose: 
12 weken sofosbuvir en een 
NS5A-remmer met of zonder 
ribavirine (2)
Graham Foster (Queen Mary Universi-
ty, Londen) presenteerde de gegevens 
van 467 patiënten met een gedecom-
penseerde cirrose (gemiddelde MELD- 
score 11,9) die gedurende 12 weken wa-
ren behandeld met sofosbuvir + RBV 
met ledipasvir of daclatasvir (door de 
arts te bepalen) (genotype 1 n = 235, ge-
notype 3 n = 189) en andere genotypes n 
= 43). 4 weken na de behandeling was de 
MELD-score met meer dan 2 punten ver-
beterd bij 92 patiënten (41,8%) en met  
> 2 punten verslechterd bij 23 (10,5%). 
Bij 105 patiënten (47,7%) was de MELD- 
score stabiel gebleven. De auteur conclu-
deerde dan ook dat sofosbuvir in combi-
natie met ledipasvir of daclatasvir effici-
ent is bij een gedecompenseerde cirrose 
bij patiënten met een genotype 1-infec-
tie. De studie heeft ook aangetoond dat 
de combinatie sofosbuvir/daclatasvir 
beter werkt bij patiënten met een geno-
type 3-infectie (bij ongeveer 40% van die 
patiënten verbeterde de leverfunctie op 
korte termijn). Dat gunstige effect werd 
vooral waargenomen bij patiënten < 65 
jaar met een albumineghealte > 35g/l. 

C-SWIFT: werkzaamheid en 
veiligheid van de combinatie 
grazoprevir/elbasvir en 
sofosbuvir bij patiënten met 
een genotype 1- of 3-infectie 
met of zonder cirrose die nog 
geen behandeling hebben 
gekregen (3)
De C-SWIFT is een open fase II-studie die 
werd uitgevoerd bij 143 patiënten die wer-
den gestratificeerd volgens het genotype 
(1 of 3), de aan- of afwezigheid van cirro-
se en de duur van de behandeling (4, 6 of 
8 weken bij patiënten met een genotype 
1-infectie en 8 of 12 weken bij patiënten 
met een genotype 3-infectie). De patiën-
ten werden behandeld met de combinatie 
grazoprevir/elbasvir plus sofosbuvir. Bij 
patiënten met een genotype 1-infectie be-
droeg het percentage SVR12 33% na een 
behandeling van 4 weken, 87% na een 
behandeling van 6 weken bij patiënten 
zonder cirrose, 80% na een behandeling 
van 6 weken en 94% na een behandeling 
van 8 weken bij patiënten met cirrose. Bij 
patiënten met een genotype 3-infectie 
bedroeg het percentage SVR12 93% en 
100% na respectievelijk 8 en 12 weken 
behandeling bij de patiënten zonder cirro-
se, en 91% na 12 weken behandeling bij 
de patiënten met cirrose. Er werd geen 
enkel geval van virale ontsnapping waar-
genomen. De meeste patiënten bij wie de 
behandeling was mislukt, waren geïnfec-
teerd met wilde virussen.
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HCV, de vedette op het 50e EASL
Het vijftigste congres van de EASL (European Association for 
the Study of the Liver) werd opgeluisterd door de komst van 
nieuwe behandelingen voor hepatitis C en, naar aanleiding 
daarvan, de publicatie van de EASL-richtlijnen. Die stellen 
onder meer dat een hiv-HCV-co-infectie niet meer als een 
‘andere’ aandoening mag worden beschouwd. We geven een 
samenvatting van de richtlijnen, die ruimschoots gevalideerde 
combinatietherapieën betreffen, en van enkele studies die 
opvielen tijdens het congres. Alle experts benadrukten het 
belang van een optimale screening en het probleem van 
herinfectie na behandeling, met name bij fragiele patiënten.
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Tabel 1: EASL 2015 HCV*: patiënten met een genotype 1-, 4-, 5- of 6-infectie zonder cirrose die nog geen behandeling 
hebben gekregen, of een behandeling met PR. **

Schema HCV-genotype

1a 1b 4 5 of 6

SOF + PR 12 w 12 w 12 w

SMV + PR 12 w (nog niet behandeld of 
relaps) 24 w (partieel/nul)

12 w (nog niet behandeld of 
relaps) 24 w (partieel/nul)

Niet aanbevolen

LDV/SOF 8-12 w, † geen RBV 12 w, geen RBV 12 w, geen RBV

OBV/PTV/RTV + DSV 12 w + RBV 12 w, geen 
RBV

Niet aanbevolen Niet aanbevolen

OBV/PTV/RTV Niet aanbevolen 12 w + RBV Niet aanbevolen

SOF + SMV 12 w, geen RBV 12 w, geen RBV Niet aanbevolen

SOF + DCV 12 w, geen RBV 12 w, geen RBV 12 w, geen RBV

*De richtlijnen zijn dezelfde voor een HCV-mono-infectie als voor een HCV-hiv-co-infectie.
** DCV, daclatasvir; DSV, dasabuvir; GT, genotype; HCV, hepatitis C virus; LDV, ledipasvir; OBV, ombitasvir; PR, peginterferon/ribavirin; PTV, paritaprevir; RBV, ribavirin; RTV, ritonavir; SMV, 
simeprevir; SOF, sofosbuvir; Tx, treatment
†Een behandeling van 8 weken kan worden overwogen bij nog niet behandelde patiënten zonder cirrose als het HCV-RNA-gehalte < 6 miljoen IE/ml bedraagt, maar met de nodige voorzorgen, 
vooral in geval van F3-fibrose.

Tabel 2: EASL 2015 HCV*: patiënten met een genotype 1-, 4-, 5- of 6-infectie met een gecompenseerde cirrose die nog 
geen behandeling hebben gekregen, of een behandeling met PR.

Schema HCV-genotype

1a 1b 4 5 of 6

SOF + PR 12 w 12 w 12 w

SMV + PR 12 w (nog niet behandeld of 
relaps) 24 w (partieel/nul)

12 w (nog niet behandeld of 
relaps) 24 w (partieel/nul)

Niet aanbevolen

LDV/SOF 12 w + RBV of 24 w, zonder 
RBV of 24 w + RBV als 
voorspellers neg.

12 w + RBV of 24 w, zonder 
RBV of 24 w + RBV als 
voorspellers neg.

12 w + RBV of 24 w, 
zonder RBV of 24 w + RBV 
als voorspellers neg.

OBV/PTV/RTV + DSV 24 w + RBV 12 w + RBV Niet aanbevolen Niet aanbevolen

OBV/PTV/RTV Niet aanbevolen 24 w + RBV Niet aanbevolen

SOF + SMV 12 w + RBV of 24 w zonder 
RBV

12 w + RBV of 24 w zonder 
RBV

Niet aanbevolen

SOF + DCV 12 w + RBV of 24 w zonder 
RBV

12 w + RBV of 24 w zonder 
RBV

12 w + RBV of 24 w 
zonder RBV
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HCV-TARGET: werkzaamheid 
en veiligheid van orale 
combinaties zonder interferon 
in de reële klinische praktijk 
bij patiënten met een 
gedecompenseerde cirrose (4)
HCV-TARGET is een longitudinale stu-
die die werd uitgevoerd bij 253 cirrose-
patiënten met een MELD-score ≥ 10 (bij 
58,5% van de patiënten was een eerdere 
behandeling mislukt), overwegend pa-
tiënten met een genotype 1-infectie. De 
patiënten werden gerandomiseerd naar 
sofosbuvir/ribavirine, SOF/simeprevir 
of SOF/SMV/RBV. Bij de patiënten met 
een genotype 1-infectie was het percen-
tage SVR12 respectievelijk 52%, 74% en 
66%. Bij de patiënten met een genotype 
2- of 3-infectie was het percentage SVR12 

respectievelijk 81% en 39% met de com-
binatie SOF/RBV. Voorspellers van een 
slechte respons op de behandeling wa-
ren een genotype 1a-infectie en hyper-
bilirubinemie. 

Een hoog albuminegehalte correleerde 
met een goede respons op de behan-
deling. Bij de meeste patiënten met een 
SVR daalde de MELD-score of bleef ze 
stabiel. De veiligheid was bevredigend.

De behandeling baseren op 
een evaluatie van de fibrose: 
een goed (?) idee… (5)
De Europese en Noord-Amerikaanse 
richtlijnen raden aan een behandeling 
te starten bij patiënten met een fibrose 
≥ 2. De impact van die gerichte strate-

gie werd echter nog nooit onderzocht. 
Daarom heeft Sylvie Deuffic-Burbanen 
3 specifieke modellen naargelang de 
natuurlijke geschiedenis in het desbe-
treffende land (Frankrijk, Italië, Verenigd 
Koninkrijk) vergeleken om de inciden-
tie van cirrose en de sterfte na 5 jaar te 
voorspellen. Ze is daarbij uitgegaan van 
de hypothese van een foutloze staging 
en een gerandomiseerde distributie 
waarbij 50% van de patiënten werd be-
handeld, ongeacht het fibrosestadium. 

Bij een ‘perfecte’ staging − wat overi-
gens een illusie is − verlagen de scena-
rio’s F2 en F3 de 5 jaarssterfte aan le-
verlijden. Scenario F3 blijkt echter niet 
te volstaan om het optreden van cirrose 
over een periode van 5 jaar te voorko-
men. Met de PBH, de FibroScan® en de 

verschillende scores (FibroTest®, Hepas-
core, Fibrometer®) kan men de subgroe-
pen die een hoog risico lopen op cirrose 
goed selecteren. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Tabel 3: EASL 2015 HCV*: patiënten met een genotype 2- of 3-infectie die nog geen behandeling hebben gekregen,  
of een behandeling met PR
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Hepatitis C: een grote onbekende voor de Belgen

D e resultaten van deze hepatitis 
C-barometer wijzen dus duide-
lijk op een ‘depressie’ in België. 

En dat is jammer, want met eenvoudige, 
snelle en doorgaans goed verdragen 
behandelingen kunnen we deze infectie 
eindelijk genezen. De nieuwe therapeu-
tische revolutie biedt mooie perspectie-
ven voor een mogelijke uitroeiing van 
het virus, een kans die zorgverstrekkers 
en gezondheidsoverheden geenszins 
aan zich willen laten voorbijgaan. Maar 
eerst is er dus nog heel wat informatie- 
en sensibiliseringswerk nodig!

Besmetting: niet alleen 
door transfusies of 
injectiemateriaal!
Eén cijfer is al heel verontrustend: 54% 
van de ondervraagde Belgen weet niet 
hoe het hepatitis C-virus wordt over-
gedragen. Ze weten wel dat dit vooral 
gebeurt via het bloed, maar verder dan 
de grote klassiekers zoals bloedtransfu-
sie, naalden en injectiespuiten komen ze 

niet. Toch zijn er nog andere, zelfs dage-
lijkse situaties waarin men rechtstreeks 
in contact kan komen met besmet bloed 
maar waar de meeste medeburgers geen 
weet van hebben: tatoeages, piercings, 
gezamenlijk gebruik van een scheermes-
je, een tandenborstel, een nagelknipper, 
een pijp (shisha is momenteel een rage 
bij de trendy jeugd), een sigaret (voor de 
klassiekeren onder ons)… En dan had-
den we het nog niet over onveilige seks 
met verschillende partners…

Preventie: opgelet voor 
stigmatisering!
Bijzonder belangrijk om verspreiding 
binnen de bevolking en herbesmetting 
na de behandeling te vermijden, zijn de 
preventiemiddelen. Toch weet maar liefst 
64% van de Belgen amper van hun be-
staan af. Drie Belgen op de vier denken 
bijvoorbeeld dat er een vaccin bestaat 
tegen het hepatitis C-virus, een duidelijk 
signaal dat dit virus wordt verward met 
dat van hepatitis A en B waartegen we 

ons inderdaad kunnen laten vaccineren. 
Een grondigere analyse van de antwoor-
den op deze enquête wijst op een groot 
maatschappelijk risico, namelijk dat 
de patiënten worden gestigmatiseerd. 
Veel mensen denken immers dat een 
patiënt de hand schudden of omhelzen 
al gevaarlijk is… en zullen dat dan ook 
proberen te vermijden. Ook drinken uit 
hetzelfde glas of eten uit hetzelfde bord 
zou al een risico inhouden, en we zou-
den er goed aan doen om dat glas en dat 
bord apart af te wassen. Hetzelfde geldt 
voor linnengoed of lakens. Ten slotte 
denken velen dat een hepatitis C-patiënt 
niet thuishoort in een keukenteam of in 
een beroep waarin hij met veel mensen 
in contact komt. U ziet het, we staan niet 
ver af van stigmatisering! Maar het kan 
nóg gekker: 10% van de Belgen denkt 
dat het gebruik van hoge dosissen vita-
mine C hepatitis C kan voorkomen. Ligt 
het aan die gemeenschappelijke ‘C’, of is 
er weer sprake van verwarring met een  
ander virus, het griepvirus deze keer? 

