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Nobelprijs focust op tropische ziekten
De Nobelprijs voor Geneeskunde is dit jaar toegewezen aan William Campbell, Satoshi Omura en 

Youyou Tu. Deze onderzoekers hebben zich stuk voor stuk verdienstelijk gemaakt in het onderzoek naar 

geneesmiddelen tegen tropische infectieziekten. 

L adies first. Youyou Tu is een Chinese 

onderzoekster, die in 1972 voor het eerst met 

haar team het malariamiddel artemisinine 

isoleerde. Artemisinine zit in de plant Artemisia 
annua, waarvan het genezende potentieel al 2.000 

jaar bekend was in China. Begin jaren 90 werd 

resistentie tegen de gebruikelijke malariamiddelen 

een nijpend probleem. In 2002 beval de WGO 

artemisinine aan als voorkeursbehandeling. 

Het middel wordt gebruikt in combinatie met 

andere moleculen tegen resistentievorming. Het 

grootschalige gebruik van combinatiebehandelingen 

op basis van artemisinine drong malaria gevoelig 

terug. Ook tegen artemisinine treedt nu resistentie 

op, hoofdzakelijk door inadequaat gebruik. De 

WGO neemt maatregelen om goed gebruik te 

ondersteunen.

De andere helft van het Nobelprijzenpotje bekroont 

William Campbell en Satoshi Omura voor de 

ontwikkeling van ivermectine. Dankzij hun werk 

daalde de incidentie van twee ernstige tropische 

infectieziekten, rivierblindheid en filariasis, 

aanzienlijk. De WGO beveelt aan om alle bewoners 

van gebieden waar filariasis endemisch voorkomt, 

jaarlijks preventief te behandelen. Ivermectine 

maakt deel uit van de gebruikte combinaties. Dankzij 

de beschikbaarheid van ivermectine werd Ecuador 

in 2014 het tweede endemische land waaruit 

rivierblindheid verdween, na Columbia in 2013. ❚

Dr. Michèle Langendries
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S chraalhans is keukenmeester voor het 

budget vandaag. Amper enkele jaren 

geleden groeiden de groeinormen 

nog tot in de hemel. Niet dat we het geld 

over de balk moeten gooien, maar de 

slinger zwaait wel vervaarlijk 

fors de andere richting uit. 

Bijna een jaar na haar installatie 

blijft de regering hameren op 

bezuinigingen, ook volgend jaar, 

onder meer om in te zetten op 

innovatie. De gezondheidszorg lijkt toch een 

iets te makkelijke melkkoe: op zuurstof voor 

innovatie is het wachten.

Zowel het Socialistisch Ziekenfonds als de 

Bvas stemden tegen het voorstel. Dat haalt 

de broekriem nog wat strakker aan dan 

eerst gedacht, met een ‘dwerggroeinorm’ 

van amper 0,69% (zie blz. 2). Beide 

organisaties vinden elkaar in de stelling dat 

de besparingen van te weinig visie getuigen.

Paul Callewaert, (Socialistisch Ziekenfonds): 

“Je kan niet straffeloos verder snoeien zonder 

impact op de kwaliteit en de toegankelijkheid 

van de zorg.” Verontrustend noemt hij dat 

nieuwe noden gefinancierd moeten worden 

met geld uit het farmapact waarvan het 

onduidelijk is of het beschikbaar is.

 “Dit voorstel is even stabiel als de 

moeilijkste kasseistrook van Parijs-

Roubaix als het geregend heeft.”

Marc Moens (Bvas) ziet met lede ogen 

hoe de artsenindex verdwijnt. 

Vroeger werd de schrapping 

van die index ten minste 

gekoppeld aan ruimte 

voor innovatie, maar dat 

perspectief vind je nu amper 

terug. Intussen ‘blijft het schip van 

de ziekenhuisfinanciering met moeite 

drijven’ (blz. 6-7).

Aan minister De Block om snel de 

bakens te verzetten. Of blijft budgettaire 

druk als een zwaard van Damocles 

boven de gezondheidszorg hangen? 

En dus ook boven de sociaal zwakkere 

patiënt die ze pretendeert te verdedigen? 

In de pers stelt ze zich ‘socialer’ op dan 

sommige artsen-collega’s. Dat slaat 

voorlopig aan. Maar het moet ook blijken 

uit haar daden. ❚

Pascal Selleslagh
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Budgettaire druk als  
zwaard van Damocles

Het Verzekeringscomité – met ziekenfondsen 

en zorgverstrekkers – keurde met de hakken 

over de sloot de voorgestelde besparingen 

voor het gezondheidsbudget goed. Volgende 

maandag zal de Algemene Raad definitief 

de knoop doorhakken. Daar heeft de 

regering een vetorecht.

ANALYSE ZIEKENHUISFINANCIERING6-7

Focus MAHA-rapport

POOL CHIRURGIE12

in het Houtland
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Uiteindelijk stemden 20 leden voor, 
15 tegen en waren er 5 onthoudin-
gen. Vanwege de verzekeraars kantte al-

leen Solidaris zich tegen het budgettaire 

voorstel. Op de bank van de zorgberoe-

pen bleek de stemming verdeeld: Bvas 

en Santhea stemden tegen, Zorgnet en 

de FIH (Féderation des Institutions Hos-

pitalières) waren voor, AADM onthield 

zich. Het voorstel van het Verzekerings-

comité moet volgende maandag (12 ok-

tober) nog gevalideerd worden door de 

Algemene Raad van het Riziv, die alle 

sociale partners, de regering en de zie-

kenfondsen verenigt.

285 miljoen structurele  
besparingen
Het socialistisch ziekenfonds Solidaris 
vat in een nota de besparingsmaatre-
gelen van de overheid samen, beslist 
tijdens het conclaaf van juli:
“Tot een ‘extra structurele ondercon-
sumptie in het licht van het budget’ 
van de gezondheidszorg werd beslist.  
Omvang: 285 miljoen (1) vanaf 2016. 
Dat bedrag wordt als volgt gehaald:

• vanaf 2016 zal de geschatte mar-
ge – op basis van de technische 
ramingen van juli 137 miljoen euro 
in verhouding tot het beoogde 
budget – structureel worden opzij-
gezet;

• structurele besparingen ten belope 
van 66 miljoen euro (op een totaal 

van 107 miljoen) zullen worden 
gerealiseerd op gereserveerde be-
dragen;

• de index wordt niet toegekend, wat 
een extra besparing van 82 miljoen 
betekent.”

De regeringscommissaris vroeg het 
Verzekeringscomité eveneens om in het 
budget 2016 van gezondheidszorg te 
knippen voor 19,7 miljoen om de over-
schrijding van de marge te compenseren 
(het verschil tussen het budget 2015 en 
de uitgaven, n.v.d.r.).

Groeimarge van 0,69%
In 2016 bedraagt de toegestane budget-
taire groei niet meer dan 0,69%. Terwijl 
wettelijk nochtans 1,9% mogelijk zou zijn 
(wettelijke groeinorm plus index). ❚

Vincent Claes/P.S.

1. 169 miljoen in 2015 en 116 miljoen in 2016

Voor de socialistische ziekenfondsen (herdoopt in Solidaris) blaast de 
regering de wettelijke overlegagenda op met de extra besparingen van 285 
miljoen, beslist tijdens de vakantie. Het komt immers het Verzekeringscomité 
toe om voor de Algemene Raad van het Riziv een globaal voorstel te 
formuleren. “Bovendien onderhandelde de regering bilateraal met de farma-
industrie om tot een meerjarenbudget te komen dat een evenwichtig en 
overlegd advies over het budget van de ziekteverzekering ondermijnt.” 
De enige ruimte voor overleg blijft om alternatieven te formuleren voor 
de voorgestelde besparingen van 168 miljoen, “maar wat is dan nog de 
meerwaarde van het Verzekeringscomité?”, aldus Solidaris. De organisatie 
verwijt de regering ook dat ze een ‘virtueel budgetraam’ voorstelt. “Zo 
weet het Verzekeringscomité niet of de gerealiseerde besparingen via het 
farmapact tussen industrie en regering (60 miljoen in 2016) beschikbaar 
zijn voor nieuwe initiatieven, noch in welke mate de ‘structurele 
onderconsumptie’ van 285 miljoen gehaald moet worden binnen of buiten 
het beoogde budget.”

V.C./P.S.
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Budget 2016: broekriem aanhalen
De onderhandelingen bij het Verzekeringscomité voor het 
budget 2016 verliepen gespannen afgelopen maandag. De 
maatregelen – 107 miljoen reservemarge aangeslagen, 
82 miljoen afgeschraapt op de indexmassa en 66 miljoen 
geschrapte gereserveerde bedragen – raakten maar nipt 
goedgekeurd.

Solidaris: ‘Michel I laat overleg springen’

BEROEPSNIEUWS

Charles Michel
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Beide professoren baseren zich 
op doorgedreven gezondheids-
ecomisch onderzoek in verband 

met kankerscreening dat ze voorstelden 
op een persconferentie georganiseerd 
door Vlaams gezondheidsminister Jo 
Vandeurzen. In totaal kunnen over een 
periode van 20 jaar naar schatting 10.700 
sterfgevallen ten gevolge van kanker 
worden vermeden (respectievelijk 3.100, 
1.300 en 6.300 voor baarmoederhals-, 
borst- en darmkanker). Doordat veel van 
die sterfgevallen zich op relatief jonge 
leeftijd voordoen resulteert dit in een 
winst van 69.000 gezonde levensjaren.
Daar staat desalniettemin een kostprijs 
tegenover. De investeringskosten (1) van 
het bevolkingsonderzoek wordt geschat 
op ongeveer 125 miljoen euro/20 jaar 
(13, 54 en 58 miljoen voor baarmoeder-

hals-, borst- en darmkanker respectie-
velijk). De kosten per gewonnen gezond 
levensjaar bedraagt 15.000 euro voor 
screenen naar baarmoederhalskanker, 
23.000 euro voor borstkanker en slechts 
3.000 euro voor darmkanker. De onder-
zoekers halen ter vergelijking de kosten 
aan, vergoed voor innovatieve genees-
middelen voor de behandeling van kan-
ker de jongste jaren: die zouden tussen 
25.000 euro en 50.000 euro per gewon-
nen gezond levensjaar liggen.

Voor darmkanker nam het federale bud-
get screening overigens al toe met bij-
na 7 miljoen vorig jaar, zie hiervoor De 
Specialist van 26 augustus laatstleden. 
Vooral dan voor Vlaanderen, een inte-
ressante investering die in onze regio 
loont, aldus gastro-enteroloog Luc Cole-
mont. “Wallonië miste daar een enorme 
besparingskans.”

Screenen heeft uiteraard ook aanzienlij-
ke nadelen zoals valspositieven en vals-
negatieven. Maar die nadelen zouden 
in de studie verwerkt zijn, aldus profes-

sor Putman. Met de studie wil men de  
screenings vooral efficiënter organise-
ren, wat de gezondheidsdoelstellingen 
2020 ten goede moet komen.
Het volledige rapport vindt u op  
www.zorgengezondheid.be

P.S.

1. Kosten door de Vlaamse overheid voor de  
organisatie van de drie bevolkingsonderzoeken.

‘10.700 sterfgevallen door kanker te vermijden’
We kunnen in Vlaanderen over een periode van 20 jaar 
naar schatting 10.700 sterfgevallen door kanker vermij-
den, beweren de professoren Lieven Annemans (UGent) en 
Koen Putman (VUB).

Lieven Annemans

 

Winst: 
69.000  

gezonde levensjaren.
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Bombardement op AzG-kliniek
Dokter Marc Goossen, orthopedist, vraagt de (medische) 
pers om deze brief te publiceren, “om mensen een beetje 
bewust te maken van het onrecht in deze wereld”.

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

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

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

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

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

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

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

Voor informatie over de veiligheid van dit product, gelieve de bijgevoegde SPK te raadplegen.
Bij volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen, is PREVENAR 13® geïndiceerd voor actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten veroorzaakt door Streptococcus 
pneumoniae serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, en 23F. De goedkeuring van PREVENAR 13® is gebaseerd op functionele antilichaamrespons bij volwassenen 
≥18 jaar en ouderen. Er is niet aangetoond dat PREVENAR 13® de morbiditeit of mortaliteit als gevolg van invasieve of niet-invasieve pneumokokkenziekten bij volwassenen 
vermindert. PREVENAR 13® geeft geen 100% bescherming tegen de serotypen die zich in het vaccin bevinden en ook geen bescherming tegen serotypen die zich niet in het 
vaccin bevinden. De vaakst gemelde lokale en/of systemische bijwerkingen (≥20%) in klinische onderzoeken met PREVENAR 13® waren roodheid, zwelling, gevoeligheid, 
verharding en pijn op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, verminderde eetlust, hoofdpijn, diarree, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en verergering van 
of nieuw optredende gewrichts- of spierpijn. Overgevoeligheid (bijv. anafylaxie) voor een van de bestanddelen van PREVENAR 13® of een vaccin met difterietoxoïd is een contra-
indicatie voor het gebruik van PREVENAR 13®. Bij volwassenen van 18-49 jaar zonder eerdere vaccinatie tegen pneumokokken, zijn de lokale en systemische reacties gemiddeld 
hoger dan bij oudere personen (50-59 en 60-64 jaar).Bij volwassenen is geen drempel vastgesteld voor de antilichaamconcentratie die bescherming geeft. De klinische 
betekenis van het verschil in functionele antilichaamtiters tussen de serotypen of tussen deze bekomen met PREVENAR 13® of met het polysacharide pneumokokkenvaccin 
is onbekend. Veiligheids- en immunogeniteitsgegevens zijn niet beschikbaar voor volwassenen van jonger dan 68 jaar met een eerdere vaccinatie met het pneumokokken 
polysacharide vaccin. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor patiënten met sikkelcelziekte , transplantatie van allogene 
hematopoëtische stamcellen of een HIV-infectie, maar niet voor andere patiëntengroepen met een immuundefi ciëntie. Effi caciteit/effectiviteit werd niet vastgesteld. Vaccinatie 
dient op individuele basis te worden overwogen. Bij personen met een immuundefi ciëntie of met een verminderde immuunresponsiviteit als gevolg van behandeling met 
immunosuppressiva kan de antilichaamrespons verminderd zijn. De onderzoeken waren niet opgezet om verschillen in immuunrespons tussen specifi eke patiëntengroepen 
en degenen zonder onderliggende comorbide aandoeningen vast te stellen. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor 
immunocompetente volwassenen tussen 18 en 49 jaar met co-morbiditeiten. Productie van B-geheugencellen is niet onderzocht met PREVENAR 13® bij volwassenen. 
De antilichaamresponsen op PREVENAR 13® gelijktijdig toegediend met het driewaardig griepvaccin waren lager dan wanneer PREVENAR 13® alleen was 
toegediend. De klinische betekenis daarvan is niet bekend.
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Het eerste en enige PNEUMOKOKKEN-
CONJUGAATVACCIN voor alle leeftijdsgroepen1,2

“I n het raam van een missie 
voor AzG werkte ik als arts 
in 2013 in de kliniek van Kun-

duz in het noorden van Afghanistan (zie 
foto). De staf van dit ziekenhuis bestaat 
uit een gezonde mix van zogenaamde 
expats – buitenlanders op vrijwillige ba-
sis dus – en lokale artsen en verpleeg-
kundigen. De motivatie, de collegialiteit, 
de werksfeer en de inzet van al deze 
mensen is begeesterend en aanstekelijk. 
Ik beschouw het dan ook als een voor-
recht om in om in hun woon- en werk-
omgeving aanvaard te zijn, als buiten-
lander en niet-moslim.

Het recente nieuws van het bombarde-
ment van deze parel van een kliniek van 
AzG, is voor mij dan ook volkomen on-
begrijpelijk en vervult mij met ongeloof.

Wie bedenkt zoiets?