Behandeling:  
de therapeutische revolutie 
blijft in de schaduw
De gebrekkige nationale kennis over 
hepatitis C heeft ook een invloed op de 
behandeling: 45% van de Belgen denkt 
immers ten onrechte dat genezing niet 
mogelijk is. Tot enige tijd geleden was dat 
ook zo, maar intussen zijn er nieuwe anti-
virale middelen met een directe werking 
op de markt die een ommekeer beteke-
nen voor de behandeling van hepatitis C. 

De ziekte is niet langer chronisch, maar 
kan worden genezen met een eenvoudi-
ge, oraal toegediende en snelle behan-
deling – na amper 8 tot 12 weken is het 
virus uit het bloed verdwenen – die veel 
beter wordt verdragen dan de klassieke 
behandelingen. De patiënt kan dus zijn 
beroepsactiviteit en zijn sociaal en fami-
liaal leven gewoon behouden. 

Sensibiliseren om het virus  
uit te roeien
Tot slot van de persconferentie waarop 
deze resultaten werden voorgesteld, 
benadrukten de professoren Moreno 
(Erasmusziekenhuis) en Laleman (UZ 
Leuven) dat “uit deze barometer duide-
lijk blijkt dat er nog heel wat informatie- 
en sensibiliseringswerk nodig is rond de 
overdracht, preventie en behandeling 
van hepatitis C. De komst van nieuwe 
behandelingen die de kansen op gene-
zing van hepatitis C veranderen is een 
uitstekende gelegenheid om de samen-
leving een belangrijke boodschap door 
te geven. We mogen immers niet verge-
ten dat therapeutische efficiëntie alleen 
niet volstaat om het virus uit te roeien. 
De besmette patiënten moeten eerst en 
vooral worden opgespoord en nieuwe 
infecties of herbesmetting moeten wor-
den vermeden, en dat kan alleen als we 
het publiek behoorlijk informeren en 
sensibiliseren”. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

Naar een persconferentie van PRIDE in samenwerking  
met laboratorium BMS op 29/06/2015 in Brussel.

Volgens de resultaten van een IPSOS-enquête uit april 
2015 bij een steekproef van 1.000 personen, die zeer 
representatief is voor de Belgische bevolking, weet 
ongeveer twee derde van de Belgen noch hoe het hepatitis 
C-virus wordt overgedragen, noch hoe ze een mogelijke 
besmetting kunnen voorkomen. Meer nog, ze weten ook 
niet welke behandelingen er tegenwoordig voorhanden zijn 
om de ziekte te genezen en dus een ontaarding in cirrose 
of kanker te vermijden.

Schema Zonder cirrose Gecompenseerde cirrose (Child-Pugh A)

GT2 GT3 GT2 GT3

SOF + PR 12 w 12 w 12 w 12 w

SOF + RBV† 12 w 24 w 16-20 w Niet aanbevolen

SOF + DCV 12 w zonder RBV 12 w zonder RBV 12 w zonder RBV 24 w + RBV

 
†Beste eerstelijnstherapie voor genotype 2. De andere opties kunnen worden gebruikt bij patiënten met een genotype 2-infectie als een behandeling met SOF + RBV mislukt. Suboptimale 
behandeling voor een genotype 3-infectie, vooral in geval van cirrose of mislukking van het PR-schema.
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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 blij-
ven niet stilstaan bij specifieke therapeutische aspecten, 
want we willen het hebben over epidemiologische gegevens 
die het therapeutische beleid in de toekomst zouden kun-
nen veranderen. Een bloemlezing van de studies die we 
klinisch zeer relevant vonden, naast de studies omtrent 
inflammatoir reuma.O
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■ EUROPEAN LEAGUE AGAINST RHEUMATISM (EULAR),  
ROME, 10-13 JUNI 2015 ❚

Nieuwe wegen 
inslaan

Reumatologie en 
gynaecologie: om 
misverstanden  
te voorkomen NSAID’s en 
(on)vruchtbaarheid
Het werd al aangetoond in andere speci-
alismen, maar nu ook in de reumatologie 
(1). Men moet nagaan of de vrouw kin-
deren wil vooraleer een NSAID voor te 
schrijven, ongeacht de indicatie, althans 
in het tweede deel van de cyclus. Bij toe-
diening van NSAID’s zoals diclofenac, 
naproxen en etoricoxib aan 39 vrouwen 
van vruchtbare leeftijd 10 dagen voor de 
verwachte datum van de menstruatie, 
daalde de progesteronspiegel significant 
en scheurde de follikel niet.

EULAR-richtlijnen 
voor vrouwen van 
vruchtbare leeftijd met 
lupus erythematodes 
disseminatus (LED) met 
antifosfolipidensyndroom (2)
Als een vrouw met lupus erythematodes 
disseminatus (LED) en een antifosfoli-
pidensyndroom zwanger wil worden, 
moet er rekening worden gehouden met 
de ziekteactiviteit (aantal opflakkeringen, 
voorgeschiedenis van nefritis of vascu-
laire of trombotische accidenten), het 
serologische profiel (C3/C4, anti-dsDNA, 
anti-LLA/SSB en antifosfolipidenantistof-
fen), de kliniek (hypertensie) en de behan-
deling (hydroxychloroquine, plaatjesag-
gregatieremmers, anticoagulantia) voor 
men haar naar een gynaecoloog verwijst.

Ook het voorschrijven van contraceptie 
gebeurt het best in onderling overleg. Als 
de vrouw vruchtbaar is, is een behande-
ling met een GnRH-agonist te verkiezen 
boven een alkylerend middel. Technieken 
voor geassisteerde voortplanting kunnen 
op dezelfde manier worden toegepast als 
in de algemene bevolking. Als een der-
gelijke patiënte zwanger wordt, moeten 
de serologische markers en de nierfunc-
tie nauwlettend worden opgevolgd. Bij 
vermoeden van een foetale ritmestoor-
nis moet een echografie worden aange-
vraagd, vooral als de moeder anti-RO- of 
anti-La-antistoffen heeft. Hydroxychloro-
quine, glucocorticoïden, azathioprine, 
ciclosporine A en immunoglobulines i.v. 
kunnen tijdens de zwangerschap worden 
gebruikt om een opflakkering te voor-
komen. Ook is het wenselijk de patiënte 
te vaccineren tegen HPV. Dat is iets wat 
minder bekend is. Sommige auteurs ge-
wagen immers van een hoger risico op 
baarmoederhalskanker.

Artrose van de handen, 
weinig oplossingen… 
De therapeutische mogelijkheden bij 
pijnlijke artrose van de handen zijn zeer 

beperkt. Hydroxychloroquine werd met 
succes gebruikt bij reumatoïde artritis 
en andere auto-immuunziekten. Een Ne-
derlandse groep vroeg zich daarom af of 
hydroxychloroquine niet nuttig zou zijn bij 
pijnlijke artrose van de handen (3). Resul-
taat: in het geheel geen. De resultaten wa-
ren niet beter bij de 98 patiënten die wer-
den behandeld met hydroxychloroquine 
dan bij de 98 patiënten van de placebo-
groep, ongeacht de score die daarvoor 
werd gebruikt. Of zou er een fenotype zijn 
dat wel reageert op hydroxychloroquine? 

De gewrichtsschade bij 
hemofilie voorkomen?  
Er komt schot in de zaak… 
Gewrichtsbloedingen bij hemofiliepati-
enten kunnen ernstige schade berokke-
nen. In diermodellen werd aangetoond 
dat interleukine-4 en interleukine-10 de 
vernietigende effecten van bloed kunnen 
tegengaan. Waarschijnlijk gebeurt dit via 
een geringere productie van pro-inflam-
matoire cytokines zoals IL-1β en TNF-α. 
Vandaar dat vorsers onderzoek verrich-
ten met antistoffen tegen die cytokines. 
Ze hebben gunstige resultaten op nor-
maal humaan gewrichtskraakbeen be-
haald met antistoffen tegen IL-1β. Het ef-
fect was dosisafhankelijk en nam toe met 
de duur van blootstelling (4).

Psoriasis: reumatologen 
en huidartsen samen
Een groep Amerikaanse en IJslandse au-
teurs hebben de gegevens doorgenomen 
van een register van psoriasispatiënten 
(5). In totaal ging het om 15.416 patiën-
ten die ooit een trauma hadden opgelo-
pen en 55.230 patiënten die geen trauma 
hadden opgelopen, goed voor een totale 
follow-up van 425.120 patiëntjaren. Hun 
studie bevestigt dat traumata een rol 
spelen bij de pathogenese van psoriasis-
artritis: 22 gevallen/100.000 patiëntjaren 
zonder trauma en 30 met trauma (HR 
= 1,32). Dat effect is vooral duidelijk in 
geval van een gewrichts- of bottrauma 
en speelt nagenoeg niet bij een huid- of 
zenuwtrauma. Een anamnese van psori-
asispatiënten is dus zeer belangrijk voor 
de reumatoloog (om de diagnose in een 
vroeg stadium te kunnen stellen) en de 
huidarts (om de patiënt voldoende snel 
naar de reumatoloog te verwijzen).

Een beetje microbiota?
Op elk congres staat de microbiota wel 
op een of andere manier op het program-
ma. Deze studie heeft de samenstelling 
van de intestinale microbiota onderzocht 
bij 17 patiënten met sclerodermie (6). 
Er werd een significant verschil in de 
samenstelling van de darmflora vastge-
steld: minder klassieke commensale bac-
teriën zoals Bacteroïdes en Faecalibacte-
rium en meer pathogene species zoals 
Enterobacteriaceae en Fusobacterium. 
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Eigenlijk is het een verhaal van de kip of 
het ei: gaat het om een specifieke micro-
biota of is de microbiota bij die patiënten 
het resultaat van inname van allerhande 
geneesmiddelen en het ontstekingspro-
ces? Een tweede vraag is: zou de symp-
tomatologie kunnen verbeteren door 
manipulatie van de darmflora?

Inflammatoir reuma: 
positief farmaco- 
economisch plaatje 
met biologische 
geneesmiddelen
Een Franse groep onder leiding van Cé-
cile Gaujoux-Viala heeft 15 gecontroleer-
de, gerandomiseerde studies en 7 cohor-
tonderzoeken met een controlepopulatie 
doorgenomen (7). In totaal ging het om 
15.881 patiënten die biotherapie kregen 
(adalimumab, etanercept, infliximab, 
certolizumab, golimumab en abatacept) 
en 9.713 controlepatiënten die andere 
geneesmiddelen kregen. Hoewel de ge-
gevens erg heterogeen waren, heeft de 
groep toch kunnen aantonen dat die bio-
logische geneesmiddelen het absenteïs-
me en het presenteïsme bij inflammatoir 
reuma verminderen. 

Een beetje 
kindergeneeskunde, toch 
nog altijd stiefmoederlijk 
behandeld
- This Feeling is een app die werd 

ontwikkeld om kinderen de moge-
lijkheid te geven te communiceren 
met hun arts over hun pijnbeleving. 
De app maakt gebruik van twee spe-
cifieke schalen, een visuele analoge 
schaal (VAS) en de gezichtspijn-
schaal (Faces Pain Scale-Revised, 
FSP-R. Deze app blijkt goed genoeg 
te zijn om op grotere schaal beoor-
deeld te worden, met als doel de pijn 
beter onder controle brengen (8).

- We weten niet goed of het varicel-
lavaccin wel veilig is bij kinderen 
die een inflammatoire aandoening 
hebben en immunosuppressiva  
krijgen. Misschien valt het nog mee, 
te oordelen naar de resultaten van 
een (kleine) Duitse studie die werd 
uitgevoerd bij 21 kinderen. In die stu-
die werd een significante stijging van 
de antistoftiter waargenomen zonder 
risico, althans tijdens de eerste 4  
weken (9). ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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gegevens erg 

heterogeen waren, 
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biologische geneesmiddelen 

het absenteïsme en 
het presenteïsme bij 
inflammatoir reuma 

verminderen. 
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LE NOUVEAU DIAGNOSTIQUE EST ARRIVÉ…

❚ EDITO ■

W e kunnen er niet onder-
uit, met twee keer groot 
nieuws uit de wereld van 

de in-vitrodiagnostica moeten wij er 
wel wat woorden aan wijden. Biocar-
tis, een bedrijf van Rudi Pauwels, is zo-
pas succesvol naar de beurs getrokken 
en verloor zelfs niet onmiddellijk veel 
van zijn aandeelhouderswaarde, een 
niet-alledaags feit. Nu kondigt Marc 
Coucke samen met anderen een grote 
investering aan in een opstart, ‘miDi-
agnostics’.

Ooit was het anders. Uit mijn eigen 
pioniersjaren herinner ik mij dat het 
al fantastisch was om in 1982 250.000 
euro te kunnen verzamelen om Eco-
Bio op te richten, een van de eerste 
Vlaamse biotechbedrijven. Dat kapitaal 
groeide snel aan tot meer dan 1 mil-
joen euro, maar dat is een peulenschil 
vergeleken met de 60 miljoen die hier 
wordt klaargelegd. Voor ‘la petite his-
toire’, Eco-Bio werd na vier jaar door 
zijn aandeelhouders voor meer dan 
2,5 miljoen euro aan het toenmalige 
Sanofi-Pasteur verkocht, dat was wel 
een succes.

Biocartis en miDiagnostics hebben ef-
fectief een mooie technologie achter 
hun producten staan. Technologie die 
zich kan meten met de concurrentie en 
die is niet min. Bijna alle diagnostische 
bedrijven willen overschakelen naar de 
grotere markt die de eindgebruiker is. 
Vraag is natuurlijk of dat zinvol is en of 
dat de toekomst is.

De laatste jaren zagen we in de zo-
genaamde ontwikkelde markten een 
consolidatie waarbij de medische la-
boratoriumactiviteit in steeds minder 
laboratoria geconcentreerd werd. In 
België heeft dat in alle stilte geleid 
tot het verdwijnen van laat ons maar 
stellen de meerderheid van de labo-
ratoria. Daarbij heeft dit ook heel wat 
werkgelegenheid gekost. In dat kleine 
aantal laboratoria is het uitvoeren van 
kwaliteitsvolle analyses enkel renda-
bel mogelijk door de activiteiten ver-
regaand te automatiseren en de kwa-
liteit te waarborgen door aan strikte 
ISO 15189-standaarden te beantwoor-
den. Een medisch laboratorium is 
geen kinderspel, en een diagnose is 
dat evenmin.

Hoe ziet miDiagnostics zijn grote toe-
komst? Zij gaan niet minder dan een 
revolutie ontketenen, de tweede na 
Biocartis, en dat op korte tijd. Op een 
minichip van enkele vierkante cen-
timeters kunnen alle fases van een 
medische laboratoriumbepaling uit-
gevoerd worden en dat in een tiental 
minuten. Dat het Leuvense IMEC (In-

stituut voor Micro-Electronica Onder-
zoek) één van de stichters is, verklaart 
het gebruikte platform. Een andere 
stichter is de John Hopkins University 
en verder Marc Coucke, Michel Akker-
mans en PMV (Vlaamse Investerings-
maatschappij).
Het menu gaat heel breed, van het 
ebolavirus over hiv tot DNA, choles-
terol- en tumormerkers. Indrukwek-
kend. 

‘Wij’ in België hebben een menu van 
bijna 900 bepalingen waaruit de clini-
cus bij zijn werkzaamheden een keuze 
kan maken. Er is dus behoorlijk wat 
werk op de plank alvorens wij het me-
disch laboratorium kunnen afschaffen. 
Van die bepalingen worden er in België 
elk jaar zo’n 335 miljoen aan het Riziv 
aangerekend (cijfer voor 2013). Daar 
werd in totaal ongeveer 1,4 miljard 
euro voor betaald, forfaits inclusief. 
Daar zijn dan enerzijds de niet door het 
Riziv vergoedbare prestaties noch de 
remgelden inbegrepen, er wordt dus 
meer gedaan en meer omzet aan ho-
noraria geboekt. 
Indien we domweg een prijskaartje 
van gemiddeld 10 euro per bepaling 
hanteren voor het labo op een chip ko-
men we op een omzet van meer dan 
3,35 miljard euro, dat zal dan zonder 
het Riziv zijn zeker.

Technisch zal dit zeker mogelijk zijn, 
Biocartis heeft voor zijn technieken 
al voldoende bewijzen afgeleverd en 
produceert ook al producten die in re-
ele situaties gebruikt worden. Ook het 
laboratorium op een chip is technisch 
zeker haalbaar, onze technieken van 
miniaturisatie, maar ook van selectie-
ve elektroden en chromatografische 
technieken laten veel toe. Dit zal nog 
moeten worden bewezen. Maar we 
gaan ervan uit dat het zal lukken.

Onze technische cliffhanger wordt de 
kwaliteit. Zullen zij in staat zijn om 
miLab’s te produceren met miljoenen 
stuks waarbij elke bepaling aan de 
strengste kwaliteitseisen zal voldoen? 
We laten de vraag onbeantwoord, 
maar ze leidt naadloos naar een  
ethische vraag.

Kan men de patiënt zijn eigen bepa-
lingen laten doen? We hebben het wel 
door, het resultaat zal naar een smart-
phone worden doorgestuurd, allicht 
die van de patiënt en zijn dokter. En 
dan? Wat heeft een patiënt aan een re-
sultaat voor cholesterol? Moet een pa-
tiënt überhaupt zijn cholesterol zelf be-
palen en heeft de bepaling op zich zin?
Gaan wij de huisarts de hele dag las-
tigvallen met oproepen op zijn ‘smart-
phone’ van patiënten die ‘iets’ bepaald 
hebben en nu dus dringend moeten 
weten wat ze ervan moeten denken?
Heeft het zelf bepalen van de hiv-status 
zin? In Frankrijk is de eerste hiv-thuis-
test goedgekeurd, maar wat doet 
men bij een positief resultaat? In een 
normale populatie is de kans op een 
valspositief resultaat zelfs met de 
beste testen groter dan één op twee. 
Daarom werken de medische labora-
toria steeds met bevestigingen van elk  
positief resultaat.
Bovendien hebben de meeste landen 
een hoogprofessionele groep van me-
disch specialisten. In België zijn dat 
de klinisch biologen en anatomopa-
thologen, die de voorschrijver kunnen 
bijstaan bij de interpretatie van de 
laboratoriumresultaten. Dat zou dan  
integraal wegvallen?

Ten slotte wordt in het persbericht 
gesteld dat het analyseren van een 
bloedmonster vaak een tot meerdere 
dagen in beslag neemt, laat dat van-
daag voor meer dan 80% van de uit te 

voeren bepalingen binnen de vier uur 
gerapporteerd zijn…

In landen met een laag en gemiddeld 
inkomen, die ook steeds vermeld wor-
den als een mogelijke markt, is het 
probleem natuurlijk anders. Daar is de 
medische laboratoriuminfrastructuur 
minder uitgebouwd dan hier. Daar kan 
men deze miLab’s misschien wel ge-
bruiken. Maar in deze landen worden 
vandaag al kleine laboratoria ingezet 
en die werken zo goed ze kunnen. We-
gens hun financiële draagkracht ge-
bruiken ze echter eenvoudige appara-
tuur en technieken die bij ons reeds 15 
tot 20 jaar geleden zijn opgegeven. Het 
is natuurlijk mogelijk hier de sprong 
voorwaarts door achterstelling te ma-
ken. Zij hebben geen moderne technie-
ken dus kunnen zijn in de ontwikkeling 
alle tussenliggende stappen overslaan 
en meteen doorstoten naar het inzet-
ten van miLab’s… Maar zullen zij dat 
kunnen betalen?

We hebben nog een laatste aandachts-
punt, we zijn namelijk geëvolueerd 
naar laboratoria die meewerken aan 
alle mogelijke kwaliteitseisen en dat 
houdt ook afvalbeheer in. Laboratoria 
produceren afval dat op de gepaste 
wijze moet worden vernietigd wegens 
een eventueel risico op besmetting.
Al die gebruikte laboratoria op een 
chip zullen afval worden. Gecontami-
neerd afval, gaan we dat bij het rest-
afval deponeren? Of zullen we een 
verplicht systeem van recyclage orga-
niseren? Meer dan 300 miljoen tests 
per jaar in België voor laat ons zeggen 
5 gram per chip is nog steeds 1.500 ton 
gecontamineerd afval verspreid over 
het hele land.

Niettemin zien wij wel heil in deze 
ontwikkelingen en we begrijpen dat 
vooral marketeers behoefte hebben 
om een product breed in de markt te 
zetten. Wij zien zowel de producten 
van Biocartis als het nieuwe concept 
miLab vooral in bepaalde nichemark-
ten waarvan er sommige al bestaan, 
elk jaar doen Belgische patiënten mil-
joenen glucosebepalingen in overleg 
met hun artsen. 
Dus deze beschouwingen zijn mis-
schien eerder op het marketinggespin 
gericht, dan op een nieuwe beloftevol-
le techniek. We zullen hier in de toe-
komst nog van horen. ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur  
Focus Diagnostica

Biocartis en miDiagnostics hebben effectief een mooie technologie 
achter hun producten staan.
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CRISPR/Cas9  
of de nieuwe Frankenstein?

C RISPR/Cas9, een nieuwe tech-
niek die het wijzigen van 
DNA-structuren mogelijk maakt 

en die zich in een sneltreinvaart ontwik-
kelt, geeft nu al aanleiding tot hoogoplo-
pende discussies. Deze nieuwe techniek 
heeft immers het potentieel om ook 
kiemcel-DNA te wijzigen, waardoor het 
corrigeren van genetische afwijkingen 
overerfbaar zou worden. Bovendien kan 
deze techniek gemakkelijk worden toe-
gepast.
Wat houdt de nieuwe techniek in en hoe 
werkt ze, daar gaan we hier nader op in.

Wat is het en waar komt 
het vandaan? (1)
CRISPR staat voor ‘clustered regularly 
interspaced short palindromic repeat’ 
en Cas voor ‘CRISPR-associated system’. 
Het telwoord negen betekent dat er nog 
andere versies bekend zijn, een tiental 
tot op heden. Het CRISPR/Cas-complex 
is ontdekt in de wereld van bacteriën en 
archaea. In deze micro-organismen spe-
len ze een hoofdrol in het adaptieve im-
muunsysteem. Wij weten allemaal dat 
ook bacteriën vijanden hebben onder 
de vorm van virussen (bacteriofagen), 
plasmiden. Deze doen in deze micro- 
organismen hetzelfde als virussen bij 
ons doen. Zij dringen binnen in een bac-
terie om er de apparatuur van de bacte-
rie te stimuleren om kopieën van zichzelf 
te maken, en in het proces de bacterie 
uiteindelijk te vernietigen. Niet alle door 
een virus of bacteriofaag geïnfecteerde 
bacteriën gaan daaraan tenonder, som-
mige overleven zonder ook maar één 
kopie gemaakt te hebben. Deze bacte-
riën zijn resistent. Daarvoor kunnen zij 
het CRISPR/Cas-systeem gebruiken en 
kunnen bovendien dit systeem ook le-
ren een nieuw virus of bacteriofaag te 

herkennen en te vernietigen alvorens 
zelf vernietigd te worden. Deze nieuwe 
kunde wordt dan aan het ‘nageslacht’ 
meegegeven.

Het principe is redelijk eenvoudig, eerst 
herkent de bacterie vreemd DNA (van 
een bacteriofaag bv.) om het vervolgens 
in minstens twee stukken te knippen 
waardoor er stukken nonsens-DNA gaan 
rondzwemmen die niet vermenigvul-
digd kunnen worden.
Het ‘Cas-gedeelte’ van het complex is 
een endonuclease die zoals zijn naam 
het zegt DNA in stukken kan knippen. 