Collateral damage of niet: dit is gewoon 
massamoord, niet meer, niet minder.
Wie bombardeert er nu een ziekenhuis 
waar hulpverleners het beste van zich-
zelf geven, en waar patiënten hulpeloos 
in een bed liggen?

Ik treur om de collega’s, de vrienden en 
de patiënten die omgekomen zijn. Maar 
evenzeer ben ik vervuld van afschuw 
en onbegrip tegenover de daders van 
zoveel onrecht: wie heeft zich het recht 
toegeëigend om met zoveel cynisme 
deze onafhankelijke kliniek te bombar-
deren?

Morgen is er ander nieuws, met waar-
schijnlijk ook een andere waan van de 
dag, maar zaterdag, 3 oktober 2015, blijft 
een pikzwarte dag. Niet alleen voor AzG, 
maar meer nog voor de mensheid.” ❚

Dr. Marc Goossens, Gent
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Een verkennend onderzoek (1) bij 
een staal van 104 artsen en 430 
niet-artsen peilde naar de digitale 

penetratie bij artsen en algemeen pu-
bliek. Ook werd hun houding onderzocht 
in verband met teleconsultatie. 

Digitale penetratie
• Niet-artsen: sowieso zit het brede 

publiek massaal (98%) op het inter-
net, specifiek mobiel internet (63%) 
zit in de lift. Smartphones en tablets 
zijn in opmars, vooral ten koste van 
de desktop, voor wie wil surfen. 

• Artsen: ruim negen op de tien 
dokters gebruiken webdriven toe-
passingen. Wearables zouden zijn 
doorgedrongen bij acht op de tien 
artsen, daar waar 11% van de artsen 
toch aangeeft niet eens te weten 
wat het begrip ‘wearables’ bete-
kent. Negen op de tien artsen staan 
positief tegenover mobile health 
(m-health). Ruim 80% blijkt verbon-

den te zijn met mobiel internet, dat 
wel, maar slechts 47% zet apps in 
tijdens de routine van de praktijk.

Teleconsultaties
• Niet-artsen: zes op de tien niet-art-

sen staan positief tegenover 
m-health, hetzelfde percentage 
ziet teleconsultatie wel zitten op 
voorwaarde dat het Riziv dit erkent 
als geneeskundige prestatie. Er 
bestaat wel een harde kern van te-
genstanders, niet noodzakelijk di-
gibeten. Zij zijn benauwd voor het 
gebrek aan fysiek contact, te wei-
nig privacy en een te onpersoon-
lijke aanpak via een teleconsult. Is 
onbekend onbemind? Teleconsul-
tatie scoort daarentegen stukken 
beter zou ze worden ingezet als al-
ternatief voor opvolgconsultaties. 
Dan blijkt twee derde van de pati-
enten niet zoveel schrik te hebben 
voor schending van zijn privacy.

• Artsen: de opvolgconsultatie is 
een stevige tijdsopslorper bij art-
sen. Toch is een teleconsultatie op 
zich niet superpopulair: 48% van 
de dokters is voorstander. Dat ver-
andert aanzienlijk als de overheid 
met financiële stimuli over de brug 
zou komen want dan gaat 63% 
overstag. Een abonnementsgeld is 
men niet echt bereid om te betalen 
(61% is tegen). Ruim zeven op de 
tien artsen vindt een gebrek aan 
fysiek contact (klinisch onderzoek) 
toch een nadeel. Iets minder dan 
de helft heeft fysieke noch menta-
le problemen met het teleconsult, 
de privacy is van artsenzijde zeker 
geen probleem.

Conclusie
Volgens onderzoeker en arts Klaas Van-
devyvere is digitalisatie en teleconsul-
tatie haalbaar voor artsen als aan drie 
voorwaarden wordt voldaan: 
1. specifieke case finding, strak omlij-

nen van situaties waarin het kan en 
met een meerwaarde;

2. billijke vergoeding bepalen die ook 
voor de patiënt acceptabel is;

3. een leercurve ontwikkelen, ver-
trouwd maken met voordelen tech-
nologie. ❚

Pascal Selleslagh

1. Het onderzoek liep op initiatief van de Kortrijkse 
reumatoloog Klaas Vandevyvere. Hij schakelde een 
resem ziekenhuizen in om tot een aannemelijke 
respons te komen: AZ Groeninge, AZ Damiaan, AZ 
Sint-Lucas Brugge en Gent, de UZ’s Gent en Leuven, 
AZ Oudenaarde, AZ Alma Eeklo, GZA en ZNA Ant-
werpen, en het ZOL. Daarnaast richtte hij zich ook 
tot huisartsenorganisaties kring Zuidwest-Vlaande-
ren en Domus Medica. Tot slot werden de beroeps-
verenigingen van de specialisten aangeschreven. 
Het eerste, kwantitatieve deel van het onderzoek is 
verwerkt. Later wordt dit aangevuld met een kwali-
tatieve benadering.

Ja
63%

Neen
20%

Geen mening
17%
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63% artsen voor betaald teleconsult
Zes op de tien niet-artsen staan positief tegenover m-health, 
hetzelfde percentage ziet teleconsult wel zitten, op voor-
waarde dat het Riziv dit erkent als geneeskundige presta-
tie. Er bestaat wel een harde kern van tegenstanders, niet 
noodzakelijk digibeten.
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De laatste jaren staan de ‘esthe-
tische supplementen’, onder 
andere voor de autologe re-

constructies, ter discussie. De plastisch 
chirurgen rekenen ze aan omdat ze de 
Riziv-vergoeding te laag vinden. Een 
echte oplossing vergt volgens het KCE 
dat alle erelonen globaal worden gehe-
revalueerd, zoals het al voorstelde in zijn 
rapport 229. 

‘Esthetische 
supplementen’
De volgens het KCE soms zeer hoge 
‘esthetische supplementen’ voor een 
autologe reconstructie uit eigen zak, be-
dragen volgens een onderzoek van de 
Vlaamse Liga tegen Kanker gemiddeld 
2.620 euro. De plastisch chirurgen vin-
den deze supplementen gegrond: het 
Riziv-ereloon (bv. 1.527 euro voor een 
DIEP) ligt veel te laag in verhouding tot 
de complexiteit en de zwaarte van de 
interventie. De ingreep duurt soms zeer 
lang en vereist veel deskundigheid en 

ervaring en, in sommige gevallen, een 
specifieke expertise in microchirurgie.
Voor zijn berekening van een billijk 
ereloon mat het KCE de duur van de 
ingreep van tien Belgische chirurgische 
teams gedurende drie maanden (zowel 
autologe reconstructies als aanvullende 
ingrepen en eventuele ingrepen bij com-
plicaties).

Maar een uurtarief berekenen bleek 
aartsmoeilijk: “Wat op het eerste gezicht 
eenvoudig en logisch lijkt, bleek in reali-
teit zeer complex omdat er nu eenmaal 
voor artsen geen basisuurtarief bestaat 
dat algemeen wordt aanvaard”, aldus het 
KCE. Dus werkte het Kenniscentrum ver-
schillende scenario’s uit. Voor een recon-

structie met een vrije flap van het type 
DIEP, het vaakst uitgevoerd in ons land, 
schommelt de gemiddelde kostprijs tus-
sen minimaal 1.125 euro (dus lager dan 
de huidige Riziv-vergoeding van 1.527 
euro) en maximaal 2.584 euro. Bij aan-
vullende ingrepen moet er nog wat extra 
bij. Zoals het bedrag van een lipofilling, 
een liposuctie, een tepelreconstructie, 
een tatoeage van tepel en tepelhof, of 
een littekencorrectie.

Hete aardappel
Het KCE minimaliseert zelf de resultaten 
van zijn eigen studie: “Deze manier om 
de kostprijs van één enkele interventie te 
berekenen, is een zeer zware methode, 
met slechts een beperkte geldigheid.” 
Een hete aardappel dus voor het kennis-
centrum: “Het KCE aanvaardde deze op-
dracht alleen omdat het Riziv zich, door 
de impasse in de onderhandelingen, in 

een delicate situatie bevond en dringend 
om een oplossing vroeg. De voorgestel-
de cijfers kunnen daarom enkel worden 
gebruikt als tijdelijke oplossing.”

Marc Moens (Bvas) zegt aan De Specialist 
dat een precies uurtarief voor medisch 
specialisten praktisch onmogelijk is door 
het grote aantal variabelen. In Nederland 
gebeurt dat wel (voor 2014 werd het uur-
tarief van een medisch specialist er vast-
gelegd op 140 euro), maar de vraag is of 
dan alle factoren in het uurloon zitten “en 
bovendien opereert een chirurg niet de 
hele tijd”, aldus dokter Moens. “Komt nog 
bij dat ik voor mijn advocaat een uurloon 
betaal dat zeker zo hoog ligt, terwijl die 
toch minder lang gestudeerd heeft, een 
betere en snellere pensioenopbouw kan 
realiseren en minder verantwoordelijk-
heid draagt.” ❚

P.S.

Ook KCE bijt tanden stuk op uurtarief specialist
Borstreconstructie na kanker: wat is een redelijk ereloon? 
Omdat het Riziv er niet uit raakte, werd het Kenniscentrum 
voor Gezondheidszorg (KCE) ingeschakeld, maar zonder 
echt resultaat. Dat verwondert Marc Moens (Bvas) niet.

Hierover meer tijdens onze 
volgende uitzending van 

DeSpecialist-TV op  
15 oktober. www.despecialist.eu

DeSpecialist
Web TV

®

Zou u bereid zijn om een 
deel van uw consultaties via 
teleconsultatie te laten verlopen 
als daarvoor een Riziv-vergoeding 
wordt uitgetrokken?
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www.urticaria.be
Een informatiesite van de vereniging Allergienet vzw

Urticaria is niet onvermijdelijk,
praat erover met uw arts

  heeft een opstoot van urticaria eens in zijn leven 
en enkelen lijden er hun hele leven aan

Het jeukt 

Ik heb bultjes en 
vlekken over heel 

mijn lichaam

Soms zwellen
 mijn ogen en 
mijn lippen op

De moraal 
ontbreekt mij

Met de steun van   

Zuberbier et al. Allergy 2014; DOI:10.1111/all. 12313
BE1509379097 - 15/09/2015

1 persoon op 5
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V ooral de beheersing van de 
loonkosten zorgt voor een ver-
betering van het bedrijfsresul-

taat. Ziekenhuizen storten iets vlotter 
de afgedragen artsenhonoraria (re-

trocessie) door. Dat percentage steeg 
globaal van 59,6% naar 60% (Figuur 1). 
Dat maakte het potje ‘bezoldigingen’ van 
artsen iets groter (+ 4,4%). De omzet van 
de honoraria steeg sowieso met 3,9%.

MAHA-RAPPORT 2015 

■ Globaal: 72 inst.  ■ Med. techn. diensten: 71 inst.  
■ Niet-med. techn. diensten: 71 inst.
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Figuur 1: Retrocessie honoraria (in %).

Figuur 2: Evolutie gewoon bedrijfsresultaat in % van de omzet.

Figuur 3: Verdeling en evolutie.

“Het schip zinkt niet meer, maar blijft drijven. Nu nog een 
motor en een vaarrichting.” Dat was de kernboodschap 
van hoofdeconoom Geert Gielens bij de voorstelling van het 
MAHA-rapport 2015 over de situatie van de private en  
publieke algemene ziekenhuizen in België vorig jaar.
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‘Schip ziekenhuizen drijft stuurloos verder’
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‘Schip ziekenhuizen drijft stuurloos verder’
Van de 92 algemene ziekenhuizen in ons 
land hebben er vorig jaar 26 het boekjaar 
in het rood afgesloten (Figuur 3). 
Dat aspect blijft zorgwekkend, zelfs al 
daalde hun aantal. Vooral de zeer kwets-
bare categorie van ziekenhuizen die niet 
voldoen aan een specifieke ‘combitest’ 
(1) van Belfius, baart zorgen. Deze groep 
groeit (van 16,1 naar 20,7%). Omge-
keerd daalt het percentage ziekenhuizen 
dat aan alle criteria voldoet (van 25,3 
naar 14,9%).

Massaal geïnvesteerd
De algemene ziekenhuizen hebben ook 
in 2014 nog veel geïnvesteerd (1,45 mil-
jard euro). De substitutie naar (chirurgi-
sche) daghospitalisatie zet zich verder 
door met een stijging van 5,4% van het 
aantal ligdagen. Dat is typerend voor 
de voorbije 5 jaar. Nieuwe gebouwen 
werden in gebruik genomen, waardoor 
het ziekenhuispatrimonium gedeeltelijk 
is vernieuwd. Daardoor is de financiële 

Financiële gegevens voor 2014, groei (ten opzichte van 2013).

Bedrijfsresultaat 14,7 miljard euro +3,3%

Bestaande infrastructuur 
(*) 9,2 miljard euro +8,1%

Investeringen 1,45 miljard euro -15,5% (2013 = recordjaar)

Omzet honoraria 
(bedienden en artsen) 9,3 miljard euro +1,7%

(*) Gebouwen en terreinen, medische uitrusting, niet-medische uitrusting

Activiteit in 2014, groei (ten opzichte van 2013).

Aantal klassieke opnames 1.653.158 +1,11%

Aantal erkende bedden 127.390 -0,98%

Aantal ligdagen 11.832.359 -1,79%

Groei honoraria van 
medisch-technische 
diensten

+3,92%

Personeel in 2014 (uitgezonderd artsen), groei (ten opzichte van 2013).

Aantal FTE globaal 95.898 +0,4%

Nieuwbouw en groot onderhoud in de periode 2010-2014: investeringen.

Vaste activa 6,7 miljard euro

Terreinen en gebouwen 4,6 miljard euro 69%

Medische uitrusting 1,2 miljard euro 18%

Niet-medische uitrusting 0,9 miljard euro 13%

De ziekenhuissector in cijfers

Deze cijfers geven het economisch gewicht en sociale rol (tewerkstelling) aan 
van de algemene ziekenhuizen in België.

Paul d’Otreppe: ‘Duizelingwekkende 
daling investeringen in 2016’

Paul d’Otreppe, voorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs 
(BVZD), is blij met de representativiteit van de studie (100% deelname zieken-
huizen). “Opmerkelijk: voor het eerst wordt niet meer gesproken over de uni-

versitaire ziekenhuizen.” Dat men blijft investeren, is op zich positief, maar het gaat 
over de balans 2014 (en dus over investeringen afgerond in 2013). “Met de overdracht 
van de bevoegdheden naar de regio’s zal de balans 2015 gelijkaardig – en zelfs conse-
quenter – zijn, vermits 2014 het laatste jaar was onder het federale regime. Maar wat 
zal de investeringscapaciteit worden in 2016?” Paul d’Otreppe vreest dan, bij gebrek 
aan een federaal systeem en door de crisis, een duizelingwekkende daling. Oorzaak: 
de onduidelijkheid en het gebrek aan middelen van de bevoegde overheid. 
“Vermits de gevraagde middelen hoger liggen dan de beschikbare, zullen we verder 
blijven steken in de logica van ‘meer doen met minder’”, aldus de topman. “Maar de 
balansstructuur van ziekenhuizen is te zwak voor maneuvreerruimte. Daarom hebben 
de investeringen een regionale garantie nodig.”
Het valt d’Otreppe op dat de kostenbeheersing vooral gebeurde via het personeel  
(+ 0,5%), exclusief de artsen. “De afdrachten aan artsen namen in 2014 toe met 4,4%. 
In 2013 was dat minder. De invloed van de inflatie over twee jaar moet dan ook wor-
den meegerekend bij definitieve conclusies. Feit blijft dat de stijging van de honoraria 
groter is dan de omzet. En dat is problematisch. De oplossing op korte termijn bestaat 
uit de vermindering van de salarismassa en de omkadering. Op lange termijn is een 
debat over zorgnetwerken en ziekenhuisfusies onvermijdelijk.”
Dat 18 instellingen er met de gerealiseerde cashflow niet in slagen hun schuld af te los-
sen, waarvan acht sinds vier jaar, vindt hij tot slot “zeer verontrustend”. “Zeker als men 
weet dat men in deze sector over een periode 30 jaar werkt. De convergentie met de 
MAHA-criteria toont een duidelijke verslechtering van de financiële situatie aan. We stel-
len vast dat er een verschuiving is van convergentie met 4 à 3 criteria naar 2 à 1 criteria.”
Paul d’Otreppe: “Van vitaal belang is een herschikking van het ziekenhuislandschap, 
daarom zijn de 470 projecten die Maggie De Block kreeg een zeer positief signaal. Ze 
tonen aan dat de directies echt werk willen maken van de verandering. Men moet 
de directies meer gewicht geven: zij bevinden zich te midden van de problematiek. 
Ze zijn het best geplaatst om de wijzigingen in goede banen te leiden. Dat moet via 
overleg tussen peers, emulatie, innovatie en partnership. Zaken die nu al gebeuren 
binnen de schoot van de BVZD.” ❚

Valérie Kokoszka

schuldgraad wel sterk toegenomen (van 
32,6% in 2011 tot 36% in 2014). 18 zieken-
huizen kunnen in 2014 hun jaarlijkse ban-
caire schuld niet aflossen met hun gerea-
liseerde cashflow (8 instellingen in 2011).
De omzet in ruime zin steeg sterk (3,3%). 
Deze stijging is vooral het gevolg van de 
aanzienlijke investeringen de voorbije 5 
jaar, die nu geleidelijk gefinancierd wor-
den via het BFM (budget financiële mid-
delen).