Indien het dan beide DNA-strengen 
zijn, is de breuk compleet. Het ‘CRISPR- 
gedeelte’ zorgt voor de herkenning van 
het te verknippen DNA. Figuur 1 geeft 
een schematisch beeld (Figuur 1).
Het hele systeem staat uitgeschreven in 
het microbieel DNA, de ‘Cas-genen’ wor-
den gevolgd door het ‘CRISPR-gensys-
teem’. Het CRISPR-gensysteem bestaat 
uit een hele reeks (enkele tot 375) korte 
sequenties bestaande uit ‘spacers’ (21-
76 bp’s) en ‘repeats’ (23-47 bp’s). De spa-
cers zijn bijzonder, het zijn stukjes van 
DNA dat vroeger de bacterie is binnen-
gedrongen als een virus, pasmide… 

Het meest recente stukje gecapteerd 
DNA is het dichtst bij het Cas-gengedeel-
te waardoor de analyse van deze spacers 
informatie bevat van vroegere infecties 
en zelfs van de geografische migratie van 
een bacterie over langere perioden.
Zoals steeds wordt het gensysteem 
over geschreven in mRNA dat daarna 
voor het Cas-gedeelte omgezet wordt 
in een actief enzym. De spacers met aan 
elke kant een stukje van een repeat blijft 
mRNA (crRNA of CRISPR-RNA). Over de 
wijze waarop een bacterie van een nieu-
we belager een stukje DNA incorporeert 
in zijn CRISPR-systeem is nog veel te 
leren. De bekende stukjes crRNA zijn ge-
bonden aan een Cas-enzym zodat er een 
groot aantal actieve CRISPR-Cas-syste-
men in een bacterie rondzwemmen.
We zouden de werking kunnen om-
schrijven als volgt, indien er vreemd 
DNA binnenzwemt dat reeds bekend is 
als vreemd en waarvoor er een spacer 
aanwezig is, kan het specifieke crRNA 
dit DNA herkennen en zich eraan bin-
den. Het Cas-enzymsysteem zal dan het 
DNA, beide ketens doorknippen waar-
door nonsens-DNA ontstaat dat niet 
langer een bedreiging is.

Hoe echt vreemd DNA wordt herkend is 
nog een onderzoeksdomein. De nodige 
processen moeten zeer snel geactiveerd 
worden en tot resultaat leiden aange-
zien een bacterie maar een kort leven 
heeft, na een 20-tal minuten is er al een 
deling en dan moet de nieuwe bescher-
ming een feit zijn. Het systeem moet 
ook fijn genoeg zijn om het eigen DNA 
(self) niet aan te pakken.
In een bacterie neemt het CRISPR/
Cas-systeem ongeveer 1% in van het 
DNA, over tijd verdwijnt er wel eens een 
aantal van de ‘spacer-repeats’, waardoor 
het DNA niet blijft groeien.

Frankenstein komt zo nu en dan eens terug op de proppen in meer ranzige 
omstandigheden. Ook al is het niet meer is dan een verzinsel, spreekt de 
naam het grote publiek aan bij oproepen om nieuwe ontwikkelingen scherp af 
te keuren. Zo spreken bepaalde groepen van frankensteinvoedsel wanneer zij 
het over genetisch gemanipuleerde voeding hebben. Daarbij is de waarheid 
ver te zoeken, van enige nuance is er beslist geen sprake.

Figuur 1: Een schematische voorstelling van het bacteriële CRISPR-Cas-
systeem. Na transcriptie van het CRISPR-Cas-gensysteem worden de spacers 
omgezet in individuele crRNA’s die zich aan vreemd DNA kunnen binden na 
integratie in het CRISPR-Cas-moleculaire complex (2).
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Hier is het ook belangrijk om aan te ge-
ven dat diverse bacteriële species ieder 
een eigen systeem hebben, al gelijken 
deze erg op elkaar. Daardoor is het mo-
gelijk om een specifiek systeem te kie-
zen dat geschikt is om in een bepaald 
organisme (plant, dier) te gebruiken.

We leren we hieruit dat het CRISPR-
Cas-systeem in staat is om op een zeer 
specifieke wijze een gen (stukje DNA) te 
vinden zich daaraan te binden, en daar-
na het gevonden DNA te splitsen. Voor 
genetici en onderzoekers opent dat wel 
andere deuren, misschien kan men met 
dit enzym-crRNA-systeem meer doen 
dan het precies identificeren en vinden 
van stukjes DNA om het DNA daarna te 
splitsen, misschien kan men daar een 
ander stukje DNA insplitsen, een stukje 
DNA vervangen…?

Van bacteriën naar 
‘hogere’ organismen
Zoals steeds is de voorstelling zoals wij 
die hierboven hebben afgesloten niet 
volledig. Er moet nog een en ander bij, 
vooral indien we het als een manipula-
tiehulpmiddel willen inzetten.
Als hulpmiddel wordt er met Cas9 ge-
werkt, het enzymcomplex waaraan een 
stukje RNA is gebonden dat een doel 
gaat zoeken om er aan te binden. Om 
aan DNA te kunnen binden zijn er enke-
le elementen noodzakelijk. Er is het cr-
RNA waar we het al over hadden, maar 
er is ook een ander stukje RNA nodig, 
het zogenaamde transactiverende cr 
RNA, een klein stukje RNA dat uiteinde-
lijk gebonden met het crRNA een soort 
duplex vormt. Het crRNA bevat daarbij 
het langere complementaire stukje RNA 
dat effectief met het target zal binden. 

Het Cas9-enzymcomplex bevat meer-
dere actieve plaatsen waardoor er een 
specifiek een van beide DNA-ketens 
zal doorbreken (HNH en RuvC zijn de 
namen van de twee actieve units). Er 
is nog een belangrijk motief(je) nodig 
voor de werking van het CRISPR-Cas9-
systeem namelijk het ‘protospacer-ad-
jacent motif – PAM’, dit zijn drie basen 
[NGG – eender welke (N), guanine, gu-
anine (in Streptococcus pyogenes)], of 
NAG eender welke, adenine, guanine) 
die aanwezig moeten zijn als een soort 
intro tot het te herkennen stukje DNA. 
De binding van het crRNA is meer dan 
vijftig maal sterker met PAM dan zon-
der. In de praktijk is de aanwezigheid 
van een PAM-domein vereist voor een 
goede werking van CRISPR-Cas9.

Door een combinatie te maken van het 
crRNA en het tracr-RNA (met een soe-
pele verbinding) ontstaat er een sgRNA 
(‘single-guide’ RNA) dat aan het Cas9 
gebonden kan worden een stabieler ge-
heel vormt. Dit wordt de doelzoekende 
unit die bovendien de capaciteit heeft 
om een DNA keten door te knippen op 
een vaste afstand van het PAM-motief 
(Figuur 2).

Figuur 2: Cas9, de doelzoekende unit, 
het Cas9-enzymcomplex is afgebeeld 
in het oranje, voor de andere 
onderdelen zie tekst. HNH en RuvC 
zijn de twee actieve enzymplaatsen 
die DNA kunnen knippen.
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Een ‘eenvoudige’ 
toepassing in onderzoek, 
diagnose (2)
Een eenvoudige toepassing is het kop-
pelen van een fluorescerende groep aan 
het Cas9-complex, of het koppelen van 
een enzym zoals alkalische fosfatase om 
de binding aan een DNA-keten zichtbaar 
te maken. In dit geval is het nuttig er-
voor te zorgen dat de DNA-keten niet 
doorgeknipt wordt. Deze toepassing kan 
diagnostisch gebruikt worden door een 
afwijkende DNA-code specifiek bindend 
te maken. Vandaag hebben we daar ui-
teraard ook andere mogelijkheden voor 
waarbij het te vinden fragment met PCR 
kan vermenigvuldigd worden.
Een groot verschil met de vandaag ge-
bruikte technieken zoals FISH is dat het 
niet nodig is om het weefsel voor te be-
handelen, deze techniek werkt ook in 
een levende cel, hetgeen nieuwe moge-
lijkheden biedt.

En het wijzigen  
van het DNA… (3)
Bij het originele gebruik in een bacte-
rie is het uiteraard voldoende om het 
virale DNA in minstens twee stukken 
te breken waarna het resultaat zich niet 
meer kan vermenigvuldigen, hetgeen 
de bedoeling is. Indien we evenwel in 
een plant of in een zoogdiercel (mens 
bv.) het DNA willen wijzigen moeten we 
meer kunnen dan splitsen.
Dit DNA is ook veel complexer dan dat 
van een bacterie. Het DNA heeft op zich 
nog een complexe structuur en hier wil-
len we eventueel een stukje DNA inbou-
wen, een stukje verwijderen of een klein 
foutje (SNP) verbeteren.
Met behulp van een correcte combinatie 
van een PAM-element en een sgRNA is 
het zonder meer mogelijk om het Cas9 
op de juiste plaats te positioneren. Het 
is uiteraard mogelijk dat het sgRNA- 
fragment, dat toch nog behoorlijk kort 
is zich, op andere plaatsen (chromoso-
men) bindt, maar die binding is zonder 
PAM-fragment erg zwak waardoor ver-
dere acties niet zullen plaatsvinden.
In hun eenvoudigste vorm zullen beide 
DNA-ketens door het endonuclease- 
enzym gebroken worden en ontstaan 
er twee fragmenten. Deze kunnen zich 
van elkaar verwijderen waardoor er 
eindgroepen ontstaan of de cellulaire 

DNA-herstellingsmechanismen komen 
ter hulp en creëren een nieuwe verbin-
ding op een niet-homologe wijze (NHEJ 
– non homologus end joining). Alterna-
tief zal de herstelapparatuur gebruikma-
ken van een template en een homoloog 
verbindingsstukje tussenbouwen, dit is 
HDR of homology-directed repair. 
Bij een niet-homologe herstelling is er 
geen controle of de herstelling wel vol-
gens het originele model verloopt. Dit 
soort breukreparaties kan tot verstoorde 
functies en eventueel tumorgroei leiden.
Bij een homologe reparatie wordt er wel 
gebruikgemaakt van een template, een 
model dat in de cel aanwezig moet zijn. 
Wordt dit model van reparatie gebruikt, 
levert dit een correcte herstelling op. In-
dien we dan te maken hebben met een 
genetische afwijking veroorzaakt door 
een fout in een van de chromosoompa-
ren, dan kan men met de CRISPR-Cas-
techniek het defecte gen opsporen en 
een dubbele breuk veroorzaken, en door 

gebruik te maken van HDR met het cor-
recte chromosoom als template de fout 
in het gebroken chromosoom herstellen. 
Het is ook mogelijk een template aan 
te leveren, maar er wordt nog elke dag 
bijgeleerd over hoe alles precies in zijn 
werk gaat.