Personeelskosten
De globale personeelskosten stegen 
slechts met 0,4%. Enerzijds door elemen-
ten die de kosten per VTE gemiddeld niet 
meer de hoogte injagen, maar anderzijds 
ook doordat het aantal VTE slechts toe-
nam met 0,4%.
Door de beheersing van de bezoldigings-
kosten verbeterde het structurele be-
drijfsresultaat van 0,5% tot 1,1% van de 
omzet (Tabel 2). De marge blijft wel klein. 
Het aantal instellingen met een negatief 
bedrijfsresultaat daalde van 40 naar 26 
instellingen (iets meer dan 1 op 4). De 
groep met een zeer negatief bedrijfsre-
sultaat neemt wel nog toe.

Bezettingsgraad
De bezettingsgraad blijft verder dalen in de 
sector van 72,5% naar 71,1%. Het aantal 
opnames stijgt nog wel met 1,1%, maar 
de ligduur in de sector neemt door de toe-
genomen efficiëntie verder af van 5,4 naar 
5,2 dagen in de dienst chirurgie-diagnose 
(55% van het aantal bedden). ❚

Pascal Selleslagh
1. Gecombineerde test op basis van 4 

criteria: liquiditeit, effectieve solvabiliteit 
(zonder investeringssubsidies), vervallende 
langetermijnschuld, gecombineerde 
investeringsratio.

Peter Degadt, CEO Zorgnet-Icuro, 
is alvast hoopvol gestemd. Op 
DeSpecialist-TV  
(zie: www.despecialist.eu) 
verklaarde hij dat de minister haar 
huiswerk grondig maakte.  
De voorbereidingen zijn achter 
de rug, nu is het aan de speciale 
werkgroep om vooruit te gaan. 
Ook Geert Gielens van Belfius 
analyseert op onze site het rapport.