Morgen de perfecte baby
Als het dan mogelijk wordt om echt 
fouten in DNA met een hoge precisie 
en opbrengst te verbeteren, dan kun-
nen we misschien beginnen te dromen 
van het eventueel optimaliseren van het 
genoom in een kiemcel om daarmee 
dan een perfecte baby te produceren. 
Aangezien de wijzigingen doorgevoerd 
worden in het genoom van een kiemcel 
zijn alle aanpassingen via de normale 
mechanismen over te erven.
Al is dit in theorie zeker mogelijk en zou 
dit in sommige gevallen als het ware 
kunnen gebruikt worden om definitief 

van bepaalde erfelijke ziekten af te gera-
ken, toch is er nog veel te veel onzeker-
heid om deze mogelijkheid in de prak-
tijk uit te testen. We moeten eerst veel 
bijleren en dan ook nog op zeer kleine 
schaal en allicht in andere proefopstel-
lingen de gevolgen over generaties be-
studeren. Daarna zullen we toch ook de 
ethische vragen moeten beantwoorden 
of we dit dan ook nog moeten doen. Veel 
van onze gerenommeerde wetenschap-
pers vragen om even op de pauzeknop 
te drukken en voorzichtig vooruitgang 
te boeken. De situatie lijkt op die bij de 
ontdekking van genetische manipulatie 
in bacteriën die in de Asilomar-conferen-
tie (1975) besproken werd door onder 
meer de latere nobelprijs winnaar Paul 
Berg (4-5).
Er is geen haast bij, alleen denkt niet 
iedereen er zo over en willen sommige 
wetenschappers vooral snel scoren en 
misschien patenteren. Dat zou voor pro-
blemen kunnen zorgen. Nu al is er veel 
controverse over enkele experimenten 
van vooral Chinese wetenschappers die 
ethiek van onderzoek anders zien.
Zoals steeds is niet omdat iets kan dat 
het ook zou moeten, de nieuwe kennis 
zal moeten leiden tot nieuwe technolo-
gie maar dan op basis van verstandige 
keuzes.
Het wordt natuurlijk anders indien de 
technologie gebruikt zou worden om 
de gevolgen van genetische fouten te 
corrigeren in één individu, hetgeen een 
kankertherapie zou kunnen zijn. Of om 
fouten die tot degeneratieve ziekten 
leiden te corrigeren, hetgeen niet in de 
kiemcellen zou gebeuren maar in een 
patiënt. Ook hier zullen vragen rijzen 
over de veiligheid, de risico’s en de kos-
ten, maar dat doen we nu ook voor alle 
nieuwe medicijnen. ❚

Erik Briers PhD
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Werkaanbod

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

Duopraktijk (man 39 j, vrouw 38 j) in 
Houthulst zoekt gemotiveerde haio 
of associé. Instapklare eigen con-
sultatieruimte, 2 praktijkassistentes, 
impulseo gebied, zo gewenst appar-
tement bij praktijk te huur voor heel 
democratische prijs. kv@vmed.be of 
0474/98.53.76

Gezocht: nieuwe collega voor groeps-
prakijk Den Tobben in Rupelmonde. 
Volledig op afspraak, tele-secretari-
aat. Balans werk en privé prima. Im-
pulseo-gebied. Wachtpost Waasland. 
Rupelmonde ligt centraal in België! 
0473/17.10.97 of christinebeirens2@
hotmail.com.Alles bespreekbaar!

Graag nieuwe collega in duopraktijk 
( 2 vrouwelijke artsen) in Beveren. 
Nieuw praktijkgebouw.
Uren zelf te bepalen.Huisartsenwacht-
post en weekwacht.
Interesse of meer info: inge.beel-
dens@dokterspraktijk-donkvijver.be 
of 03/7750319.

Multidisciplinair Huisartsencen-
trum De Oude School – Kortessem  
(Zuid-Limburg) zoekt jonge collega(’s) 
ter versterking.
Voor beschrijving praktijk zie www.
deoudeschool.be
Contact: dr.dany@deoudeschool.be

HA te Lokeren zoekt collega om 
groepspraktijk uit te bouwen in nieu-
we en ruime praktijk (3 kabinetten, se-
cretariaat). Consultaties op afspraak. 
Aandacht voor work-life balans. 
Alle opties bespreekbaar. Contact: 
0495/20.52.85

Vervanging huisarts gezocht owv ziek-
te voor solopraktijk in de regio Haacht.
tel 0477/213324

B(l)oeiende huisartspraktijk met mul-
tidisciplinair kader – gevestigd in de 
Vlaamse Ardennen - zoekt op korte 
termijn een enthousiaste jonge derde 
arts, al dan niet deeltijds. Alle moge-
lijkheden zijn bespreekbaar. Graag 
contact op het nummer 0475/670983.

Medisch materiaal

Te koop: Hortmann ENG electrony-
stagmograph 1-kanaal
Prijs overeen te komen.
GSM: 0475250571

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.son-
des, doppler zwart/wit , Sony printer + 
video 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.

JS
19

76
N

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

HealthHealthHealthHealthTe 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”
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Gezocht: tweedehands refractieme-
ter tegen haalbare prijs voor solida-
riteitswerk in Guinee. Contact: Me-
diraid vzw, Dr. Gérard Delacroix, gsm 
0475 94 42 62, gerard.delacroix@
skynet.be

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

Te koop: 
1) Stoomsterilisator SES 2000 ( von 
hoplynus ) als nieuw; 
2) Synoptofoor: Clement Clarke; 
3) Hess Lees screen als nieuw.
Voor meer info tel. 093675848 of sms 
0473 621563

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

Vastgoed

Wegens stopzetting huisartsenprak-
tijk (pensioen) is infrastructuur voor 
(para-)medische praktijk beschikbaar, 
ruime parking. Urselseweg 206, 9910 
Ursel tel 0474 279224

2 slpk app.te Melle , Collegebaan 2J6 
met badk.,liv.,kk,berging, terras, gara-
ge en apart toilet in de hall.EPC 119.
Huurprijs 65O euro (syndickosten 115, 
water inbegrepen).Vrij.Inl.09 368 02 17

Te koop appartement Blankenberge, 
NIEUWBOUW (2007) met oude char-
mante facade; ongemeubeld app met 
1 of 2 slpk, alle WETTELIJK comfort; 
56 of 65m²;epc vanaf 197=ZEER LAAG 
verbruik,cv op gas; praktisch geen on-
derhoud; lift tot kelder!; klein zicht op 
zee, meerdere balkons;1slpkapp van-
af 99900€; ROLSTOELVRIENDELIJK; 
2slpk=130000€+autoplaats=159000€;-
fotos zie kapaza:nr 90449509; direct  
van eigenaar alle inl per mail:  
app.blankenb@gmail.com

TH-Koksijde-Bad:
Volledig ingerichte praktijkruimte: 
wachtzaal-onderzoeksruimte-bu-
reau-berging-keukentje-parkings
Onmd.vrij-gratis overname materiaal
Info: imbo.luc@telenet.be

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-
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&xgalle-
ry=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 ter-
rassen elk 14 m2) , open keuken voor-
zien van alle toestellen, 2 grote slaap-
kamers met terrassen, badkamer met 
douche, lavabo-meubel en afvoer was-
machine, ruime berging , centraal stof-
zuigsysteem, inclusief binnen staan-
plaats, 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

Het AZ Jan Palfijn Gent is een modern algemeen openbaar ziekenhuis met 526 
erkende bedden. Het is een sterke regionale speler en stelt meer dan 1.000 
medewerkers en 135 artsen te werk. Naast het algemeen zorgaanbod, investeert het 
ziekenhuis in welbepaalde specialismen en disciplines. De voorbije twee jaar werd het 
ziekenhuis volledig gerenoveerd met o.a. een vernieuwd beddenhuis met aangepaste 
therapiezalen, een volledig vernieuwde Spoed, een uitgebreid digitaal Operatiekwartier, een 
gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming en nieuwe consultatieruimtes.

Om het medisch beleid verder uit te bouwen wensen wij ons artsenkorps te versterken met 
volgende geneesheer-specialisten (m/v):

 ` Geriaters (2 artsen in associatief verband)
 ` Oftalmoloog
 ` Neuroloog
 ` Endocrinoloog
 ` Reumatoloog
 ` Gynaecoloog
 ` Spoedarts met brevet acute geneeskunde of Urgentiearts

Assistenten in opleiding kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

VACATURES
Artsenkorps

INTERESSE?
Stuur uw kandidatuur met cv t.a.v.: 

AZ Jan Palfijn Gent
mevr. M. Porto-Carrero, bestuurder-directeur

Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent
Info: 09 224 70 20 of marleen.porto-carrero@janpalfijngent.be
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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 
volledig terras omheen geeft loftge-
voel! Ideaal voor jong koppel artsen  
Tel 0495/546056 of 0476/899858 

Vakantie

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

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

TH Zuid Spanje, schitterend ge-
legen villa (zee en sneeuw zicht)  
met afzonderlijk appartement . www.
owners  direct.co.uk/accommodation / 
p8156284 Of T. 0495274804

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

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

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

Info http:/www.reisroutes.be/autorou-
tes/routeextra-294-154.aspx
T. 0478220269

Te Huur: CADZAND, Knokkestijl villa 
voor max. 8 pers. 350 m van strand 
in luxevakantiepark. Kindveilig en 
-vriendelijk, aan water gelegen, 650 

m² tuin met steiger volledig omheind, 
ZW-orientatie, roeibootje, overdekt ter-
ras, berging, 3 parkeerplaatsen, 2 tv’s, 
X-box, internet, bolderwagen, volledig 
ingerichte keuken, wasmachine, droog-
kast, IR-cabine, 2 badkamers. Gans jaar 
beschikbaar, per week, midweek of 
weekends. Vanaf 408€ tot 1765€. Info: 
j.marcelo@telenet.be of 0475905284.

Er wordt gewerkt aan JCI accreditering. De verschillende diensten 
revalidatie van de verschillende ziekenhuizen werken nauw samen en zullen 
dit in de toekomst nog meer doen. ZNA Hoge Beuken is een gespecialiseerd 
ziekenhuis met als belangrijkste pijlers polikliniek, geriatrische en 
neurologische hospitalisatiediensten, revalidatie. Verder is er een afdeling 
kinderpsychiatrie. Het multidisciplinair pijncentrum van ZNA is eveneens 
gehuisvest in ZNA Hoge Beuken. Er wordt nauw samengewerkt met de 
acute ZNA ziekenhuizen, vooral dan ZNA Middelheim.

Voor haar site ZNA Hoge Beuken te Hoboken (Antwerpen) zoekt ZNA 
(ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) een arts-specialist in de fysische 
geneeskunde en revalidatie, voltijds of deeltijds.

Algemene verantwoordelijkheden  
en taakomschrijving

• In ZNA Hoge Beuken bestaat de hoofdactiviteit uit raadpleging, EMG, 
mono- en multidisciplinaire revalidatie voor ambulante en opgenomen 
patiënten (dit laatste in nauwe samenwerking met de diensten geriatrie, 
neurologie en kinderpsychiatrie). Er is gedeelde verantwoordelijkheid 
voor een afdeling SP locomotorisch.

• Er is veel ruimte voor uitbreiding van de ambulante revalidatie op onze 
campus: uitbouw van de samenwerking multidisciplinair pijncentrum/
rugrevalidatie.  Ook het deel revalidatie voor gehospitaliseerden kan 
verder worden uitgebouwd en dan vooral de neurologische revalidatie. 
Afhankelijk van uw interesses zal u de verantwoordelijkheid voor enkele 
op te starten of uit te bouwen projecten krijgen.

• Gedeeltelijke tewerkstelling op een andere ZNA campus behoort in de 
toekomst tot de mogelijkheden.

Functievereisten

Basiskennis:

• u bent in het bezit van een diploma arts;
• u bent erkend als arts-specialist in de fysische geneeskunde en 

revalidatie;
• u bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de 

beroepsuitoefening.

Vaardigheden en attitudes:

• ervaring met EMG vereist;
• ervaring met echografie is een meerwaarde;
• interesse in chronische revalidatie en het doelpubliek;
• interesse in uitbouw ambulante revalidatie, interesse in rugrevalidatie, 

chronische pijnproblematiek.

Naast medische kwaliteiten beschikt u ook over een aantal 
algemene vaardigheden:
• u heeft een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom;
• u bent een teamgerichte persoonlijkheid;
• u heeft aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht;
• u kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan 

patiënten;
• u heeft een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s;
• respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke 

waarden in uw werk.

Ons aanbod

• Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor 
toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

• De plaats van tewerkstelling is vooral ZNA Hoge Beuken
• ZNA biedt u een statuut als zelfstandige aan voor een voltijds invulling.
• De start van uw tewerkstelling is in onderling overleg, in de loop van 2015.

PU
B0

91
91

N

Reageer zo snel mogelijkReageer zo snel mogelijk

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.  georganiseerd worden. 
Heeft u interesse in deze boeiende functie, reageer dan zo snel mogelijk.Heeft u interesse in deze boeiende functie, reageer dan zo snel mogelijk.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

U kan uw kandidatuur met cv (met vermelding van het vacaturenummer)  (met vermelding van het vacaturenummer) kandidatuur met cv (met vermelding van het vacaturenummer) kandidatuur met cv
richten aan:
Claudine Icket, assistente Medische Directie: claudine.icket@zna.beclaudine.icket@zna.be

Uw kandidatuur zal bezorgd worden aan:Uw kandidatuur zal bezorgd worden aan:
• dr. Carine Ceyssens, medisch diensthoofd;dr. Carine Ceyssens, medisch diensthoofd;
• dr. Roland D’Haeyer, hoofdarts;dr. Roland D’Haeyer, hoofdarts;
•• dr. Marc Geboers, algemeen medisch directeur ZNA.dr. Marc Geboers, algemeen medisch directeur ZNA.dr. Marc Geboers, algemeen medisch directeur ZNA.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u terecht Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u terecht 
bij dr. C. Ceyssens
Tel.: 03/830 95 28 of gsm 0476/630 594 
of email: carine.ceyssens@zna.be

U vindt meer informatie over ZNA op www.zna.beU vindt meer informatie over ZNA op www.zna.be

Arts-specialist in de fysische geneeskunde  
en revalidatie, voltijds of deeltijds [m/v]

Vac. 3782

Z iekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), de 
grootste gezondheidsorganisatie van België, wil 
toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

bieden voor iedere patiënt. De groep omvat 8 
dagcentra,  
3 algemene en 5 gespecialiseerde ziekenhuizen. ZNA 
stelt 7.000 mensen tewerk, waaronder 600 artsen, die 
dagelijks zo’n 7.000 patiënten verzorgen. Op Europees 
niveau zit onze ziekenhuisgroep in de top tien.

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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+AZ Monica is een algemeen ziekenhuis  
met twee campussen met een belangrijke chirurgische activiteit. 

I  De campus in Antwerpen heeft 213 erkende bedden en telt  
10 anesthesisten

I  De campus in Deurne heeft 264 erkende bedden en telt  
9 anesthesisten

De groep anesthesie campus Antwerpen zoekt :
Een geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie

voor een langdurige vervanging (1 jaar)

Informatie hierover kan bekomen worden bij :
I Dr Erik Coen campus Antwerpen, tel: 03/2402297
I secretariaat anesthesie campus Antwerpen, tel: 03/2402278

Kandidaten hiervoor kunnen zich wenden tot :
Dr Erik COEN, campuscoördinator anesthesie campus Antwerpen

p/a Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen
e-mail: anesthesieca@azmonica.be of erik.coen@azmonica.be 

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u op www.azherentals.be of bij hoofdgeneesheer dr. 
An De Cuyper (t 014 24 61 05). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten 
tot dr. Yves Mentens (voorzitter medische raad) en dr. An De Cuyper (hoofdgeneesheer).

AZ St.-Elisabeth Herentals vzw • Nederrij 133 • 2200 Herentals • www.azherentals.be

Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

Het AZ Herentals is een modern en 
dynamisch ziekenhuis dat professi-
onele basiszorg aanbiedt, inclusief 
verschillende speerpuntdiensten. 
Het beschikt over 243 bedden, 
verspreid over verschillende ver-
pleegafdelingen. Onze missie als 
regionale zorginstelling bestaat 
erin een professionele basiszorg 
aan te bieden aan alle patiënten, 
waarbij klantvriendelijkheid en 
kwaliteit de sleutelbegrippen zijn 
die gehanteerd worden door 100 
artsen, 700 ziekenhuismedewer-
kers en het bestuur onder het 
motto ‘Wij staan borg voor kwaliteit 
en zorg!’

Gastro-enteroloog*

Neuroloog*

Psychiater*
•	 raadpleging en liaison
•	 deeltijds, ratio in onderling overleg

Urgentiearts*

Geriater*

Pediater*

* Ook geneesheer-specialisten in opleiding komen in aanmerking

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
www.sintmaria.be

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw te Halle 
wenst volgende vacatures bekend te maken:

• Een voltijds geneesheer-specialist in de ANESTHESIE-ALGOLOGIE
• Een voltijds geneesheer-specialist in de CARDIOLOGIE  

met bijzondere bekwaming in de interventionele cardiologie
• Een voltijds geneesheer-specialist in de GERIATRIE
• Een voltijds geneesheer-specialist in de PSYCHIATRIE
• Een voltijds geneesheer-specialist in de ENDOCRINOLOGIE
• Een voltijds geneesheer-specialist in de RADIOLOGIE  

met allround ervaring en subspecialisatie in de senologie

 Kandidaturen met cv worden, vóór  30 september 2015, gericht aan:
   • Dhr. J. MUYSHONDT | Voorzitter Raad van Bestuur, 
   • Dhr. J. JONCKHEERE | Gedelegeerd Bestuurder, 
   • Dr. B. VAN DAELE | Algemeen Directeur,
   • Dr. E. HAEST | Medisch Directeur,
   • Dr. O. LESCEU | Voorzitter Medische Raad.

Per briefwisseling:  Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria |  
  Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle | België
Via e-mail:  directie@sintmaria.be 

Zorg en Gezondheid zoekt (m/v)

Arts Infectieziektebestrijding (Gent)

Jouw functie: Je activiteiten als arts infectieziektebestrijding situeren 
zich binnen het domein van de profylaxe van infectieziekten en het vacci-
natiebeleid waarin het agentschap een belangrijke rol speelt. 

Jouw profiel: Master in de geneeskunde met bijkomende opleiding tot 
arts en/of specialist (beroepstitel arts) en aantoonbare a�niteit met 
infectieziekten en/of volksgezondheid.

Wij bieden jou: Een voltijds contract onbepaalde duur, relevante  
ervaring wordt gehonoreerd, 35 vakantiedagen, maaltijdcheques en hospi-
talisatieverzekering.

Interesse? Kijk voor de uitgebreide functieomschrijving en selectie- 
reglement op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 10 september 2015 via e-mail  
naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be.

zorg-en-gezondheid.be

HealthHealthHealthHealth
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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.

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

Flexofytol®: een innovatieve formulering.
Bestanddelen van kurkuma worden niet goed opgenomen in het lichaam. 
Het laboratorium Tilman heeft in samenwerking met een universitair onder-
zoekscentrum een formulering ontwikkeld waardoor curcumine goed wordt 
opgenomen.

Verkrijgbaar
in de apotheek

FLEXOFYTOL_le specialiste-317x250_2015-nl.indd   1 25/08/15   10:29
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De voordelen van robotchirurgie zijn 
multifactorieel.
• De Da Vinci-robot laat de chirurg 

via een ergonomische console 
multiarticuleerbare instrumenten 
aansturen, biedt 3D- en HD-ima-
ging, tremorfiltering en voorkomt 
het probleem van paradoxale 
bewegingen die onoverkomelijk 
zijn in laparoscopie. 

• De relatie arts-robot is master- 
slave zonder eigen inbreng van 
het apparaat (voorlopig), maar 
biedt wel de mogelijkheid tot im-
plementatie van beeldvorming en 
fluorescentie voor betere identifi-
catie van anatomische structuren.

• Onafhankelijk van de deeldisci-
pline stelt de robot een interface 
ter beschikking die een chirurg en 
zijn team in staat stelt met meer 
precisie en minimaal invasief zijn 
werk uit te voeren. In het geval 
van oncologische ingreep gelijk-
aardige of betere oncologische 
resultaten, maar vooral veel be-
tere functionele resultaten voor 
te leggen. 

• Algemeen komt het erop neer: 
meer precisie in uitvoeren, mi-
nimaal weefseltrauma, minder 
bloedverlies en verwikkelingen, 
minder pijn, snellere recuperatie 
en werkhervatting (een groot nog 
niet voldoende erkend econo-
misch voordeel).

• In het geval van een RARP (Ro-
bot-Assisted Radical Prostatec-
tomy) kan een prostaat worden 
verwijderd met behoud van 
urine controle en erectiefunctie.

• Een ander voordeel is de moge-
lijkheid om in doorgaans moei-
lijk toegankelijke ruimtes via 
een minimale of zelfs zonder in-
cisie te kunnen werken. Bijvoor-
beeld transorale NKO-ingrepen, 
transaxillaire en transthoracale 
(cardiochirurgie en thoraxchirur-
gie) toegangswegen, subcutaan 
access voor klierevidementen en 
uiteraard de vele abdominale en 
pelvische operatievelden (gynae-
cologie, algemene heelkunde en 
urologie).

• Er is tevens de mogelijkheid om 
vanop afstand een ingreep uit te 
voeren (telesurgery) waar chirurg 
en patiënt zich op een andere lo-
catie bevinden, in praktijk weinig 
gebruikt.

Gestructureerde 
opleiding  
van levensbelang
Hoewel de leercurve korter uitvalt dan 
voor laparoscopie, is een gestructu-
reerde opleiding van ‘levensbelang’. 

Wereldwijd bestaan verschillende 
robottrainingscentra waar men door 
simulatoren en modellen de techniek 
en nodige certificaten kan verwerven 
alvorens patiënten te behandelen, 
met een van de grootste centra in Bel-
gië: ORSI (onder leiding van Vattikuti 
Robotic Surgery Institute) in Melle. 
Daarnaast is er een wereldwijd net-
werk van ‘procters’ die startende cen-
tra bijstaan in hun eerste ingrepen.

Toekomst
Een beperking van het Da Vinci-plat-
form is het gebrek aan flexibiliteit om 
zich aan de noden van verschillende 
specifieke ingrepen en deeldisciplines 
aan te passen. 

Het blijft tevens een groot apparaat, 
ook al is het nieuwe Xi-model al een 
stuk eleganter. Daarenboven blijft het 
voornamelijk een multiportplatform. 
• NOTES (Natural Orifice Translu-

menal Endoscopic Surgery) and 
LESS (Laparo-Endoscopic Single 
site Surgery) zijn veelbelovend 
wegens hun minimale invasivi-
teit, maar ‘te moeilijk’ en nooit 
echt doorgebroken. 

• Het Single Port SP-systeem van 
Intuitive Surgery, compatibel 
met het recentste Xi-platform, 
biedt hiervoor een oplossing (1 
trocar met 4 slangachtige armen 
die zich inwendig openplooien). 
Dit systeem is momenteel in  
clinical pilot study al in gebruik.

Maar ook andere producenten komen 
op de markt.

• Titan Medical heeft een compact 
SPORT-platform klaar met 3 armen-
3D-HD-systeem dat tafelmonteer-
baar is en aan bed wordt bestuurd. 
Dit platform zal o.a. cholecyst  - 
e ctomie kunnen uitvoeren.

• Surgibot (Transenterix, USA) is 
eveneens een bedside compact ro-
botmodel, gebaseerd op hun eer-
der geproduceerd Spider systeem, 
dat LESS-chirurgie zal aanbieden.

FDA-goedkeuring van deze systemen 
is gepland voor 2015-2016.
Robot-assisted NOTES en LESS kun-
nen wel eens dé toekomst zijn.

Robotheelkunde staat nog steeds aan 
het begin van een lange carrière. Eens 
men ermee werkt kan men niet meer 
zonder, maar het kan nog veel beter, 
het kan nog veel compacter en lichter, 
het kan vooral nog veel goedkoper… 
alleen vraag ik me af: onze iPhone is na 
10 jaar ook beter, we kunnen ook niet 
meer zonder, is ook compacter en lich-
ter… maar niet goedkoper geworden.
De industrie heeft zo haar eigen wet-
matigheden. De vraag is: in hoeverre 
willen, kunnen of moeten we hierin 
meegaan?

Dr. Kris Maes, uroloog
Hospital da Luz, Lisbon
Director Center of Minimally Invasive and Robotic Surgery
Coordinator department of Uro-Oncology
Procter Intuitive surgery
Expert trainer ORSI training center
President Robotic Section Portuguese Association 
Minimally Invasive Surgery
Founding member Federation for Brasilian-Portuguese 
Robotic surgery (werkte tot 2013 in het AZ Sint-Blasius 
Dendermonde).
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De robot… de iPhone van de heelkunde
Robotheelkunde zag begin deze eeuw het licht om de moeilijkheden van de 
laparoscopie te overwinnen, zoals leercurve, techniciteit en rigide instrumenten. 
In 15 jaar – met meer dan 3.500 verkochte systemen – ontstond een monopolie 
van Intuitive Surgery (USA) met de Da Vinci-robot. Vrijwel alle concepten van 
mogelijke concurrerende bedrijven werden opgekocht en hetzij geïntegreerd, 
hetzij vernietigd. Binnenkort vervallen enkele essentiële patenten van Intuitive 
Surgery, stof voor speculaties over andere, betere en goedkopere robots.