P.S.
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 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van 
bĳwerkingen.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Viekirax 12,5 mg / 75 mg / 50 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke filmomhulde tablet bevat 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir en 50 mg ritonavir. Voor de volledige lĳst van 
hulpstoffen, zie SKP rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM : Filmomhulde tablet (tablet).  Roze, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een afmeting van 18,8 mm x 10,0 mm, aan de ene zĳde gemarkeerd met “AV1”.  THERAPEUTISCHE INDICATIES : Viekirax is geïndiceerd 
in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bĳ volwassenen (zie SKP rubriek 4.2, 4.4 en 5.1).  Voor specifieke activiteit tegen de verschillende genotypes van het hepatitis C-virus (HCV), zie SKP rubriek 4.4 en 5.1.  DOSERING EN WĲZE 
VAN TOEDIENING :  De therapie met Viekirax moet worden gestart en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met chronische hepatitis C.  Dosering:   De aanbevolen orale dosering van Viekirax is eenmaal daags twee tabletten 12,5 mg/75 mg/50 mg 
met voedsel.  Viekirax moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HCV (zie Tabel 1).  Tabel 1. De aanbevolen gelĳktĳdig gebruikte geneesmiddelen en de behandelduur voor Viekirax per patiëntenpopulatie (Patiëntenpopulatie/ 
Behandeling*/ Duur) : Genotype 1b, zonder cirrose/ Viekirax + dasabuvir/12 weken - Genotype 1b, met gecompenseerde cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine/12 weken - Genotype 1a, zonder cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine*/12 weken - Genotype 1a, met gecompenseerde 
cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine*/24 weken (zie SKP rubriek 5.1) - Genotype 4, zonder cirrose/ Viekirax + ribavirine/12 weken - Genotype 4, met gecompenseerde cirrose/ Viekirax + ribavirine/24 weken.  *NB: Volg de dosisaanbevelingen voor genotype 1a bĳ patiënten met een 
onbekend genotype 1-subtype of met een gemengde genotype 1-infectie.  Raadpleeg de respectievelĳke Samenvattingen van de productkenmerken van dasabuvir en ribavirine voor specifieke doseringsinstructies, waaronder dosisaanpassingen.  Gemiste doses: Als er een dosis Viekirax 
is overgeslagen, kan de voorgeschreven dosis binnen 12 uur na het gebruikelĳke tĳdstip alsnog worden ingenomen. Als er meer dan 12 uur zĳn verstreken sinds het gebruikelĳke tĳdstip waarop Viekirax wordt ingenomen, mag de overgeslagen dosis NIET meer worden ingenomen en moet 
de patiënt de volgende dosis op het gebruikelĳke tĳdstip innemen. Patiënten moeten erop gewezen worden geen dubbele dosis in te nemen.  Speciale populaties :  Gelĳktĳdige infectie met HIV-1 : Volg de dosisaanbevelingen in Tabel 1. Voor dosisaanbevelingen met antivirale HIV-middelen, 
zie SKP rubriek 4.4 (Behandeling van patiënten met een gelĳktĳdige HIV-infectie) en 4.5. Zie SKP rubriek 5.1 voor meer informatie.  Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan: Viekirax en dasabuvir in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen voor een behandelduur van 
24 weken bĳ patiënten met een HCV-infectie genotype 1 die een levertransplantatie hebben ondergaan. Viekirax in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen bĳ een genotype 4-infectie. Bĳ deze patiënten kan een lagere startdosering ribavirine geschikt zĳn. In een postlevertransplantatiestudie 
werd de dosis ribavirine per persoon afgestemd en kregen de meeste patiënten 600 tot 800 mg per dag (zie SKP rubriek 5.1). Voor dosisaanbevelingen met calcineurineremmers, zie SKP rubriek 4.5.  Oudere patiënten: Bĳ oudere patiënten is dosisaanpassing van Viekirax niet noodzakelĳk 
(zie SKP rubriek 5.2).  Nierfunctiestoornissen: Er is geen dosisaanpassing van Viekirax noodzakelĳk voor patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (zie SKP rubriek 5.2). Leverfunctiestoornissen: Er is geen dosisaanpassing van Viekirax noodzakelĳk voor patiënten met 
een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh A). De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zĳn niet vastgesteld bĳ met HCV geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van farmacokinetische studies lĳkt er echter geen dosisaanpassing nodig te 
zĳn. Viekirax is gecontra-indiceerd bĳ patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 4.3 en 5.2).  Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax bĳ kinderen en adolescenten onder de 18 jaar zĳn nog niet vastgesteld. Er zĳn geen 
gegevens beschikbaar.   Wĳze van toediening: De filmomhulde tabletten zĳn voor oraal gebruik. Patiënten moeten erop gewezen worden de tablet in zĳn geheel door te slikken (d.w.z. patiënten mogen de tablet niet kauwen, breken of oplossen). Voor een optimale absorptie dienen de 
Viekirax-tabletten met voedsel te worden ingenomen. De hoeveelheid vet en calorieën in het voedsel doet daarbĳ niet ter zake (zie SKP rubriek 5.2). CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in SKP rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).  Patiënten 
met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 5.2).  Het gebruik van geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten zoals de meeste orale combinatie-anticonceptiemiddelen en voor anticonceptie gebruikte vaginale ringen (zie SKP rubriek 4.4 en 4.5).  Geneesmiddelen 
die voor de klaring sterk afhankelĳk zĳn van CYP3A en waarbĳ verhoogde plasmaspiegels geassocieerd zĳn met ernstige bĳwerkingen moeten niet gelĳktĳdig met Viekirax worden toegediend (zie SKP rubriek 4.5). Voorbeelden van CYP3A4-substraten: alfuzosinehydrochloride - amiodaron 
- astemizol, terfenadine – cisapride - colchicine bĳ patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen - ergotamine, dihydro-ergotamine, ergonovine, methylergometrine – fusidinezuur - lovastatine, simvastatine, atorvastatine - oraal midazolam, triazolam – pimozide – quetiapine – kinidine 
– salmeterol - sildenafil (indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie) – ticagrelor. Als Viekirax met of zonder dasabuvir gelĳktĳdig wordt gebruikt met geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zĳn, wordt verwacht dat de plasmaconcentraties van 
ombitasvir, paritaprevir en ritonavir zullen afnemen waardoor er sprake zal zĳn van een verminderd therapeutisch effect. Viekirax moet niet gelĳktĳdig met deze geneesmiddelen worden toegediend (zie  SKP rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde 
sterke of matige enzym-inductoren : carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital - efavirenz, nevirapine, etravirine – enzalutamide – mitotaan – rifampicine  - sint-janskruid (Hypericum perforatum).   Als Viekirax met of zonder dasabuvir gelĳktĳdig wordt gebruikt met geneesmiddelen die sterke 
CYP3A4-remmers zĳn, wordt verwacht dat de plasmaconcentraties van paritaprevir zullen stĳgen. Viekirax moet niet gelĳktĳdig met deze geneesmiddelen worden toegediend (zie SKP  rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde sterke CYP3A4-remmers: 
cobicistat - indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir - itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol - claritromycine, telitromycine – conivaptan. 4.8 BĲWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De samenvatting van het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gepoolde 
gegevens van klinische fase 2- en 3-onderzoeken bĳ meer dan 2.600 patiënten die Viekirax en dasabuvir kregen met of zonder ribavirine.  Viekirax en dasabuvir met ribavirine bĳ patiënten met een hepatitis C-infectie genotype 1 (inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose): Bĳ 
patiënten die Viekirax en dasabuvir kregen met ribavirine, waren de meest voorkomende bĳwerkingen (meer dan 20% van de patiënten) vermoeidheid en misselĳkheid. Het percentage patiënten dat definitief met de behandeling stopte als gevolg van bĳwerkingen bedroeg 0,2% (5/2.044). 
0,2% (5/2.044) van de patiënten onderbrak de behandeling vanwege bĳwerkingen. Bĳ 4,8% (99/2.044) van de patiënten werd de dosis ribavirine verlaagd als gevolg van bĳwerkingen.Met uitzondering van hogere percentages voorbĳgaande hyperbilirubinemie was het veiligheidsprofiel 
van Viekirax en dasabuvir met ribavirine bĳ patiënten met gecompenseerde cirrose gelĳk aan dat van patiënten zonder cirrose. Viekirax en dasabuvir zonder ribavirine bĳ patiënten met een hepatitis C-infectie genotype 1:  Er waren geen patiënten die met de behandeling stopten of de 
behandeling onderbraken als gevolg van bĳwerkingen.  Tabel met bĳwerkingen: In Tabel 3 staan bĳwerkingen waarbĳ er minimaal een redelĳke kans is op een causaal verband tussen de bĳwerking en paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, in combinatie met dasabuvir en/of ribavirine. De 
meerderheid van de bĳwerkingen in Tabel 3 betroffen bĳwerkingen met ernstgraad 1 bĳ regimes die Viekirax en dasabuvir bevatten.  De bĳwerkingen worden hierna genoemd per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak 
(≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000).  Tabel 3. Geneesmiddelbĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir en ribavirine* N = 2.044 : Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak, Anemie 
- Psychische stoornissen: Zeer vaak, Slapeloosheid - Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak, Misselĳkheid - Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak, Jeuk - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak, Asthenie- Vermoeidheid. Tabel 3. 
Geneesmiddelbĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir N = 588: Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak, Jeuk *De gegevens omvatten alle met genotype 1 geïnfecteerde patiënten in fase 2- en 3-onderzoeken inclusief patiënten met cirrose.  NB: 
Voor afwĳkende laboratoriumwaarden zie Tabel 4.  Beschrĳving van geselecteerde bĳwerkingen. Afwĳkende laboratoriumwaarden: Veranderingen in geselecteerde laboratoriumparameters staan beschreven in Tabel 4. Om de presentatie eenvoudig te houden, staan de verschillende 
onderzoeken naast elkaar gerangschikt. Er mogen geen directe vergelĳkingen worden gemaakt vanwege verschillen in onderzoeksopzet.  Zie SKP  voor de volledige tabel. Verhoogde ALAT-serumwaarden: In een gepoolde analyse van klinische studies met Viekirax en dasabuvir met en 
zonder ribavirine, had 1% van de patiënten ALAT-serumwaarden van meer dan 5 keer de bovengrens van normaal (ULN) nadat met de behandeling was gestart. De incidentie van dergelĳke verhoogde waarden was 26% bĳ vrouwen die gelĳktĳdig geneesmiddelen met ethinylestradiol 
innamen. Om die reden zĳn deze geneesmiddelen gecontra-indiceerd in combinatie met Viekirax met of zonder dasabuvir. Er is geen incidentie van verhoogde ALAT-waarden waargenomen bĳ andere soorten estrogenen die algemeen gebruikt worden bĳ hormoonvervangingstherapie (bĳv. 
estradiol en geconjugeerde estrogenen). Verhoogde ALAT-waarden waren doorgaans asymptomatisch, deden zich over het algemeen voor gedurende de eerste 4 weken van de behandeling (gemiddeld 20 dagen, tussen 8-57 dagen) en de meeste verdwenen naarmate de behandeling 
voortduurde. Twee patiënten zĳn met Viekirax en dasabuvir gestopt wegens verhoogde ALAT-waarden. Een van deze patiënten gebruikte ook ethinylestradiol. Drie patiënten hebben de behandeling met Viekirax en dasabuvir onderbroken gedurende een periode van één tot zeven dagen. 
Een van deze patiënten gebruikte ook ethinylestradiol. De meeste van deze verhoogde ALAT-waarden waren van voorbĳgaande aard en werden beoordeeld als geneesmiddelengerelateerd. Verhoogde ALAT-waarden werden over het algemeen niet in verband gebracht met verhoogde 
waarden van bilirubine. Cirrose was geen risicofactor voor verhoogde ALAT-waarden (zie SKP rubriek 4.4).  Verhoogde serum-bilirubinewaarden: Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het (voornamelĳk indirecte) bilirubine in het serum waargenomen bĳ patiënten die Viekirax en dasabuvir 
met ribavirine kregen, gerelateerd aan de remming van de bilirubinetransporters OATP1B1/1B3 als gevolg van door paritaprevir en ribavirine geïnduceerde hemolyse. Stĳgingen van het bilirubine traden op na het begin van de behandeling, met een piek in studieweek 1, waarna deze over 
het algemeen verdwenen naarmate de behandeling voortduurde. Verhoogde bilirubinewaarden gingen niet gepaard met stĳgingen van aminotransferasewaarden. De frequentie van stĳgingen van indirect bilirubine was lager bĳ patiënten die geen ribavirine kregen.  Patiënten die een 
levertransplantatie hebben ondergaan: Het algehele veiligheidsprofiel bĳ met HCV geïnfecteerde transplantatiepatiënten die Viekirax en dasabuvir en ribavirine kregen toegediend (naast hun immunosuppressivum) was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die in klinische fase 
3-onderzoeken met Viekirax en dasabuvir en ribavirine werden behandeld, ook al kwamen sommige bĳwerkingen vaker voor. 10 patiënten (29,4%) hadden ten minste één postbaseline hemoglobinewaarde van minder dan 10 g/dl. 10 van de 34 patiënten (29,4%) veranderden de dosis 
ribavirine als gevolg van een hemoglobine-afname en 2,9% (1/34) heeft de behandeling met ribavirine onderbroken. Dosiswĳzigingen van ribavirine hadden geen invloed op de SVR-percentages. 5 patiënten hadden erytropoëtine nodig, en al deze patiënten kregen ribavirine met een 
aanvangsdosis van 1000 tot 1200 mg per dag. Geen van de patiënten heeft een bloedtransfusie ondergaan.  Patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HIV/HCV: Het algehele veiligheidsprofiel van patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HCV/HIV-1 was gelĳk aan het 
veiligheidsprofiel bĳ patiënten die alleen met HCV waren geïnfecteerd. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het totale bilirubinegehalte >3 x ULN (meestal indirect) waargenomen bĳ 17 patiënten (27,0%); 15 van deze patiënten kregen atazanavir. Bĳ geen van de patiënten ging de 
hyperbilirubinemie gepaard met gelĳktĳdige stĳgingen van aminotransferasewaarden.   Pediatrische patiënten:  De veiligheid van Viekirax bĳ kinderen en jongeren tot 18 jaar is nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens beschikbaar.  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: België, Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel.  Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : AbbVie Ltd – Maidenhead SL6 4XE - Verenigd Koninkrĳk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/982/001. DATUM VAN DE HERZIENING VAN DE TEKST : 01/2015 Gedetailleerde informatie 
over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Zie SKP rubriek 4.8 voor het rapporteren van 
bĳwerkingen.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : Exviera 250 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE  EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Hulpstof met bekend effect: elke filmomhulde tablet bevat 44,94 
mg lactose (als monohydraat).  Voor de volledige lĳst van hulpstoffen, zie SKP rubriek 6.1.  FARMACEUTISCHE VORM :  Filmomhulde tablet (tablet).  Beige, ovale, filmomhulde tabletten met een afmeting van 14,0 mm x 8,0 mm en aan de ene zĳde gemarkeerd met “AV2”. THERAPEUTISCHE 
INDICATIES : Exviera is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bĳ volwassenen (zie SKP rubriek 4.2, 4.4 en 5.1).  Voor specifieke activiteit tegen de verschillende genotypes van het hepatitis C-virus (HCV), zie SKP 
rubriek 4.4 en 5.1.  DOSERING EN WĲZE VAN TOEDIENING : De therapie met Exviera moet worden gestart en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met chronische hepatitis C.  Dosering :  De aanbevolen dosering van dasabuvir is 250 mg (één tablet) 
tweemaal daags (‘s ochtends en ‘s avonds).  Exviera mag niet als monotherapie worden toegediend. Exviera moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HCV (zie SKP rubriek 5.1). Raadpleeg ook de Samenvatting van de productkenmerken 
van de geneesmiddelen die in combinatie met Exviera worden gebruikt. De aanbevolen gelĳktĳdig te gebruiken geneesmiddelen en de aanbevolen behandelduur voor de combinatietherapie met Exviera worden in Tabel 1 weergegeven.  Tabel 1. Aanbevolen gelĳktĳdig te gebruiken 
geneesmiddelen en aanbevolen behandelduur voor Exviera per patiëntenpopulatie (Patiëntenpopulatie/ Behandeling*/ Duur) : Genotype 1b, zonder cirrose/ Exviera  + ombitasvir/paritaprevir/ Ritonavir/12 weken - Genotype 1b, met gecompenseerde cirrose/ Exviera + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + ribavirine/12 weken - Genotype 1a,zonder cirrose/ Exviera + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirine*/ 12 weken - Genotype 1a, met gecompenseerde cirrose/ Exviera + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirine*/24 weken (zie SKP rubriek 5.1). *NB: Volg de 
doseringsaanbevelingen voor genotype 1a bĳ patiënten met een onbekend genotype 1-subtype of met een gemengde genotype 1-infectie.  Gemiste doses: Als er een dosis Exviera is overgeslagen, kan de voorgeschreven dosis binnen 6 uur na het gebruikelĳke tĳdstip alsnog worden 
ingenomen. Als er meer dan 6 uur zĳn verstreken sinds het gebruikelĳke tĳdstip waarop Exviera wordt ingenomen, mag de overgeslagen dosis NIET meer worden ingenomen en moet de patiënt de volgende dosis op het gebruikelĳke tĳdstip innemen. Patiënten moeten erop gewezen 
worden geen dubbele dosis in te nemen.  Speciale populaties :  Gelĳktĳdige infectie met HIV-1 : Volg de dosisaanbevelingen in Tabel 1. Voor dosisaanbevelingen met antivirale HIV-middelen, zie SKP rubriek 4.4 en 4.5. Zie SKP rubriek 4.8 en 5.1 voor meer informatie.  Patiënten die een 
levertransplantatie hebben ondergaan : Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen voor een behandelduur van 24 weken bĳ patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. Bĳ deze patiënten kan een lagere startdosering ribavirine 
geschikt zĳn. In een postlevertransplantatiestudie werd de dosis ribavirine per persoon afgestemd en kregen de meeste patiënten 600 tot 800 mg per dag (zie SKP rubriek 5.1). Voor dosisaanbevelingen met calcineurineremmers, zie SKP rubriek 4.5. Oudere patiënten: Bĳ oudere patiënten 
is dosisaanpassing van Exviera niet noodzakelĳk (zie SKP rubriek 5.2).  Nierfunctiestoornissen : Er is geen dosisaanpassing van Exviera noodzakelĳk voor patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (zie SKP rubriek 5.2). Leverfunctiestoornissen :  Er is geen 
dosisaanpassing van Exviera noodzakelĳk voor patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh A). De veiligheid en werkzaamheid van dasabuvir zĳn niet vastgesteld bĳ met HCV geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van 
farmacokinetische studies lĳkt er echter geen dosisaanpassing vereist te zĳn. Exviera mag niet gebruikt worden bĳ patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 5.2).  Pediatrische patiënten : De veiligheid en werkzaamheid van dasabuvir bĳ kinderen en 
adolescenten onder de 18 jaar zĳn nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens beschikbaar. Wĳze van toediening : De filmomhulde tabletten zĳn voor oraal gebruik. Patiënten moeten erop gewezen worden de tablet in zĳn geheel door te slikken (d.w.z. patiënten mogen de tablet niet kauwen, 
breken of oplossen). Voor een optimale absorptie dienen de Exviera-tabletten met voedsel te worden ingenomen. De hoeveelheid vet en calorieën in het voedsel doet daarbĳ niet ter zake (zie SKP  rubriek 5.2). CONTRA-INDICATIES : Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor 
(één van) de in SKP rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).  Het gebruik van geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten zoals de meeste orale combinatie-anticonceptiemiddelen en voor anticonceptie gebruikte vaginale ringen (zie SKP rubriek 4.4 en 4.5). Naar verwachting zal gelĳktĳdige 
toediening van Exviera met geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zĳn, de plasmaconcentraties van dasabuvir verlagen waardoor de therapeutische werking afneemt (zie SKP rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde Enzym-
inductoren: carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital - efavirenz, nevirapine, etravirine – enzalutamide – mitotaan – rifampicine - sint-janskruid (Hypericum perforatum).  Geneesmiddelen die sterke CYP2C8-remmers zĳn, kunnen de plasmaconcentraties van dasabuvir verhogen en moeten 
niet gelĳktĳdig met Exviera worden toegediend (zie SKP rubriek 4.5). Voorbeeld van gecontra-indiceerde CYP2C8-remmers: gemfibrozil.  Exviera wordt toegediend met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir voor contra-indicaties van ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.  BĲWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De samenvatting van het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gepoolde gegevens van klinische fase 2- en 3-onderzoeken bij meer dan 2.600 patiënten die Exviera 
en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kregen met of zonder ribavirine. Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine (inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose): Bij patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kregen met ribavirine, waren de meest voorkomende 
bijwerkingen (meer dan 20% van de patiënten) vermoeidheid en misselijkheid. Het percentage patiënten dat definitief met de behandeling stopte als gevolg van bijwerkingen bedroeg 0,2% (5/2.044). 0,2% (5/2.044) van de patiënten onderbrak de behandeling vanwege bijwerkingen. Bij 
4,8% (99/2.044) van de patiënten werd de dosis ribavirine verlaagd als gevolg van bijwerkingen. Met uitzondering van hogere percentages voorbĳgaande hyperbilirubinemie was het veiligheidsprofiel van Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine bĳ patiënten met 
gecompenseerde cirrose gelĳk aan dat van patiënten zonder cirrose. Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir zonder ribavirine: Er waren geen patiënten die met de behandeling stopten of de behandeling onderbraken als gevolg van bĳwerkingen.  Tabel met bijwerkingen:  In Tabel 3 
staan bijwerkingen waarbĳ er minimaal een redelĳke kans is op een causaal verband tussen de bĳwerking en dasabuvir, in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, met of zonder ribavirine. De meerderheid van de bĳwerkingen in Tabel 3 betroffen bĳwerkingen met ernstgraad 1 
bĳ regimes die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir bevatten. De bĳwerkingen worden hierna genoemd per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, 
<1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000).  Tabel 3. Bĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Exviera in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine* N = 2.044:  Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak, Anemie - Psychische stoornissen: Zeer vaak, Slapeloosheid - 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak, Misselĳkheid - Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak, Jeuk -  Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak, Asthenie – Vermoeidheid. Tabel 3. Bĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Exviera in combinatie met 
ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir N = 588 : Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak, Jeuk. *De gegevens omvatten alle met genotype 1 geïnfecteerde patiënten in klinische fase 2- en 3-onderzoeken inclusief patiënten met cirrose. NB: Voor afwĳkende laboratoriumwaarden zie Tabel 4.   
Beschrĳving van geselecteerde bĳwerkingen. Afwĳkende laboratoriumwaarden: Veranderingen in geselecteerde laboratoriumparameters staan beschreven in Tabel 4. Om de presentatie eenvoudig te houden, staan de verschillende onderzoeken naast elkaar gerangschikt. Er mogen geen 
directe vergelijkingen worden gemaakt tussen onderzoeken met een verschillende onderzoeksopzet.Zie SKP voor de volledige tabel.  Verhoogde ALAT-serumwaarden. In een gepoolde analyse van klinische studies met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met en zonder ribavirine, 
had 1% van de patiënten ALAT-serumwaarden van meer dan 5 keer de bovengrens van normaal (ULN) nadat met de behandeling was gestart. De incidentie van dergelĳke verhoogde waarden was 26% bĳ vrouwen die gelĳktĳdig geneesmiddelen met ethinylestradiol innamen. Om die 
reden zĳn deze geneesmiddelen gecontra-indiceerd in combinatie met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Er is geen incidentie van verhoogde ALAT-waarden waargenomen bĳ andere soorten systemische oestrogenen die algemeen gebruikt worden bĳ hormoonvervangingstherapie 
(bĳv. estradiol en geconjugeerde oestrogenen). Verhoogde ALAT-waarden waren doorgaans asymptomatisch, deden zich over het algemeen voor gedurende de eerste 4 weken van de behandeling (gemiddeld 20 dagen, tussen 8-57 dagen) en de meeste verdwenen naarmate de behandeling 
voortduurde. Twee patiënten, onder wie één patiënt die ethinylestradiol gebruikte, stopten met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir vanwege verhoogde ALAT-waarden. Drie patiënten, onder wie één patiënt die ethinylestradiol gebruikte, onderbraken de behandeling met Exviera en 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir gedurende één tot zeven dagen. De meeste van deze verhoogde ALAT-waarden waren van voorbĳgaande aard en werden beoordeeld als gerelateerd aan Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Verhoogde ALAT-waarden werden over het algemeen niet 
in verband gebracht met verhoogde waarden van bilirubine. Cirrose was geen risicofactor voor verhoogde ALAT-waarden (zie SKP rubriek 4.4).  Verhoogde serum-bilirubinewaarden. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het (voornamelĳk indirecte) bilirubine in het serum waargenomen bĳ 
patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine kregen, gerelateerd aan de remming van de bilirubinetransporters OATP1B1/1B3 door paritaprevir en aan door ribavirine geïnduceerde hemolyse. Stĳgingen van het bilirubine traden op na het begin van de behandeling, 
met een piek in studieweek 1, waarna deze over het algemeen verdwenen naarmate de behandeling voortduurde. Verhoogde bilirubinewaarden gingen niet gepaard met stĳgingen van aminotransferasewaarden. De frequentie van stĳgingen van indirect bilirubine was lager bĳ patiënten 
die geen ribavirine kregen.  Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. Het algehele veiligheidsprofiel bĳ met HCV geïnfecteerde getransplanteerde patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine kregen toegediend (naast hun immunosuppressivum) 
was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die in klinische fase 3-onderzoeken met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine werden behandeld, al kwamen sommige bĳwerkingen vaker voor. 10 patiënten (29,4%) hadden ten minste één postbaseline hemoglobinewaarde 
van minder dan 10 g/dl. 10 van de 34 patiënten (29,4%) veranderden de dosis ribavirine als gevolg van een hemoglobine-afname en 2,9% (1/34) heeft de behandeling met ribavirine onderbroken. Dosiswĳzigingen van ribavirine hadden geen invloed op de SVR-percentages. 5 patiënten 
hadden erytropoëtine nodig, en al deze patiënten kregen ribavirine met een aanvangsdosis van 1000 tot 1200 mg per dag. Geen van de patiënten heeft een bloedtransfusie ondergaan.  Patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HIV/HCV. Het algehele veiligheidsprofiel van patiënten 
die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HCV/HIV-1 was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die alleen met HCV waren geïnfecteerd. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het totale bilirubinegehalte >3 x ULN (meestal indirect) waargenomen bĳ 17 patiënten (27,0%); 15 van deze 
patiënten kregen atazanavir. Bĳ geen van de patiënten ging de hyperbilirubinemie gepaard met gelĳktĳdige stĳgingen van aminotransferasewaarden.   Pediatrische patiënten. Het gebruik van Exviera bĳ kinderen en jongeren tot 18 jaar is nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens 
beschikbaar.  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 : België : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II  - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be -  e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN AbbVie Ltd – Maidenhead SL6 4XE - Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : EU/1/14/983/001. DATUM VAN DE 
HERZIENING VAN DE TEKST : 01/2015   Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
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 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van 
bĳwerkingen.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Viekirax 12,5 mg / 75 mg / 50 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke filmomhulde tablet bevat 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir en 50 mg ritonavir. Voor de volledige lĳst van 
hulpstoffen, zie SKP rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM : Filmomhulde tablet (tablet).  Roze, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een afmeting van 18,8 mm x 10,0 mm, aan de ene zĳde gemarkeerd met “AV1”.  THERAPEUTISCHE INDICATIES : Viekirax is geïndiceerd 
in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bĳ volwassenen (zie SKP rubriek 4.2, 4.4 en 5.1).  Voor specifieke activiteit tegen de verschillende genotypes van het hepatitis C-virus (HCV), zie SKP rubriek 4.4 en 5.1.  DOSERING EN WĲZE 
VAN TOEDIENING :  De therapie met Viekirax moet worden gestart en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met chronische hepatitis C.  Dosering:   De aanbevolen orale dosering van Viekirax is eenmaal daags twee tabletten 12,5 mg/75 mg/50 mg 
met voedsel.  Viekirax moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HCV (zie Tabel 1).  Tabel 1. De aanbevolen gelĳktĳdig gebruikte geneesmiddelen en de behandelduur voor Viekirax per patiëntenpopulatie (Patiëntenpopulatie/ 
Behandeling*/ Duur) : Genotype 1b, zonder cirrose/ Viekirax + dasabuvir/12 weken - Genotype 1b, met gecompenseerde cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine/12 weken - Genotype 1a, zonder cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine*/12 weken - Genotype 1a, met gecompenseerde 
cirrose/ Viekirax + dasabuvir + ribavirine*/24 weken (zie SKP rubriek 5.1) - Genotype 4, zonder cirrose/ Viekirax + ribavirine/12 weken - Genotype 4, met gecompenseerde cirrose/ Viekirax + ribavirine/24 weken.  *NB: Volg de dosisaanbevelingen voor genotype 1a bĳ patiënten met een 
onbekend genotype 1-subtype of met een gemengde genotype 1-infectie.  Raadpleeg de respectievelĳke Samenvattingen van de productkenmerken van dasabuvir en ribavirine voor specifieke doseringsinstructies, waaronder dosisaanpassingen.  Gemiste doses: Als er een dosis Viekirax 
is overgeslagen, kan de voorgeschreven dosis binnen 12 uur na het gebruikelĳke tĳdstip alsnog worden ingenomen. Als er meer dan 12 uur zĳn verstreken sinds het gebruikelĳke tĳdstip waarop Viekirax wordt ingenomen, mag de overgeslagen dosis NIET meer worden ingenomen en moet 
de patiënt de volgende dosis op het gebruikelĳke tĳdstip innemen. Patiënten moeten erop gewezen worden geen dubbele dosis in te nemen.  Speciale populaties :  Gelĳktĳdige infectie met HIV-1 : Volg de dosisaanbevelingen in Tabel 1. Voor dosisaanbevelingen met antivirale HIV-middelen, 
zie SKP rubriek 4.4 (Behandeling van patiënten met een gelĳktĳdige HIV-infectie) en 4.5. Zie SKP rubriek 5.1 voor meer informatie.  Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan: Viekirax en dasabuvir in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen voor een behandelduur van 
24 weken bĳ patiënten met een HCV-infectie genotype 1 die een levertransplantatie hebben ondergaan. Viekirax in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen bĳ een genotype 4-infectie. Bĳ deze patiënten kan een lagere startdosering ribavirine geschikt zĳn. In een postlevertransplantatiestudie 
werd de dosis ribavirine per persoon afgestemd en kregen de meeste patiënten 600 tot 800 mg per dag (zie SKP rubriek 5.1). Voor dosisaanbevelingen met calcineurineremmers, zie SKP rubriek 4.5.  Oudere patiënten: Bĳ oudere patiënten is dosisaanpassing van Viekirax niet noodzakelĳk 
(zie SKP rubriek 5.2).  Nierfunctiestoornissen: Er is geen dosisaanpassing van Viekirax noodzakelĳk voor patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (zie SKP rubriek 5.2). Leverfunctiestoornissen: Er is geen dosisaanpassing van Viekirax noodzakelĳk voor patiënten met 
een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh A). De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zĳn niet vastgesteld bĳ met HCV geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van farmacokinetische studies lĳkt er echter geen dosisaanpassing nodig te 
zĳn. Viekirax is gecontra-indiceerd bĳ patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 4.3 en 5.2).  Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax bĳ kinderen en adolescenten onder de 18 jaar zĳn nog niet vastgesteld. Er zĳn geen 
gegevens beschikbaar.   Wĳze van toediening: De filmomhulde tabletten zĳn voor oraal gebruik. Patiënten moeten erop gewezen worden de tablet in zĳn geheel door te slikken (d.w.z. patiënten mogen de tablet niet kauwen, breken of oplossen). Voor een optimale absorptie dienen de 
Viekirax-tabletten met voedsel te worden ingenomen. De hoeveelheid vet en calorieën in het voedsel doet daarbĳ niet ter zake (zie SKP rubriek 5.2). CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in SKP rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).  Patiënten 
met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 5.2).  Het gebruik van geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten zoals de meeste orale combinatie-anticonceptiemiddelen en voor anticonceptie gebruikte vaginale ringen (zie SKP rubriek 4.4 en 4.5).  Geneesmiddelen 
die voor de klaring sterk afhankelĳk zĳn van CYP3A en waarbĳ verhoogde plasmaspiegels geassocieerd zĳn met ernstige bĳwerkingen moeten niet gelĳktĳdig met Viekirax worden toegediend (zie SKP rubriek 4.5). Voorbeelden van CYP3A4-substraten: alfuzosinehydrochloride - amiodaron 
- astemizol, terfenadine – cisapride - colchicine bĳ patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen - ergotamine, dihydro-ergotamine, ergonovine, methylergometrine – fusidinezuur - lovastatine, simvastatine, atorvastatine - oraal midazolam, triazolam – pimozide – quetiapine – kinidine 
– salmeterol - sildenafil (indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie) – ticagrelor. Als Viekirax met of zonder dasabuvir gelĳktĳdig wordt gebruikt met geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zĳn, wordt verwacht dat de plasmaconcentraties van 
ombitasvir, paritaprevir en ritonavir zullen afnemen waardoor er sprake zal zĳn van een verminderd therapeutisch effect. Viekirax moet niet gelĳktĳdig met deze geneesmiddelen worden toegediend (zie  SKP rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde 
sterke of matige enzym-inductoren : carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital - efavirenz, nevirapine, etravirine – enzalutamide – mitotaan – rifampicine  - sint-janskruid (Hypericum perforatum).   Als Viekirax met of zonder dasabuvir gelĳktĳdig wordt gebruikt met geneesmiddelen die sterke 
CYP3A4-remmers zĳn, wordt verwacht dat de plasmaconcentraties van paritaprevir zullen stĳgen. Viekirax moet niet gelĳktĳdig met deze geneesmiddelen worden toegediend (zie SKP  rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde sterke CYP3A4-remmers: 
cobicistat - indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir - itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol - claritromycine, telitromycine – conivaptan. 4.8 BĲWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De samenvatting van het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gepoolde 
gegevens van klinische fase 2- en 3-onderzoeken bĳ meer dan 2.600 patiënten die Viekirax en dasabuvir kregen met of zonder ribavirine.  Viekirax en dasabuvir met ribavirine bĳ patiënten met een hepatitis C-infectie genotype 1 (inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose): Bĳ 
patiënten die Viekirax en dasabuvir kregen met ribavirine, waren de meest voorkomende bĳwerkingen (meer dan 20% van de patiënten) vermoeidheid en misselĳkheid. Het percentage patiënten dat definitief met de behandeling stopte als gevolg van bĳwerkingen bedroeg 0,2% (5/2.044). 
0,2% (5/2.044) van de patiënten onderbrak de behandeling vanwege bĳwerkingen. Bĳ 4,8% (99/2.044) van de patiënten werd de dosis ribavirine verlaagd als gevolg van bĳwerkingen.Met uitzondering van hogere percentages voorbĳgaande hyperbilirubinemie was het veiligheidsprofiel 
van Viekirax en dasabuvir met ribavirine bĳ patiënten met gecompenseerde cirrose gelĳk aan dat van patiënten zonder cirrose. Viekirax en dasabuvir zonder ribavirine bĳ patiënten met een hepatitis C-infectie genotype 1:  Er waren geen patiënten die met de behandeling stopten of de 
behandeling onderbraken als gevolg van bĳwerkingen.  Tabel met bĳwerkingen: In Tabel 3 staan bĳwerkingen waarbĳ er minimaal een redelĳke kans is op een causaal verband tussen de bĳwerking en paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, in combinatie met dasabuvir en/of ribavirine. De 
meerderheid van de bĳwerkingen in Tabel 3 betroffen bĳwerkingen met ernstgraad 1 bĳ regimes die Viekirax en dasabuvir bevatten.  De bĳwerkingen worden hierna genoemd per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak 
(≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000).  Tabel 3. Geneesmiddelbĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir en ribavirine* N = 2.044 : Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak, Anemie 
- Psychische stoornissen: Zeer vaak, Slapeloosheid - Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak, Misselĳkheid - Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak, Jeuk - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak, Asthenie- Vermoeidheid. Tabel 3. 
Geneesmiddelbĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir N = 588: Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak, Jeuk *De gegevens omvatten alle met genotype 1 geïnfecteerde patiënten in fase 2- en 3-onderzoeken inclusief patiënten met cirrose.  NB: 
Voor afwĳkende laboratoriumwaarden zie Tabel 4.  Beschrĳving van geselecteerde bĳwerkingen. Afwĳkende laboratoriumwaarden: Veranderingen in geselecteerde laboratoriumparameters staan beschreven in Tabel 4. Om de presentatie eenvoudig te houden, staan de verschillende 
onderzoeken naast elkaar gerangschikt. Er mogen geen directe vergelĳkingen worden gemaakt vanwege verschillen in onderzoeksopzet.  Zie SKP  voor de volledige tabel. Verhoogde ALAT-serumwaarden: In een gepoolde analyse van klinische studies met Viekirax en dasabuvir met en 
zonder ribavirine, had 1% van de patiënten ALAT-serumwaarden van meer dan 5 keer de bovengrens van normaal (ULN) nadat met de behandeling was gestart. De incidentie van dergelĳke verhoogde waarden was 26% bĳ vrouwen die gelĳktĳdig geneesmiddelen met ethinylestradiol 
innamen. Om die reden zĳn deze geneesmiddelen gecontra-indiceerd in combinatie met Viekirax met of zonder dasabuvir. Er is geen incidentie van verhoogde ALAT-waarden waargenomen bĳ andere soorten estrogenen die algemeen gebruikt worden bĳ hormoonvervangingstherapie (bĳv. 
estradiol en geconjugeerde estrogenen). Verhoogde ALAT-waarden waren doorgaans asymptomatisch, deden zich over het algemeen voor gedurende de eerste 4 weken van de behandeling (gemiddeld 20 dagen, tussen 8-57 dagen) en de meeste verdwenen naarmate de behandeling 
voortduurde. Twee patiënten zĳn met Viekirax en dasabuvir gestopt wegens verhoogde ALAT-waarden. Een van deze patiënten gebruikte ook ethinylestradiol. Drie patiënten hebben de behandeling met Viekirax en dasabuvir onderbroken gedurende een periode van één tot zeven dagen. 
Een van deze patiënten gebruikte ook ethinylestradiol. De meeste van deze verhoogde ALAT-waarden waren van voorbĳgaande aard en werden beoordeeld als geneesmiddelengerelateerd. Verhoogde ALAT-waarden werden over het algemeen niet in verband gebracht met verhoogde 
waarden van bilirubine. Cirrose was geen risicofactor voor verhoogde ALAT-waarden (zie SKP rubriek 4.4).  Verhoogde serum-bilirubinewaarden: Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het (voornamelĳk indirecte) bilirubine in het serum waargenomen bĳ patiënten die Viekirax en dasabuvir 
met ribavirine kregen, gerelateerd aan de remming van de bilirubinetransporters OATP1B1/1B3 als gevolg van door paritaprevir en ribavirine geïnduceerde hemolyse. Stĳgingen van het bilirubine traden op na het begin van de behandeling, met een piek in studieweek 1, waarna deze over 
het algemeen verdwenen naarmate de behandeling voortduurde. Verhoogde bilirubinewaarden gingen niet gepaard met stĳgingen van aminotransferasewaarden. De frequentie van stĳgingen van indirect bilirubine was lager bĳ patiënten die geen ribavirine kregen.  Patiënten die een 
levertransplantatie hebben ondergaan: Het algehele veiligheidsprofiel bĳ met HCV geïnfecteerde transplantatiepatiënten die Viekirax en dasabuvir en ribavirine kregen toegediend (naast hun immunosuppressivum) was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die in klinische fase 
3-onderzoeken met Viekirax en dasabuvir en ribavirine werden behandeld, ook al kwamen sommige bĳwerkingen vaker voor. 10 patiënten (29,4%) hadden ten minste één postbaseline hemoglobinewaarde van minder dan 10 g/dl. 10 van de 34 patiënten (29,4%) veranderden de dosis 
ribavirine als gevolg van een hemoglobine-afname en 2,9% (1/34) heeft de behandeling met ribavirine onderbroken. Dosiswĳzigingen van ribavirine hadden geen invloed op de SVR-percentages. 5 patiënten hadden erytropoëtine nodig, en al deze patiënten kregen ribavirine met een 
aanvangsdosis van 1000 tot 1200 mg per dag. Geen van de patiënten heeft een bloedtransfusie ondergaan.  Patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HIV/HCV: Het algehele veiligheidsprofiel van patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HCV/HIV-1 was gelĳk aan het 
veiligheidsprofiel bĳ patiënten die alleen met HCV waren geïnfecteerd. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het totale bilirubinegehalte >3 x ULN (meestal indirect) waargenomen bĳ 17 patiënten (27,0%); 15 van deze patiënten kregen atazanavir. Bĳ geen van de patiënten ging de 
hyperbilirubinemie gepaard met gelĳktĳdige stĳgingen van aminotransferasewaarden.   Pediatrische patiënten:  De veiligheid van Viekirax bĳ kinderen en jongeren tot 18 jaar is nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens beschikbaar.  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: België, Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel.  Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : AbbVie Ltd – Maidenhead SL6 4XE - Verenigd Koninkrĳk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/982/001. DATUM VAN DE HERZIENING VAN DE TEKST : 01/2015 Gedetailleerde informatie 
over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Zie SKP rubriek 4.8 voor het rapporteren van 
bĳwerkingen.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : Exviera 250 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE  EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Hulpstof met bekend effect: elke filmomhulde tablet bevat 44,94 
mg lactose (als monohydraat).  Voor de volledige lĳst van hulpstoffen, zie SKP rubriek 6.1.  FARMACEUTISCHE VORM :  Filmomhulde tablet (tablet).  Beige, ovale, filmomhulde tabletten met een afmeting van 14,0 mm x 8,0 mm en aan de ene zĳde gemarkeerd met “AV2”. THERAPEUTISCHE 
INDICATIES : Exviera is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bĳ volwassenen (zie SKP rubriek 4.2, 4.4 en 5.1).  Voor specifieke activiteit tegen de verschillende genotypes van het hepatitis C-virus (HCV), zie SKP 
rubriek 4.4 en 5.1.  DOSERING EN WĲZE VAN TOEDIENING : De therapie met Exviera moet worden gestart en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met chronische hepatitis C.  Dosering :  De aanbevolen dosering van dasabuvir is 250 mg (één tablet) 
tweemaal daags (‘s ochtends en ‘s avonds).  Exviera mag niet als monotherapie worden toegediend. Exviera moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HCV (zie SKP rubriek 5.1). Raadpleeg ook de Samenvatting van de productkenmerken 
van de geneesmiddelen die in combinatie met Exviera worden gebruikt. De aanbevolen gelĳktĳdig te gebruiken geneesmiddelen en de aanbevolen behandelduur voor de combinatietherapie met Exviera worden in Tabel 1 weergegeven.  Tabel 1. Aanbevolen gelĳktĳdig te gebruiken 
geneesmiddelen en aanbevolen behandelduur voor Exviera per patiëntenpopulatie (Patiëntenpopulatie/ Behandeling*/ Duur) : Genotype 1b, zonder cirrose/ Exviera  + ombitasvir/paritaprevir/ Ritonavir/12 weken - Genotype 1b, met gecompenseerde cirrose/ Exviera + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + ribavirine/12 weken - Genotype 1a,zonder cirrose/ Exviera + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirine*/ 12 weken - Genotype 1a, met gecompenseerde cirrose/ Exviera + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirine*/24 weken (zie SKP rubriek 5.1). *NB: Volg de 
doseringsaanbevelingen voor genotype 1a bĳ patiënten met een onbekend genotype 1-subtype of met een gemengde genotype 1-infectie.  Gemiste doses: Als er een dosis Exviera is overgeslagen, kan de voorgeschreven dosis binnen 6 uur na het gebruikelĳke tĳdstip alsnog worden 
ingenomen. Als er meer dan 6 uur zĳn verstreken sinds het gebruikelĳke tĳdstip waarop Exviera wordt ingenomen, mag de overgeslagen dosis NIET meer worden ingenomen en moet de patiënt de volgende dosis op het gebruikelĳke tĳdstip innemen. Patiënten moeten erop gewezen 
worden geen dubbele dosis in te nemen.  Speciale populaties :  Gelĳktĳdige infectie met HIV-1 : Volg de dosisaanbevelingen in Tabel 1. Voor dosisaanbevelingen met antivirale HIV-middelen, zie SKP rubriek 4.4 en 4.5. Zie SKP rubriek 4.8 en 5.1 voor meer informatie.  Patiënten die een 
levertransplantatie hebben ondergaan : Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in combinatie met ribavirine wordt aanbevolen voor een behandelduur van 24 weken bĳ patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. Bĳ deze patiënten kan een lagere startdosering ribavirine 
geschikt zĳn. In een postlevertransplantatiestudie werd de dosis ribavirine per persoon afgestemd en kregen de meeste patiënten 600 tot 800 mg per dag (zie SKP rubriek 5.1). Voor dosisaanbevelingen met calcineurineremmers, zie SKP rubriek 4.5. Oudere patiënten: Bĳ oudere patiënten 
is dosisaanpassing van Exviera niet noodzakelĳk (zie SKP rubriek 5.2).  Nierfunctiestoornissen : Er is geen dosisaanpassing van Exviera noodzakelĳk voor patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (zie SKP rubriek 5.2). Leverfunctiestoornissen :  Er is geen 
dosisaanpassing van Exviera noodzakelĳk voor patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh A). De veiligheid en werkzaamheid van dasabuvir zĳn niet vastgesteld bĳ met HCV geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van 
farmacokinetische studies lĳkt er echter geen dosisaanpassing vereist te zĳn. Exviera mag niet gebruikt worden bĳ patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) (zie SKP rubriek 5.2).  Pediatrische patiënten : De veiligheid en werkzaamheid van dasabuvir bĳ kinderen en 
adolescenten onder de 18 jaar zĳn nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens beschikbaar. Wĳze van toediening : De filmomhulde tabletten zĳn voor oraal gebruik. Patiënten moeten erop gewezen worden de tablet in zĳn geheel door te slikken (d.w.z. patiënten mogen de tablet niet kauwen, 
breken of oplossen). Voor een optimale absorptie dienen de Exviera-tabletten met voedsel te worden ingenomen. De hoeveelheid vet en calorieën in het voedsel doet daarbĳ niet ter zake (zie SKP  rubriek 5.2). CONTRA-INDICATIES : Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor 
(één van) de in SKP rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).  Het gebruik van geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten zoals de meeste orale combinatie-anticonceptiemiddelen en voor anticonceptie gebruikte vaginale ringen (zie SKP rubriek 4.4 en 4.5). Naar verwachting zal gelĳktĳdige 
toediening van Exviera met geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zĳn, de plasmaconcentraties van dasabuvir verlagen waardoor de therapeutische werking afneemt (zie SKP rubriek 4.5). Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gecontra-indiceerde Enzym-
inductoren: carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital - efavirenz, nevirapine, etravirine – enzalutamide – mitotaan – rifampicine - sint-janskruid (Hypericum perforatum).  Geneesmiddelen die sterke CYP2C8-remmers zĳn, kunnen de plasmaconcentraties van dasabuvir verhogen en moeten 
niet gelĳktĳdig met Exviera worden toegediend (zie SKP rubriek 4.5). Voorbeeld van gecontra-indiceerde CYP2C8-remmers: gemfibrozil.  Exviera wordt toegediend met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir voor contra-indicaties van ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.  BĲWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De samenvatting van het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gepoolde gegevens van klinische fase 2- en 3-onderzoeken bij meer dan 2.600 patiënten die Exviera 
en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kregen met of zonder ribavirine. Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine (inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose): Bij patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kregen met ribavirine, waren de meest voorkomende 
bijwerkingen (meer dan 20% van de patiënten) vermoeidheid en misselijkheid. Het percentage patiënten dat definitief met de behandeling stopte als gevolg van bijwerkingen bedroeg 0,2% (5/2.044). 0,2% (5/2.044) van de patiënten onderbrak de behandeling vanwege bijwerkingen. Bij 
4,8% (99/2.044) van de patiënten werd de dosis ribavirine verlaagd als gevolg van bijwerkingen. Met uitzondering van hogere percentages voorbĳgaande hyperbilirubinemie was het veiligheidsprofiel van Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine bĳ patiënten met 
gecompenseerde cirrose gelĳk aan dat van patiënten zonder cirrose. Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir zonder ribavirine: Er waren geen patiënten die met de behandeling stopten of de behandeling onderbraken als gevolg van bĳwerkingen.  Tabel met bijwerkingen:  In Tabel 3 
staan bijwerkingen waarbĳ er minimaal een redelĳke kans is op een causaal verband tussen de bĳwerking en dasabuvir, in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, met of zonder ribavirine. De meerderheid van de bĳwerkingen in Tabel 3 betroffen bĳwerkingen met ernstgraad 1 
bĳ regimes die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir bevatten. De bĳwerkingen worden hierna genoemd per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, 
<1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000).  Tabel 3. Bĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Exviera in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine* N = 2.044:  Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak, Anemie - Psychische stoornissen: Zeer vaak, Slapeloosheid - 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak, Misselĳkheid - Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak, Jeuk -  Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak, Asthenie – Vermoeidheid. Tabel 3. Bĳwerkingen die zĳn vastgesteld met Exviera in combinatie met 
ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir N = 588 : Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak, Jeuk. *De gegevens omvatten alle met genotype 1 geïnfecteerde patiënten in klinische fase 2- en 3-onderzoeken inclusief patiënten met cirrose. NB: Voor afwĳkende laboratoriumwaarden zie Tabel 4.   
Beschrĳving van geselecteerde bĳwerkingen. Afwĳkende laboratoriumwaarden: Veranderingen in geselecteerde laboratoriumparameters staan beschreven in Tabel 4. Om de presentatie eenvoudig te houden, staan de verschillende onderzoeken naast elkaar gerangschikt. Er mogen geen 
directe vergelijkingen worden gemaakt tussen onderzoeken met een verschillende onderzoeksopzet.Zie SKP voor de volledige tabel.  Verhoogde ALAT-serumwaarden. In een gepoolde analyse van klinische studies met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met en zonder ribavirine, 
had 1% van de patiënten ALAT-serumwaarden van meer dan 5 keer de bovengrens van normaal (ULN) nadat met de behandeling was gestart. De incidentie van dergelĳke verhoogde waarden was 26% bĳ vrouwen die gelĳktĳdig geneesmiddelen met ethinylestradiol innamen. Om die 
reden zĳn deze geneesmiddelen gecontra-indiceerd in combinatie met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Er is geen incidentie van verhoogde ALAT-waarden waargenomen bĳ andere soorten systemische oestrogenen die algemeen gebruikt worden bĳ hormoonvervangingstherapie 
(bĳv. estradiol en geconjugeerde oestrogenen). Verhoogde ALAT-waarden waren doorgaans asymptomatisch, deden zich over het algemeen voor gedurende de eerste 4 weken van de behandeling (gemiddeld 20 dagen, tussen 8-57 dagen) en de meeste verdwenen naarmate de behandeling 
voortduurde. Twee patiënten, onder wie één patiënt die ethinylestradiol gebruikte, stopten met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir vanwege verhoogde ALAT-waarden. Drie patiënten, onder wie één patiënt die ethinylestradiol gebruikte, onderbraken de behandeling met Exviera en 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir gedurende één tot zeven dagen. De meeste van deze verhoogde ALAT-waarden waren van voorbĳgaande aard en werden beoordeeld als gerelateerd aan Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Verhoogde ALAT-waarden werden over het algemeen niet 
in verband gebracht met verhoogde waarden van bilirubine. Cirrose was geen risicofactor voor verhoogde ALAT-waarden (zie SKP rubriek 4.4).  Verhoogde serum-bilirubinewaarden. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het (voornamelĳk indirecte) bilirubine in het serum waargenomen bĳ 
patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir met ribavirine kregen, gerelateerd aan de remming van de bilirubinetransporters OATP1B1/1B3 door paritaprevir en aan door ribavirine geïnduceerde hemolyse. Stĳgingen van het bilirubine traden op na het begin van de behandeling, 
met een piek in studieweek 1, waarna deze over het algemeen verdwenen naarmate de behandeling voortduurde. Verhoogde bilirubinewaarden gingen niet gepaard met stĳgingen van aminotransferasewaarden. De frequentie van stĳgingen van indirect bilirubine was lager bĳ patiënten 
die geen ribavirine kregen.  Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. Het algehele veiligheidsprofiel bĳ met HCV geïnfecteerde getransplanteerde patiënten die Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine kregen toegediend (naast hun immunosuppressivum) 
was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die in klinische fase 3-onderzoeken met Exviera en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine werden behandeld, al kwamen sommige bĳwerkingen vaker voor. 10 patiënten (29,4%) hadden ten minste één postbaseline hemoglobinewaarde 
van minder dan 10 g/dl. 10 van de 34 patiënten (29,4%) veranderden de dosis ribavirine als gevolg van een hemoglobine-afname en 2,9% (1/34) heeft de behandeling met ribavirine onderbroken. Dosiswĳzigingen van ribavirine hadden geen invloed op de SVR-percentages. 5 patiënten 
hadden erytropoëtine nodig, en al deze patiënten kregen ribavirine met een aanvangsdosis van 1000 tot 1200 mg per dag. Geen van de patiënten heeft een bloedtransfusie ondergaan.  Patiënten die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HIV/HCV. Het algehele veiligheidsprofiel van patiënten 
die gelĳktĳdig geïnfecteerd waren met HCV/HIV-1 was gelĳk aan het veiligheidsprofiel bĳ patiënten die alleen met HCV waren geïnfecteerd. Er zĳn voorbĳgaande stĳgingen van het totale bilirubinegehalte >3 x ULN (meestal indirect) waargenomen bĳ 17 patiënten (27,0%); 15 van deze 
patiënten kregen atazanavir. Bĳ geen van de patiënten ging de hyperbilirubinemie gepaard met gelĳktĳdige stĳgingen van aminotransferasewaarden.   Pediatrische patiënten. Het gebruik van Exviera bĳ kinderen en jongeren tot 18 jaar is nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens 
beschikbaar.  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 : België : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II  - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be -  e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN AbbVie Ltd – Maidenhead SL6 4XE - Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : EU/1/14/983/001. DATUM VAN DE 
HERZIENING VAN DE TEKST : 01/2015   Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
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WANT ELKE PATIËNT TELT
Hoog genezingspercentage*