OPINIE
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Bufomix Easyhaler 160 microgram/4,5 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke afgegeven 
dosis (elke dosis die het mondstuk verlaat) bevat: 160 microgram budesonide/inhalatie, en 4,5 microgram formoterolfumaraatdihydraat/inhalatie. Bij gebruik van de Easyhaler bevat de afgegeven dosis 
(de dosis uit het mondstuk) dezelfde hoeveelheid werkzame stof als de vrijgemaakte dosis (de dosis uit het reservoir). Hulpstof: lactosemonohydraat (3800 microgram/inhalatie). FARMACEUTISCHE 
VORM: Inhalatiepoeder in een inhalator die afgemeten doses afgeeft (Easyhaler). Wit tot geelachtig poeder. KLINISCHE GEGEVENS: THERAPEUTISCHE INDICATIES Astma Bufomix Easyhaler is 
geïndiceerd voor de reguliere behandeling van astma waarbij gebruik van een combinatiepreparaat (met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist) is aangewezen, bij 
de volgende patiënten: - patiënten bij wie behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en ‘zo nodig’-gebruik van een te inhaleren kortwerkende β2-adrenoceptoragonist onvoldoende astmacontrole 
oplevert; of - patiënten bij wie al een goede mate van astmacontrole is bereikt met behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist. COPD Symptomatische 
behandeling van patiënten met ernstige COPD (FEV1 < 50% van de voorspelde normale waarde) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties die signifi cante symptomen hebben, ondanks 
de reguliere behandeling met langwerkende luchtwegverwijders. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Astma Bufomix Easyhaler is niet bestemd voor de aanvangsbehandeling van 
astma. De benodigde dosering van de bestanddelen van Bufomix Easyhaler kan per patiënt verschillen, en dient te worden afgestemd op de ernst van de aandoening. Men dient hier niet alleen rekening 
mee te houden bij aanvang van de behandeling met een combinatiepreparaat, maar ook bij eventuele aanpassing van de onderhoudsdosering. Als een specifi eke patiënt een dosiscombinatie nodig 
heeft die niet voor de combinatie-inhalator beschikbaar is, dient de gepaste β2-adrenoceptoragonist- en/of corticosteroïdedosis te worden voorgeschreven voor gebruik met een afzonderlijke inhalator. 
Er dient dosistitratie plaats te vinden tot de laagste dosis is gevonden waarbij de astmasymptomen nog steeds goed onder controle zijn. De voorschrijver/zorgverlener dient de patiënt geregeld opnieuw 
te beoordelen, om ervoor te zorgen dat altijd de optimale Bufomix Easyhaler-dosering wordt gebruikt. Zodra de astmasymptomen langdurig onder controle blijven bij gebruik van de laagste aanbevolen 
dosis, kan als volgende stap worden uitgeprobeerd of gebruik van alleen een inhalatiecorticosteroïde afdoende is. Patiënten dient te worden aangeraden hun aparte, snelwerkende luchtwegverwijder 
te allen tijde bij de hand te houden voor gebruik in geval van een astma-aanval. Aanbevolen doses: Volwassenen (patiënten vanaf 18 jaar): 1-2 inhalaties tweemaal daags. Bij sommige patiënten kan 
het gebruik van maximaal 4 inhalaties tweemaal daags nodig zijn. Pediatrische patiënten Jongeren (patiënten van 12 t/m 17 jaar): 1-2 inhalaties tweemaal daags. Kinderen jonger dan 12 jaar: omdat 
er nog maar beperkte gegevens beschikbaar zijn over gebruik bij 
deze patiënten, wordt het gebruik van Bufomix Easyhaler niet 
aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Onder normale 
praktijkomstandigheden zou in het geval van voldoende astma-
controle bij tweemaal daags gebruik, als onderdeel van de dosis-
titratie tot de laagste effectieve dosis kunnen worden overgegaan 
op eenmaal daags gebruik van Bufomix Easyhaler indien de 
voorschrijver van mening is dat gebruik van een langwerkende 
luchtwegverwijder nodig blijft om de astmacontrole in stand te 
houden. Als de patiënt frequenter gebruik maakt van een aparte, 
snelwerkende luchtwegverwijder, duidt dat op verergering van de 
onderliggende aandoening. De astmabehandeling dient dan op-
nieuw te worden geëvalueerd. Voor doseringen die niet kunnen 
worden bereikt met Bufomix Easyhaler zijn andere doseringen 
van budesonide/formoterol geneesmiddelen beschikbaar. COPD 
Aanbevolen doses: Volwassenen: 2 inhalaties tweemaal daags. 
Algemene informatie Bijzondere patiëntenpopulaties: Voor ou-
deren gelden er geen speciale doseringseisen. Er zijn geen ge-
gevens beschikbaar over het gebruik van Bufomix Easyhaler bij 
patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie. Aangezien 
de eliminatie van budesonide en formoterol hoofdzakelijk via het 
levermetabolisme verloopt, kan bij patiënten met ernstige cirrose 
een hogere mate van blootstelling worden verwacht. Wijze van 
toediening Bestemd voor inhalatie. Aanwijzingen voor het juiste 
gebruik van Bufomix Easyhaler: Bufomix Easyhaler is een adem-
gestuurde inhalator. Dit houdt in dat wanneer de patiënt door het 
mondstuk inademt, het geneesmiddel samen met de ingeadem-
de lucht naar de longen wordt gevoerd. Let op: het is belangrijk 
de patiënt te vertellen dat hij/zij: • goed de gebruiksaanwijzingen 
in de bijsluiter dient te lezen. De bijsluiter is bijgesloten in de ver-
pakking van elke Bufomix Easyhaler; • voorafgaand aan elke in-
halatie de inhalator goed dient te schudden en een dosis dient vrij 
te maken; • diep en krachtig door het mondstuk dient in te ade-
men, zodat de benodigde dosis volledig in de longen terechtkomt; 
• nooit door het mondstuk mag uitademen, omdat er anders bij 
het volgende gebruik een te lage dosis zal worden afgegeven. 
Mocht per ongeluk toch door het mondstuk worden uitgeademd, 
dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op de hand-
palm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens de toe-
dieningsprocedure te herhalen; • nooit meer dan één dosis mag 
vrijmaken zonder het inhalatiepoeder tussentijds te inhaleren. 
Mocht per ongeluk toch meer dan één dosis worden vrijgemaakt, 
dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op de hand-
palm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens de toe-
dieningsprocedure te herhalen; • na gebruik altijd het stofkapje 
(en ook het beschermde omhulsel indien dat wordt gebruikt) te-
rug dient te plaatsen, om te voorkomen dat er onbedoeld een 
dosis wordt vrijgemaakt (dit zou leiden tot over- of onderdosering 
bij het volgende gebruik); • na het inhaleren van de onderhouds-
dosis de mond dient te spoelen met water, om zo de kans op 
orofaryngeale candidiasis te minimaliseren. • het mondstuk regel-
matig dient te reinigen met een droge doek. Bij het reinigen mag 
geen water worden gebruikt, aangezien het inhalatiepoeder ge-
voelig is voor vocht; • de Bufomix Easyhaler dient te vervangen 
zodra de dosisteller op nul komt te staan, ook als er in de inhala-
tor nog steeds poeder zichtbaar is. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor budesonide, formoterol of lactose (deze 
laatste bevat kleine hoeveelheden melkeiwit). BIJ WERKINGEN 
Bufomix Easyhaler bevat zowel budesonide als formoterol, waar-
door zich hetzelfde bijwerkingenpatroon zou kunnen voordoen 
als gemeld is bij het gebruik van deze stoffen. Na gelijktijdige 
toediening van deze twee bestanddelen is geen hogere incidentie 
van bijwerkingen waargenomen dan bij afzonderlijke toediening. 
De meest voorkomende geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen 
bestaan uit bijwerkingen die farmacologisch gezien te verwach-
ten zijn bij gebruik van β2-receptoragonisten, zoals tremor en 
palpitaties. Deze zijn veelal licht van aard en verdwijnen door-
gaans binnen enkele dagen met voortgezette behandeling. In 
een 3 jaar durend klinisch onderzoek met budesonide bij COPD 
patiënten werden blauwe plekken en pneumonie met respectie-
velijk een frequentie van 10% en 6% waargenomen, vergeleken 
met 4% en 3% in de placebogroep (p <0,001 en p <0.01, respec-
tievelijk). In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 
bijwerkingen die met gebruik van budesonide of formoterol in 
verband zijn gebracht. De bijwerkingen zijn ingedeeld naar sys-
teem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn als volgt 
gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden 
(<1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: vaak: oro-
faryngeale candida-infecties; Immuunsysteem aandoeningen: 
zelden: onmiddellijk en later optredende overgevoeligheidsreac-
ties, bijv. exantheem, urticaria, pruritus, dermatitis, angio-oedeem 
en anafylactische reactie; Endocriene aandoeningen: zeer zel-
den: Syndroom van Cushing, bijniersuppressie, groeivertraging, 
afname van de botdichtheid; Voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen: zelden: hypokaliëmie, zeer zelden: hyperglykemie; 
Psychische stoornissen: soms: agressie, psychomotorische hy-
peractiviteit, angst, slaapstoornissen, zeer zelden: depressie, 
gedragsveranderingen (met name bij kinderen); Zenuw-
stelselaandoeningen: vaak: hoofdpijn, tremor, soms: duizelig-
heid, zeer zelden: verstoorde smaakwaarneming; 
Oogaandoeningen: zeer zelden: cataract en glaucoom; 
Hartaandoeningen: vaak: palpitaties, soms: tachycardie, zelden: 
aritmieën, bijv. atriumfi brilleren, supraventriculaire tachycardie, 
extrasystolen, zeer zelden: angina pectoris, verlenging van het 
QTc-interval; Bloedvat aandoeningen: zeer zelden: bloeddruk-
schommelingen; Ademhalings stelsel-, borstkas- en mediastinu-
maandoeningen: vaak: lichte keelirritatie, hoesten, heesheid, 
zelden: bronchospasme; Maagdarmstelselaan doeningen: soms: 
misselijkheid; Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: bloeduit-
stortingen; Skeletspierstelsel- en b indweefselaandoeningen: soms: spierkrampen. Orofaryngeale candida-infecties zijn het gevolg van medicatieafzetting. De kans hierop wordt geminimaliseerd door 
de patiënt te adviseren na elke dosis de mond te spoelen met water. Orofaryngeale candida-infecties reageren doorgaans goed op lokale behandeling met een antimycoticum, zonder dat het gebruik 
van de inhalatiecorticosteroïde daarbij gestaakt hoeft te worden. Zoals bij alle soorten inhalatietherapie kunnen er in zeer zeldzame gevallen, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers, paradoxale 
bronchospasmen optreden, resulterend in onmiddellijke verergering van de piepende ademhaling en kortademigheid na het gebruik. Paradoxale bronchospasmen reageren goed op inhalatie van een 
snelwerkende luchtwegverwijder, en dienen onmiddellijk te worden behandeld. In dergelijke gevallen dient het gebruik van Bufomix Easyhaler onmiddellijk te worden gestaakt, dient de patiënt te worden 
gecontroleerd en dient er zo nodig een andere behandeling te worden ingesteld (zie rubriek 4.4). Gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan resulteren in systemische effecten, met name als er langere 
tijd hoge doses worden voorgeschreven. De kans op deze effecten is een stuk kleiner dan bij gebruik van orale corticosteroïden. Tot de mogelijke systemische effecten behoren het syndroom van 
Cushing, cushingachtige verschijnselen, bijniersuppressie, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, afname van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Ook is het mogelijk dat de vatbaarheid voor 
infecties toeneemt en het vermogen om met stress om te gaan verslechtert. Waarschijnlijk zijn deze effecten afhankelijk van de dosering, de blootstellingsduur, gelijktijdige en eerdere blootstelling aan 
steroïden en de mate van gevoeligheid van de individuele patiënt. Behandeling met β2-receptoragonisten kan de concentratie van insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonlichamen in het bloed verho-
gen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risi-
co’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN: BE457164 AFLEVERINGSWIJZE: geneesmiddel op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Goedkeuringsdatum: 04/2014 NAAM VAN HET 
GENEESMIDDEL: Bufomix Easyhaler 320 microgram/9 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke afgegeven dosis (elke dosis die het 
mondstuk verlaat) bevat: 320 microgram budesonide/inhalatie, en 9 microgram formoterolfumaraatdihydraat/inhalatie. Bij gebruik van de Easyhaler bevat de afgegeven dosis (de dosis uit het mondstuk) 