CHRONISCHE HEPATITIS C GENOTYPE 1 EN 4

EEN ORALE BEHANDELING, VAN 12 OF 24 WEKEN†, ZONDER INTERFERON +/- RIBAVIRINE VOOR 
DE BEHANDELING VAN GENOTYPE 1 OF 4 CHRONISCHE HEPATITIS C BIJ VOLWASSENEN.

RESPONSPERCENTAGE

GENOTYPE 1 
HEPATITIS C ‡

Viekirax® + Exviera® hebben verschillende werkingsmechanismen 
met een complementair resistentieprofi el1,2

*SVR12: Sustained Virologic Respons gedefi nieerd als niet-waarneembaar HCV-RNA 12 weken na afl oop van de behandeling.1,2

† 24 weken behandeling zijn nodig bij patiënten GT1a en GT4 cirrotische patiënten.1
‡ Bij patiënten die de aanbevolen behandeling ontvangen.
§    Samengevoegde gegevens van Fase III onderzoeken bij patiënten geïnfecteerde met genotype 1 HCV die behandeld werden volgens de aanbevolen dosering  

Viekirax® Exviera® +/- RBV voor 12 of 24 weken.
+ Volgens Metavir classifi catie
* Gegevens van een Fase 2 studie bij non-cirrotische GT4 patiënten die de  aanbevolen behandeling dosering ontvangen.
**  De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zijn niet vastgesteld bij met HCV geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis 

(Child-Pugh B); op basis van farmacokinetische studies lijkt er echter geen dosisaanpassing nodig te zijn. Viekirax® is gecontra-indiceerd bij patiënten met 
een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C).

1. SKP van Viekirax®, januari 2015. 2. SKP van Exviera®, januari 2015.
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Verpakking Affabriekprijs

Viekirax® 56 tabletten 11.960 €

Exviera® 56 tabletten 1.040 €
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F0-F4 patienten+

97%
de SVR12

(n=1,052/1,083)§

Patienten 
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100%
de SVR12

(n=91/91)*
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T och is het tegendeel waar: met 
name in de biomedische disci-
plines worden steeds vaker en 

nadrukkelijker vraagtekens geplaatst bij 
de integriteit en de waarde van de gepu-
bliceerde vruchten van onderzoek. 

Zo liet Richard Horton, editor-in-chief 
van The Lancet, onlangs verstaan dat 
mogelijk tot de helft van alle gepubli-
ceerde resultaten niet strookt met de 
waarheid (1). In eigen land bleek uit een 
recent onderzoek dat van 315 bevraagde 
Vlaamse biomedische wetenschappers, 
15% toegaf zich schuldig te hebben ge-
maakt aan ernstige wetenschappelijke 
fraude (fabricatie, vervalsing, manipula-
tie, of plagiaat van data) (2). Wat is er aan 
de hand?

Methodologie
Vooreerst leent de (klinische) biomedi-
sche onderzoeksmethodologie zich, in 
vergelijking met exacte wetenschappen, 
veel meer tot onjuiste, meerdere, of te-
gengestelde interpretaties van onder-
zoeksbevindingen. De onderzoekers van 
het CERN kwamen pas naar buiten met 
de ontdekking van het Higgs-boson toen 
bleek dat de kans op een toevalsbevin-
ding kleiner was dan 5x de standaard-
afwijking (1 op 3,5 miljoen). Ter vergelij-
king, patiënten worden blootgesteld aan 
een nieuwe behandeling als de kans op 
een toevalsbevinding (type I-fout) kleiner 
is dan 1 op 20. Het alomtegenwoordige 
‘P-waarde van 5%’-fetisjisme is, sinds het 
toevallig werd geïntroduceerd door Sir 
Ronald Fisher in verband met effecten 
van bemesting op de opbrengst van ge-
wassen, op geen enkele rationele basis 

gestoeld. Bovendien laten de kwaliteit 
van het onderzoeksprotocol en de statis-
tische verwerking van de resultaten vaak 
te wensen over, waardoor er eerder ‘waste’ 
dan ‘value’ wordt gegenereerd (3).

Naast de mogelijke oorzaken van toe-
vallige en systematische bias die onder-
zoeksresultaten kunnen vertekenen, staat 
zeker het geneesmiddelenonderzoek 
bloot aan belangenvermenging. Vanwe-
ge de enorme pecuniaire belangen die 
op het spel staan, hoeft het niet te ver-
bazen dat industriegesponserde studies 
vaak andere (lees: gunstigere) bevindin-
gen of interpretaties opleveren wat be-
treft de werkzaamheid en veiligheid van 
het onderzochte geneesmiddel (4). 

Ten slotte is er de obsessie van instituten, 
organen, en overheden die instaan voor 
aanstelling, bevordering, of financiering 
van onderzoekers met zuiver kwantita-
tieve maten van researchoutput, zoals 
de Hirsch-index, die verantwoordelijk is 
voor toenemende zware druk op onder-
zoekers, met alle persoonlijke en sociale 
gevolgen van dien. De recente petitie 
opgesteld door de actiegroep ‘Hervor-

ming hoger onderwijs’ toont aan dat ve-
len het water stilaan aan de lippen staat 
(URL: https://actiegroephogeronderwijs.
wordpress.com/). In tijden van inperking 
van middelen, leidt het huidige financie-
ringsmodel tot een ongezonde en abra-
sieve competitie die een hypotheek legt 
op de creativiteit, efficiëntie, integriteit, 
en collegialiteit van onderzoekers.

Wat staat ons te doen?
De diagnose is niet nieuw, en mogelijke 
remedies liggen voor de hand (5). 
•  Het hoger onderwijs dient meer aan-

dacht te besteden aan doorgedreven 
competenties inzake onderzoeksme-
thoden en de ethische aspecten ervan. 

•  Zowel het protocol als de ruwe onder-
zoeksresultaten dienen systematisch 
publiek beschikbaar gesteld te wor-
den, ongeacht wie de opdrachtgever 
is, en het voorwerp te zijn van regel-
matige audit.

•  Overheden en sponsors moeten sa-
menwerking en multidisciplinariteit 
aanmoedigen, en voorrang geven aan 
onderzoeksmethoden die de verhou-
ding van effect tot bias maximaliseren. 

•  Bij het toekennen van middelen aan 
het hoger onderwijs dient minder een-
zijdig rekening worden gehouden met 
bibliometrische maten en aantal af-
gelegde doctoraten, zodat niet alleen 
de maatschappelijke waarde van het 
onderzoek, maar tegelijk het statuut 
en de loopbaanmogelijkheden van de 
jonge onderzoekers er beter van wor-
den. 

•  Ten slotte dient de overheid in te zet-
ten op het academisch klinisch on-
derzoek, zoals recent geformuleerd 

in een advies van de Koninklijke  
Academie voor Geneeskunde (KAGB) 
(URL:http:/ /www.zorg-en-gezond-
heid.be/Over-ons/KAGB/Adviezen/ 
Advies,-29-maart-2014,-Memoran-
dum-klinisch-onderzoek-in-Vlaanderen/)

De samenleving houdt wetenschappelijk 
onderzoek in de biomedische disciplines 
nog steeds in hoog aanzien, en heeft hier 
belangrijke financiële middelen voor 
over. Het is voor de onderzoeksgemeen-
schap en de ervoor verantwoordelijke 
instanties dan ook niet alleen een zaak 
van goed beheer, maar ook en vooral 
een ethische plicht om de beschikbare 
middelen te vertalen in nuttige waarde 
voor alle stakeholders. ❚

Prof. Wim Ceelen
Postdoctoraal onderzoeker, FWO
Hoogleraar, Universiteit Gent
Kliniekhoofd Gastro-intestinale Heelkunde, UZ Gent
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❚ DE VRUCHTEN VAN HET BIOMEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ■

Waardevolle kennis of afval?

OPINIE

Als enkel het aantal publicaties een maat zou zijn voor de kwaliteit 
en de maatschappelijke relevantie van het wetenschapsbedrijf, 
zou er reden zijn voor optimisme. Door de opgang van online 
platformen en het open-accessmodel verdubbelt het aantal peer-
reviewed publicaties elke negen jaar.
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Prof. Ceelen: “In eigen land bleek 
uit recent onderzoek dat van 315 
bevraagde Vlaamse biomedische 
wetenschappers, 15% toegaf zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
ernstige wetenschappelijke fraude 
Wat is er aan de hand?”

 
De overheid dient in te 

zetten op het academisch 
klinisch onderzoek. 
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G een rechten zonder verant-
woordelijkheden, is het devies. 
In de huidige regelgeving is de 

wettelijke medewerkingsplicht van de 
patiënt ten opzichte van de zorgverlener 
een te vaag en te beperkt concept.

Het charter onderscheidt zeven verant-
woordelijkheden van wilsbekwame pati-
enten ten aanzien van zorgverleners. Vier 
daarvan kunnen worden beschouwd als 
fatsoensverantwoordelijkheden, die de 
patiënt als burger van de samenleving 
dient na te leven.

Het gaat om:
•  de verantwoordelijkheid om de 

rechten van de zorgverlener en 
andere patiënten te respecteren, zoals 
het recht op fysieke en psychische 
integriteit en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer;

•  de verantwoordelijkheid om het 
reglement van de verzorgingsinstelling 
na te leven;

•  de verantwoordelijkheid om op de 
afspraak met de zorgverlener op te 
dagen of tijdig te verwittigen indien 
verhinderd te zijn;

•  de verantwoordelijkheid om de 
zorgverlener een (correct) honorarium 
te betalen voor zijn prestaties.

De overige drie behoren tot het niveau 
van de bijzondere verantwoordelijk-
heden als patiënt:
•  de verantwoordelijkheid om de 

zorgverlener zo volledig en correct 
mogelijk in te lichten over zijn 
gezondheidstoestand;

•  de verantwoordelijkheid om 
wettelijk verplichte behandelingen te 
ondergaan (bv. poliovaccinatie);

•  de verantwoordelijkheid om 
adviezen en instructies na te leven 
na zorgvuldige informatie door de 
zorgverlener. 

De patiënt die niet handelt zoals van 
een zorgvuldige patiënt kan worden 
verwacht, kan daardoor een eigen fout 
begaan die de zorgkwaliteit aantast. 
Centraal bij het motief tot het opstellen 
van dit charter, is dat het naleven van 
deze verantwoordelijkheden de zorgver-
lener-patiëntrelatie, de behandeling en 
dus de patiënt ten goede komt.

Dit lijken eigenlijk vanzelfsprekendhe-
den, maar het is niet slecht om ze op 
een rijtje te zetten in een tijdsgeest waar 
velen graag hun verantwoordelijkheid 
van zich afschuiven. Het Vlaams patiën-
tenplatform is nochtans minder enthou-
siast. Het charter zou te eenzijdig zijn, 
want verantwoordelijkheden moet men 
in beide richtingen opnemen, luidt het. 
Klopt natuurlijk. Maar dit charter kwam 
dan ook tot stand na een eenzijdige pati-
entenrechtenwet.

De Orde van Artsen kan zich wel vinden 
in dit charter, maar heeft oog voor pa-
tient empowerment, zoals blijkt uit een 
recent advies over inzage in het elektro-
nisch medisch dossier (zie onze site). ❚

P.S.

Charter drukt patiënt met neus  
op eigen verantwoordelijkheid

BEROEPSNIEUWS

De wet patiëntenrechten had het vooral over de rechten van de patiënt, niet over de plichten. 
Daar wil het ‘charter over goed patiëntschap’ verandering in brengen. De Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde (KAGB) stelde het op 26 september voor.
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•  4,05% jaarlijks gemiddeld netto rendement over de 
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Publicatiedruk 
verpletterend
De publicatiedruk bij weten-
schappers ligt ontzettend 
hoog, met een nefast gevolg 
voor de kwaliteit, of zelfs ge-
sjoemel. Zowel buitenlandse 
als binnenlandse wetenschap-
pers hebben er genoeg van.

D at wetenschappers steeds meer 
worden afgerekend op hun 
aantal publicaties, komt de 

kwaliteit van hun werk allesbehalve ten 
goede. Zo nam een jonge Canadese on-
derzoeker onlangs ontslag aan de Duke 
University. Hij neemt de wetenschap-
pelijke wereld op de korrel in een brief: 
“Wetenschappers zijn vandaag als kippen 
zonder kop. We moeten om de haverklap 
iets publiceren. Maar die publicaties 
slaan nergens op, want ze worden on-
derschreven door collega’s die niet tegen 
je durven in te gaan.” Met andere woor-
den: you scratch my back, I scratch yours, 
maar gefundeerd zijn de wetenschappe-
lijke publicaties nog allesbehalve.

Ook belangrijke wetenschappelijke tijd-
schriften luiden de alarmklok. The Scien-
tist Magazine meldde vorige maand nog 
dat het aantal wetenschappelijke publi-
caties om de negen jaar verdubbelt. Vol-
gens Richard Horton, uitgever van The 
Lancet, is zelfs de helft van de publicaties 
‘vervalst’. 

In eigen land weerklonk eind augustus 
nog fel protest van ruim 150 Vlaamse 
wetenschappers die zich verzamelden in 
de Actiegroep Hoger Onderwijs. “De ob-
sessie met kwantiteit staat kerntaken van 
universiteit in de weg”, heette het onder 
meer in een open brief. In deze brief wor-
den oplossingen aangereikt, en de onder-
zoekers roepen op om een protestpetitie 
te ondertekenen. Het opiniestuk van prof. 
Ceelen op de bladzijde hiernaast gaat in 
dezelfde richting. ❚

P.S.
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B eide ziekenhuizen hebben al een 
jarenlange traditie van inten-
se samenwerking op medisch 

vlak, die ze als bijzonder positief evalu-
eren. Daarom besloten ze verleden jaar 
deze samenwerking te bezegelen in een 
contractuele ziekenhuisnetwerkovereen-
komst. Uitgangspunt: “De juiste zorg 
voor de juiste patiënt op de juiste plaats”. 

Hierbij staat het AZ Sint-Rembert (217 
bedden) in voor de uitbouw van de 
regio nale ziekenhuiszorg voor de be-
volking van het Houtland, in nauwe 
samenwerking met de huisartsen. De 
hooggespecialiseerde (tertiaire) zorg 
voor de regio biedt het AZ Sint-Jan Brug-
ge-Oostende aan. De uiteindelijke doel-
stellingen zijn: beter beantwoorden aan 
de behoeften van de regionale bevolking 
van het Houtland, de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg verbeteren en de beschik-
bare middelen voor de gezondheidszorg 
optimaliseren.

Goede afspraken
Om deze ambities waar te maken, wer-
den de strategische doelstellingen van 
beide ziekenhuizen op elkaar afge-
stemd en verder ondersteund. De over-
eenkomst vermeldt afspraken inzake  
samenwerking en taakverdeling, com-
plementariteit, investeringen, kwaliteits-
controle, verwijzingen en wederzijdse 
ondersteuning. De netwerkovereen-
komst blijft de dynamiek van elk van  
beide ziekenhuizen ondersteunen:
• beide ziekenhuizen behouden hun 

autonomie, identiteit, visie en 
missie;

• met als juridische vorm 
de overeenkomst als een 
contractuele verbintenis, 
maar zonder afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid. Het gaat 
noch om een fusie, noch om een 
groepering;

• ze sluit andere vormen van 
samenwerking met derden in 
geen geval uit.

De uitvoering van de overeenkomst 
wordt bewaakt door een coördinatie-
comité, een medische comité en een da-
gelijks bureau. Ze komen op regelmatige 
basis samen. Beide partijen zijn hierin 
evenredig vertegenwoordigd.

Beide algemene ziekenhuizen zijn ervan 
overtuigd dat door deze vorm van gefor-
maliseerde samenwerking iedere patiënt 
van het Houtland aanspraak kan maken 
op de best mogelijke kwalitatief hoog-
staande zorg in eigen regio.

Poolen in chirurgie
Volgens deze lijn gaan het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende en het Torhoutse AZ 
Sint-Rembert intensief samenwerken op 
het vlak van chirurgie. Daarmee bouwen 
ze de hogervermelde samenwerkings-
overeenkomst verder uit. Beide zieken-
huizen willen patiënten steeds zorgcon-
tinuïteit bieden door medische expertise 
uit te wisselen. Dat door dus chirurgen 
te poolen. 

Wim Allemeersch, algemeen directeur AZ 
Sint-Rembert: “Omdat het AZ Sint-Rem-
bert de patiënten uit Torhout en de ruime 
regio van het Houtland een breder patho-
logieaanbod wil brengen, is er binnen het 
raam van het samenwerkingsverband 
tussen beide ziekenhuizen specifiek een 
samenwerking tot stand gekomen voor 
een pool chirurgie. Zo wenden we medi-
sche expertises en subspecialisaties aan 
in ons ziekenhuis. Daardoor kunnen we 
tegemoetkomen aan een patiëntenvraag 
om dichtbij huis te kunnen blijven voor 
medische aangelegenheden.”

De pool chirurgie bestaat uit artsen-spe-
cialisten uit beide ziekenhuizen. De chi-
rurgen uit het AZ Sint-Jan Brugge-Oos-
tende, die deel uitmaken van het team 
Heelkunde onder leiding van dr. Dille-
mans, wenden in Torhout elk afgespro-
ken subspecialisaties aan. 

Ook in belang van familie
Diensthoofd in Torhout van de vernieuw-
de pool Chirurgie is dr. Brouns, specialist 
in de algemene en abdominale chirurgie 
en met bijzondere bekwaamheid in de 
oncologische heelkunde: “Dankzij de 
pool Chirurgie kunnen patiënten van het 
AZ Sint-Rembert en patiënten uit het hin-
terland die liever naar een kleiner regio-
naal ziekenhuis zoals Torhout komen, nu 
ook op consultatie voor elke medische 
heelkundige pathologie. Patiënten kun-
nen het liefst dichtbij hun woonplaats te-
recht. Vaak ook omdat het comfortabeler 
is voor de familie van de patiënt.”

De afdeling algemene chirurgie van het 
AZ Sint-Rembert is versterkt door vier 
specialisten die ook verbonden blijven 
aan de pool chirurgen van het AZ Sint-
Jan te Brugge, waarvan dr. Dillemans 
aldus diensthoofd is.

Voorbeeld van netwerking
Dr. Hans Rigauts, algemeen directeur 
van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende: 
“De plannen van de nieuwe ziekenhuisfi-
nanciering van minister De Block leggen 
een zwaar accent op netwerking. Iets wat 
wij toejuichen en waar we voortrekkers 
in zijn. De samenwerking met het AZ 
Sint-Rembert is positief en constructief. 
Een voorbeeld van netwerking tussen 
ziekenhuizen voor medische functies, 
expertise en diensten. De Torhoutse spe-
cialisten dr. Brouns en dr. Stalpaert zijn 
overigens ook toegelaten artsen gewor-
den bij het AZ Sint-Jan. De samenwer-
kingsovereenkomst werkt dus in beide 
richtingen.”

Noteren wij in fine dat het AZ St-Jan 
Brugge-Oostende een uitgebreid net-
werk van samenwerkingen ondersteunt. 
Buiten het AZ St-Rembert, Torhout, werkt 
het ziekenhuis nog met het AZ St.-Lucas 
Brugge, het AZ Groeninge Kortrijk, het 
H.-Hartziekenhuis Roeselare, het AZ  
Damiaan Oostende, de St.-Augustinus-
kliniek Veurne, Gezondheidszorg Oost-
kust Zeno Knokke, zonder te spreken 
van de campus St-Jan Oostende (voor-
malig AZ Serruys). ❚

Frans De Kuyssche

Dr. Francis Brouns, diensthoofd: algemene, abdominale en oncologische 
heelkunde;
Dr. Stefaan Stalpaert: algemene, thoracale en (endo)vasculaire heelkunde;
Dr. Isabelle Debergh: algemene, abdominale en bariatrische heelkunde;
Dr. Sebastiaan Van Cauwenberge: algemene, bariatrische, postbariatrische, 
buikwand- en kinderheelkunde;
Dr. Tom Feryn: algemene, proctologische en colorectale heelkunde;
Dr. Jan Lesaffre: algemene, borst- en thoracale heelkunde.
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Een pool chirurgie in het Houtland
Het AZ Sint-Rembert in Torhout en het AZ Sint-Jan Brugge-
Oostende willen, nog meer dan in het verleden, de krachten 
bundelen om kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg in de regio 
verder uit te bouwen door chirurgen te poolen.

Pool chirurgie artsen, specialisten  
en subspecialisaties

ZIEKENHUISNIEUWS

De pool chirurgie.

Wim Allemeersch: “Tegemoetkomen 
aan de vraag van patiënten om 
dichtbij huis te kunnen blijven.”

Dr. Hans Rigauts: “De samenwerking 
werkt in beide richtingen.”