dezelfde hoeveelheid werkzame stof als de vrijgemaakte dosis 
(de dosis uit het reservoir). Hulpstof: lactosemonohydraat (7600 
microgram/inhalatie). FARMACEU        TISCHE VORM: Inhalatie-
poeder in een inhalator die afgemeten doses afgeeft (Easyhaler). 
Wit tot geelachtig poeder. KLINISCHE GEGEVENS: 
THERAPEU TISCHE INDICATIES Astma Bufomix Easyhaler is 
geïndiceerd voor de reguliere behandeling van astma waarbij ge-
bruik van een combinatiepreparaat (met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist) is aangewezen, bij de volgende patiënten: - patiënten bij wie behandeling met een 
inhalatiecorticosteroïde en ‘zo nodig’-gebruik van een te inhaleren kortwerkende β2-adrenoceptoragonist onvoldoende astmacontrole oplevert; of - patiënten bij wie al een goede mate van astmacon-
trole is bereikt met behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist. COPD Symptomatische behandeling van patiënten met ernstige COPD (FEV1 <50% van 
de voorspelde normale waarde ) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties die signifi cante symptomen hebben, ondanks de reguliere behandeling met langwerkende luchtwegverwijders. 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Astma Bufomix Easyhaler is niet bestemd voor de aanvangsbehandeling van astma. De benodigde dosering van de bestanddelen van Bufomix 
Easyhaler kan per patiënt verschillen, en dient te worden afgestemd op de ernst van de aandoening. Men dient hier niet alleen rekening mee te houden bij aanvang van de behandeling met een com-
binatiepreparaat, maar ook bij eventuele aanpassing van de onderhoudsdosering. Als een specifi eke patiënt een dosiscombinatie nodig heeft die niet voor de combinatie-inhalator beschikbaar is, dient 
de gepaste β2-adrenoceptoragonist- en/of corticosteroïdedosis te worden voorgeschreven voor gebruik met een afzonderlijke inhalator. Aanbevolen doses: Volwassenen (patiënten vanaf 18 jaar): 1 
inhalatie tweemaal daags. Bij sommige patiënten kan het gebruik van maximaal 2 inhalaties tweemaal daags nodig zijn. Pediatrische patiënten Jongeren (patiënten van 12 t/m 17 jaar): 1 inhalatie 
tweemaal daags. Kinderen jonger dan 12 jaar: omdat er nog maar beperkte gegevens beschikbaar zijn over gebruik bij deze patiënten, wordt het gebruik van Bufomix Easyhaler niet aangeraden voor 

kinderen jonger dan 12 jaar. Er dient dosistitratie plaats te vinden 
tot de laagste dosis is gevonden waarbij de astmasymptomen 
nog steeds goed onder controle zijn. De voorschrijver/zorgverle-
ner dient de patiënt geregeld opnieuw te beoordelen om ervoor 
te zorgen dat steeds de optimale Bufomix Easyhaler-dosering 
wordt gebruikt. Zodra de astmasymptomen langdurig onder con-
trole blijven bij gebruik van de laagst aanbevolen dosis, kan als 
volgende stap worden uitgeprobeerd of gebruik van alleen een 
inhalatiecorticosteroïde afdoende is. Onder normale praktijkom-
standigheden zou in het geval van voldoende astmacontrole bij 
tweemaal daags gebruik, als onderdeel van de dosistitratie tot de 
laagste effectieve dosis kunnen worden overgegaan op eenmaal 
daags gebruik van Bufomix Easyhaler indien de voorschrijver 
van mening is dat gebruik van een langwerkende luchtwegver-
wijder nodig blijft om de astmacontrole in stand te houden. Als de 
patiënt frequenter gebruik maakt van de aparte, snelwerkende 
luchtwegverwijder, duidt dat op verergering van de onderliggen-
de aandoening. De astmabehandeling dient dan opnieuw te 
worden geëvalueerd. Voor doseringen die niet kunnen worden 
bereikt met Bufomix Easyhaler zijn andere doseringen van bu-
desonide/formoterol geneesmiddelen beschikbaar. COPD 
Aanbevolen doses: Volwassenen: 1 inhalatie tweemaal daags. 
Algemene informatie Bijzondere patiëntenpopulaties: Voor ou-
deren gelden er geen speciale doseringseisen. Er zijn geen ge-
gevens beschikbaar over het gebruik van Bufomix Easyhaler bij 
patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie. Aangezien 
de eliminatie van budesonide en formoterol hoofdzakelijk via het 
levermetabolisme verloopt, kan bij patiënten met ernstige cirrose 
een hogere mate van blootstelling worden verwacht. Wijze van 
toediening Bestemd voor inhalatie. Aanwijzingen voor het juiste 
gebruik van Bufomix Easyhaler: Bufomix Easyhaler is een adem-
gestuurde inhalator. Dit houdt in dat wanneer de patiënt door het 
mondstuk inademt, het geneesmiddel samen met de ingeadem-
de lucht naar de longen wordt gevoerd. Let op: het is belangrijk 
de patiënt te vertellen dat hij/zij: • goed de gebruiksaanwijzingen 
in de bijsluiter dient te lezen. De bijsluiter is bijgesloten in de 
verpakking van elke Bufomix Easyhaler; • voorafgaand aan elke 
inhalatie de inhalator goed dient te schudden en een dosis dient 
vrij te maken; • diep en krachtig door het mondstuk dient in te 
ademen, zodat de benodigde dosis volledig in de longen terecht-
komt; • nooit door het mondstuk mag uitademen, omdat er an-
ders bij het volgende gebruik een te lage dosis zal worden afge-
geven. Mocht per ongeluk toch door het mondstuk worden uitge-
ademd, dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op 
de handpalm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens 
de toedieningsprocedure te herhalen; • nooit meer dan één dosis 
mag vrijmaken zonder het inhalatiepoeder tussentijds te inhale-
ren. Mocht per ongeluk toch meer dan één dosis worden vrijge-
maakt, dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op 
de handpalm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens 
de toedieningsprocedure te herhalen; • na gebruik altijd het stof-
kapje (en ook het beschermde omhulsel indien dat wordt ge-
bruikt) terug dient te plaatsen, om te voorkomen dat er onbe-
doeld een dosis wordt vrijgemaakt (dit zou leiden tot over- of 
onderdosering bij het volgende gebruik); • na het inhaleren van 
de onderhoudsdosis de mond dient te spoelen met water, om zo 
de kans op orofaryngeale candidiasis te minimaliseren. het 
mondstuk regelmatig dient te reinigen met een droge doek. Bij 
het reinigen mag geen water worden gebruikt, aangezien het in-
halatiepoeder gevoelig is voor vocht; • de Bufomix Easyhaler 
dient te vervangen zodra de dosisteller op nul komt te staan, ook 
als er in de inhalator nog steeds poeder zichtbaar is. CONTRA-
INDICATIES Overge voeligheid voor budesonide, formoterol of 
lactose (deze laatste bevat kleine hoeveelheden melkeiwit). 
BIJWERKINGEN Bufomix Easyhaler bevat zowel budesonide 
en formoterol, waardoor zich hetzelfde bijwerkingenpatroon zou 
kunnen voordoen als gemeld is bij het gebruik van deze stoffen. 
Na gelijktijdige toediening van deze twee bestanddelen is geen 
hogere incidentie van bijwerkingen waargenomen dan bij afzon-
derlijke toediening. De meest voorkomende geneesmiddelgere-
lateerde bijwerkingen bestaan uit bijwerkingen die farmacolo-
gisch gezien te verwachten zijn bij gebruik van β2-receptorago-
nisten, zoals tremor en palpitaties. Deze zijn veelal licht van aard 
en verdwijnen doorgaans binnen enkele dagen met voortgezette 
behandeling. In een 3 jaar durend klinisch onderzoek met budes-
onide bij COPD patiënten werden blauwe plekken en pneumonie 
met een frequentie van 10% en 6% waargenomen, vergeleken 
met 4% en 3% in de placebogroep (p < 0,001 en p <0.01, respec-
tievelijk). In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 
bijwerkingen die met gebruik van budesonide of formoterol in 
verband zijn gebracht. De bijwerkingen zijn ingedeeld naar sys-
teem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn als volgt 
gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden 
(<1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: vaak: oro-
faryngeale candida-infecties; Immuun systeem aandoeningen: 
zelden: onmiddellijk en later optredende overgevoeligheidsreac-
ties, bijv. exantheem, urticaria, pruritus, dermatitis, angio-oe-
deem en anafylactische reactie; Endocriene aandoeningen: zeer 
zelden: Syndroom van Cushing, bijniersuppressie, groeivertra-
ging, afname van de botdichtheid; Voedings- en stofwisselings-
stoornissen: zelden: hypokaliëmie, zeer zelden: hyperglykemie; 
Psychische stoornissen: soms: agressie, psychomotorische hy-
peractiviteit, angst, slaapstoornissen, zeer zelden: depressie, 
gedragsveranderingen (met name bij kinderen); 
Zenuwstelselaandoeningen: vaak: hoofdpijn, tremor, soms: dui-
zeligheid, zeer zelden: verstoorde smaakwaarneming; 
Oogaandoeningen: zeer zelden: cataract en glaucoom; 
Hartaandoeningen: vaak: palpitaties, soms: tachycardie, zelden: 
aritmieën, bijv. atriumfi brilleren, supraventriculaire tachycardie, 

extrasystolen, zeer zelden: angina pectoris, verlenging van het QTc-interval; Bloed vataandoeningen: zeer zelden: bloeddrukschommelingen; Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoenin-
gen: vaak: lichte keelirritatie, hoesten, heesheid, zelden: bronchospasme; Maagdarmstelselaandoeningen: soms: misselijkheid; Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: bloeduitstortingen; 
Skeletspierstelsel- en b indweefselaandoeningen: soms: spierkrampen. Orofaryngeale candida-infecties zijn het gevolg van medicatieafzetting. De kans hierop wordt geminimaliseerd door de patiënt te 
adviseren na elke dosis de mond te spoelen met water. Orofaryngeale candida-infecties reageren doorgaans goed op lokale behandeling met een antimycoticum, zonder dat het gebruik van de inhala-
tiecorticosteroïde daarbij gestaakt hoeft te worden. Zoals bij alle soorten inhalatietherapie kunnen er in zeer zeldzame gevallen, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers, paradoxale bronchospasmen 
optreden, resulterend in onmiddellijke verergering van de piepende ademhaling en kortademigheid na het gebruik. Paradoxale bronchospasmen reageren goed op inhalatie van een snelwerkende 
luchtwegverwijder, en dienen onmiddellijk te worden behandeld. In dergelijke gevallen dient het gebruik van Bufomix Easyhaler onmiddellijk te worden gestaakt, dient de patiënt te worden gecontroleerd 
en dient er zo nodig een andere behandeling te worden ingesteld (zie rubriek 4.4). Gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan resulteren in systemische effecten, met name als er langere tijd hoge doses 
worden voorgeschreven. De kans op deze effecten is een stuk kleiner dan bij gebruik van orale corticosteroïden. Tot de mogelijke systemische effecten behoren het syndroom van Cushing, cushing-
achtige verschijnselen, bijniersuppressie, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, afname van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Ook is het mogelijk dat de vatbaarheid voor infecties toe-
neemt en het vermogen om met stress om te gaan verslechtert. Waarschijnlijk zijn deze effecten afhankelijk van de dosering, de blootstellingsduur, gelijktijdige en eerdere blootstelling aan steroïden en 
de mate van gevoeligheid van de individuele patiënt. Behandeling met β2-receptoragonisten kan de concentratie van insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonlichamen in het bloed verhogen. Melding 
van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: BE457173 AFLEVERINGSWIJZE: geneesmiddel op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Goedkeuringsdatum: 04/2014

DOSERINGEN Publieksprijs Remgeld

160/4,5 µg 120 dosissen € 35,78 € 9,43

320/9 µg 60 dosissen € 35,78 € 9,43

1. Chrystyn, H and Haahtela, T, European Respiratory Disease, 2012;8(1):11–18, 
Touch Briefi ngs, with permission of the publisher

2. Vestbo et al. Thorax 2009; 64: 939-943

* Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel heeft uw patiënt 18 maanden behandeling met Bufomix® Easyhaler®

 (dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).
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