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Jardiance 10 mg � lmomhulde tabletten Jardiance 25 mg � lmomhulde tabletten KWAL-
ITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Jardiance 10 mg : elke tablet bevat 10 mg empagli� ozine. Jardiance 25 mg: elke tablet bevat 25 mg empagli� ozine. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet 
(tablet). Jardiance 10 mg : ronde, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met afgeschuinde rand, met de inscriptie ‘S10’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de andere kant (tabletdiameter: 
9,1 mm). Jardiance 25 mg: Ovale, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met de inscriptie ‘S25’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de andere kant (tabletlengte: 11,1 mm, tabletbreedte: 
5,6 mm). THERAPEUTISCHE INDICATIES Jardiance is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 om de bloedglucoseregulatie te verbeteren bij volwassenen: Monotherapie Als dieet en lichaams-
beweging alleen geen adequate bloedglucoseregulatie geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine niet geschikt geacht wordt vanwege intolerantie. Aanvullende combinatietherapie In combinatie met 
andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate bloedglucoseregulatie geven (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.1 van de Samenvatting 
van de Productkenmerken voor beschikbare gegevens over verschillende combinaties). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Monotherapie en aanvullende combinatietherapie De aanbevolen aanvangsdosering is 10 mg empagli� ozine eenmaal daags voor monotherapie 
en aanvullende combinatietherapie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline. Bij patiënten die empagli� ozine 10 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 hebben en bij wie een strakkere bloedglucoseregulatie nodig is, kan de dosis 
worden verhoogd naar 25 mg eenmaal daags. De maximale dagelijkse dosis is 25 mg (zie hieronder). Als empagli� ozine wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan worden overwogen om de dosering van het sulfonylureumderivaat of de insuline 
te verlagen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubriek Bijwerkingen). Speciale patiëntgroepen Patiënten met nierinsu�  ciëntie Vanwege het werkingsmechanisme is de werkzaamheid van empagli� ozine afhankelijk van de nierfunctie. Er is geen dosisaanpassing nodig 
bij patiënten met een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl ≥ 60 ml/min. Behandeling met empagli� ozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min. Bij patiënten die empagli� ozine verdragen en bij wie de eGFR voortdurend 
onder 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl onder 60 ml/min daalt, dient de dosis empagli� ozine te worden aangepast tot of te worden aangehouden op 10 mg eenmaal daags. Empagli� ozine moet worden gestopt als de eGFR voortdurend onder 45 ml/min/1,73 m2 of de CrCl voortdurend onder 
45 ml/min is (zie rubriek Bijwerkingen). Empagli� ozine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD) of bij dialysepatiënten, aangezien niet wordt verwacht dat het bij deze patiënten e£ ectief is. Patiënten met leverinsu�  ciëntie Er is geen dosisaanpassing 
nodig bij patiënten met een leverinsu¤  ciëntie. Blootstelling aan empagli� ozine is verhoogd bij patiënten met ernstige leverinsu¤  ciëntie. Therapeutische ervaring bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis is beperkt en daarom wordt gebruik in deze populatie niet aanbevolen. 
Ouderen Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van leeftijd. Bij patiënten van 75 jaar en ouder moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op volumedepletie (zie rubriek Bijwerkingen). Als gevolg van beperkte therapeutische ervaring wordt start van de 
behandeling met empagli� ozine bij patiënten van 85 jaar en ouder niet aanbevolen. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van empagli� ozine bij kinderen en adolescenten zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening De tabletten 
kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen, en in hun geheel worden doorgeslikt met water. Als een dosis wordt overgeslagen, moet deze worden ingenomen zodra de patiënt dit beseft. Er mag geen dubbele dosis op dezelfde dag worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van de) in rubriek 6.1 van de “Samenvatting van de ProductKenmerken” vermelde hulpstof(fen). BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidspro� el Een totaal van 13.076 patiënten met diabetes type 2 werd geïncludeerd 
in klinische studies om de veiligheid van empagli� ozine te evalueren. 2.856 patiënten ontvingen empagli� ozine 10 mg en 3.738 patiënten ontvingen empagli� ozine 25 mg gedurende ten minste 24 weken en 601 of 881 patiënten gedurende ten minste 76 weken, hetzij alleen of in 
combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat, DPP-4-remmers of insuline. In 5 placebogecontroleerde studies van 18 tot 24 weken werden 2.971 patiënten geïncludeerd van wie er 995 werden behandeld met placebo en 1.976 met empagli� ozine. De totale incidentie van 
bijwerkingen bij patiënten behandeld met empagli� ozine was gelijk aan die bij placebopatiënten. De meest frequent gemelde bijwerking was hypoglykemie wanneer er gelijktijdig een sulfonylureumderivaat of insuline was gebruikt (zie beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). 
Bijwerkingen in tabelvorm Bijwerkingen, geclassi� ceerd per systeem/orgaanklasse en volgens voorkeurstermen van MedDRA, die gemeld zijn bij patiënten die empagli� ozine kregen in placebogecontroleerde studies, worden in onderstaande tabel weergegeven (tabel 1). De bijwerkin-
gen worden gerangschikt per absolute frequentie. Frequenties worden gede� nieerd als zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen gemeld in placebogecontroleerde studies.

1. SKP Jardiance 10mg en 25 mg  —* JARDIANCE is niet geïndiceerd als geneesmiddel voor gewichtsverlies, noch als antihypertensivum - § www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/default.aspx (webtoepassing ‘Farmaceutische Specialiteiten ’)

Systeem/orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infectiesa - 
Urineweginfectiea

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met sulfonylureumderivaat of insuline)a

Huid- en onderhuidaandoeningen Pruritis (gegeneraliseerd)
Bloedvataandoeningen Volumedepletiea

Nier- en urinewegaandoeningen Vaker plassena Dysurie
a zie paragrafen hieronder voor aanvullende informatie. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hypoglykemie De frequentie van hypoglykemie was afhankelijk van de achtergrondtherapie in de respectieve studies. Minimale hypoglykemie De frequentie van patiënten met minimale 
hypoglykemie was gelijk voor empagli� ozine en placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie 
op metformine en een sylfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 16,1%, empagli� ozine 25 mg: 11,5%, placebo: 8,4%) en als aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 19,5%, empagli� ozine 
25 mg: 27,1%, placebo: 20,6% tijdens de eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 36,1%, empagli� ozine 25 mg: 34,8%, placebo 35,3% gedurende de studie van 78 weken). Ernstige hypoglykemie (hypoglykemie die hulp 
vereist) Er werd geen toename in ernstige hypoglykemie waargenomen bij empagli� ozine vergeleken met placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat en als aanvullende therapie op 
pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, 
placebo: 0% tijdens de eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo 0% gedurende de studie van 78 weken). Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties 
Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties werden vaker gemeld bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 4,1%, empagli� ozine 25 mg: 3,7%) vergeleken met placebopatiënten (0,9%). Deze infecties werden vaker gemeld 
bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebopatiënten, en het verschil in frequentie was minder uitgesproken bij mannen. De genitale infecties waren mild of matig in intensiteit. Vaker plassen Vaker plassen (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen 
pollakisurie, polyurie en nycturie) werd met hogere frequentie waargenomen bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 3,4%, empagli� ozine 25 mg: 3,2%) vergeleken met placebopatiënten (1,0%). Vaker plassen was meestal mild of matig in intensiteit. 
De frequentie van de gemelde nycturie was vergelijkbaar voor placebo en empagli� ozine (< 1%). Urineweginfectie De totale frequentie van urineweginfectie gemeld als bijwerking was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine 25 mg en placebo (7,6%) en hoger met 
empagli� ozine 10 mg (9,3%). Vergelijkbaar met placebo werd urineweginfectie vaker gemeld voor empagli� ozine bij patiënten met een geschiedenis van chronische of terugkerende urineweginfecties. De intensiteit (mild, matig, ernstig) van urineweginfecties was vergelijkbaar bij 
patiënten behandeld met empagli� ozine en placebo. Urineweginfecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebo; er was geen verschil bij mannen. Volumedepletie De totale frequentie van volumedepletie (met inbegrip van de vooraf 
gede� nieerde termen verlaagde bloeddruk (ambulant), verlaagde systolische bloeddruk, dehydratie, hypotensie, hypovolemie, orthostatische hypotensie en syncope) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 0,5%, empagli� ozine 25 mg: 
0,3%) en placebo (0,3%). De frequentie van voorvallen van volumedepletie was toegenomen bij patiënten van 75 jaar en ouder behandeld met empagli� ozine 10 mg (2,3%) of empagli� ozine 25 mg (4,4%) vergeleken met placebo (2,1%). 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: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie - Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments - Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim International 
GmbH - Binger Str. 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein – Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/018 (Jardiance 10 mg - 100 tabletten) 
- EU/1/14/930/005 (Jardiance 25 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg - 100 tabletten) DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 12/2014 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim - Arianelaan 16 - 1200 Brussel. 
Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel Marketing authorization holder
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Publieke prijs§

30 x 10 mg 49,54 €

30 x 25 mg 49,54 €

100 x 10 mg 146,7€

100 x 25 mg 146,7€

verlaagt de glycemie op 
insuline-onafhankelijke wijze1

NIEUWEEen  SGLT2 inhibitor voor de behandeling van type 2 diabetes

  HbA1c daling1

 Gewichtsverlies*,1

  Bloeddrukdaling*,1

 1 x daagse orale dosis1

100% terugbetaald in BI- en TRItherapie en in 
combinatie met insuline + 1 ander oraal antidiabeticum§
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Jardiance 10 mg � lmomhulde tabletten Jardiance 25 mg � lmomhulde tabletten KWAL-
ITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Jardiance 10 mg : elke tablet bevat 10 mg empagli� ozine. Jardiance 25 mg: elke tablet bevat 25 mg empagli� ozine. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet 
(tablet). Jardiance 10 mg : ronde, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met afgeschuinde rand, met de inscriptie ‘S10’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de andere kant (tabletdiameter: 
9,1 mm). Jardiance 25 mg: Ovale, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met de inscriptie ‘S25’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de andere kant (tabletlengte: 11,1 mm, tabletbreedte: 
5,6 mm). THERAPEUTISCHE INDICATIES Jardiance is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 om de bloedglucoseregulatie te verbeteren bij volwassenen: Monotherapie Als dieet en lichaams-
beweging alleen geen adequate bloedglucoseregulatie geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine niet geschikt geacht wordt vanwege intolerantie. Aanvullende combinatietherapie In combinatie met 
andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate bloedglucoseregulatie geven (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.1 van de Samenvatting 
van de Productkenmerken voor beschikbare gegevens over verschillende combinaties). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Monotherapie en aanvullende combinatietherapie De aanbevolen aanvangsdosering is 10 mg empagli� ozine eenmaal daags voor monotherapie 
en aanvullende combinatietherapie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline. Bij patiënten die empagli� ozine 10 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 hebben en bij wie een strakkere bloedglucoseregulatie nodig is, kan de dosis 
worden verhoogd naar 25 mg eenmaal daags. De maximale dagelijkse dosis is 25 mg (zie hieronder). Als empagli� ozine wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan worden overwogen om de dosering van het sulfonylureumderivaat of de insuline 
te verlagen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubriek Bijwerkingen). Speciale patiëntgroepen Patiënten met nierinsu�  ciëntie Vanwege het werkingsmechanisme is de werkzaamheid van empagli� ozine afhankelijk van de nierfunctie. Er is geen dosisaanpassing nodig 
bij patiënten met een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl ≥ 60 ml/min. Behandeling met empagli� ozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min. Bij patiënten die empagli� ozine verdragen en bij wie de eGFR voortdurend 
onder 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl onder 60 ml/min daalt, dient de dosis empagli� ozine te worden aangepast tot of te worden aangehouden op 10 mg eenmaal daags. Empagli� ozine moet worden gestopt als de eGFR voortdurend onder 45 ml/min/1,73 m2 of de CrCl voortdurend onder 
45 ml/min is (zie rubriek Bijwerkingen). Empagli� ozine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD) of bij dialysepatiënten, aangezien niet wordt verwacht dat het bij deze patiënten e£ ectief is. Patiënten met leverinsu�  ciëntie Er is geen dosisaanpassing 
nodig bij patiënten met een leverinsu¤  ciëntie. Blootstelling aan empagli� ozine is verhoogd bij patiënten met ernstige leverinsu¤  ciëntie. Therapeutische ervaring bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis is beperkt en daarom wordt gebruik in deze populatie niet aanbevolen. 
Ouderen Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van leeftijd. Bij patiënten van 75 jaar en ouder moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op volumedepletie (zie rubriek Bijwerkingen). Als gevolg van beperkte therapeutische ervaring wordt start van de 
behandeling met empagli� ozine bij patiënten van 85 jaar en ouder niet aanbevolen. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van empagli� ozine bij kinderen en adolescenten zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening De tabletten 
kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen, en in hun geheel worden doorgeslikt met water. Als een dosis wordt overgeslagen, moet deze worden ingenomen zodra de patiënt dit beseft. Er mag geen dubbele dosis op dezelfde dag worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van de) in rubriek 6.1 van de “Samenvatting van de ProductKenmerken” vermelde hulpstof(fen). BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidspro� el Een totaal van 13.076 patiënten met diabetes type 2 werd geïncludeerd 
in klinische studies om de veiligheid van empagli� ozine te evalueren. 2.856 patiënten ontvingen empagli� ozine 10 mg en 3.738 patiënten ontvingen empagli� ozine 25 mg gedurende ten minste 24 weken en 601 of 881 patiënten gedurende ten minste 76 weken, hetzij alleen of in 
combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat, DPP-4-remmers of insuline. In 5 placebogecontroleerde studies van 18 tot 24 weken werden 2.971 patiënten geïncludeerd van wie er 995 werden behandeld met placebo en 1.976 met empagli� ozine. De totale incidentie van 
bijwerkingen bij patiënten behandeld met empagli� ozine was gelijk aan die bij placebopatiënten. De meest frequent gemelde bijwerking was hypoglykemie wanneer er gelijktijdig een sulfonylureumderivaat of insuline was gebruikt (zie beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). 
Bijwerkingen in tabelvorm Bijwerkingen, geclassi� ceerd per systeem/orgaanklasse en volgens voorkeurstermen van MedDRA, die gemeld zijn bij patiënten die empagli� ozine kregen in placebogecontroleerde studies, worden in onderstaande tabel weergegeven (tabel 1). De bijwerkin-
gen worden gerangschikt per absolute frequentie. Frequenties worden gede� nieerd als zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen gemeld in placebogecontroleerde studies.

1. SKP Jardiance 10mg en 25 mg  —* JARDIANCE is niet geïndiceerd als geneesmiddel voor gewichtsverlies, noch als antihypertensivum - § www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/default.aspx (webtoepassing ‘Farmaceutische Specialiteiten ’)

Systeem/orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infectiesa - 
Urineweginfectiea

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met sulfonylureumderivaat of insuline)a

Huid- en onderhuidaandoeningen Pruritis (gegeneraliseerd)
Bloedvataandoeningen Volumedepletiea

Nier- en urinewegaandoeningen Vaker plassena Dysurie
a zie paragrafen hieronder voor aanvullende informatie. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hypoglykemie De frequentie van hypoglykemie was afhankelijk van de achtergrondtherapie in de respectieve studies. Minimale hypoglykemie De frequentie van patiënten met minimale 
hypoglykemie was gelijk voor empagli� ozine en placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie 
op metformine en een sylfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 16,1%, empagli� ozine 25 mg: 11,5%, placebo: 8,4%) en als aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 19,5%, empagli� ozine 
25 mg: 27,1%, placebo: 20,6% tijdens de eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 36,1%, empagli� ozine 25 mg: 34,8%, placebo 35,3% gedurende de studie van 78 weken). Ernstige hypoglykemie (hypoglykemie die hulp 
vereist) Er werd geen toename in ernstige hypoglykemie waargenomen bij empagli� ozine vergeleken met placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat en als aanvullende therapie op 
pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, 
placebo: 0% tijdens de eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo 0% gedurende de studie van 78 weken). Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties 
Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties werden vaker gemeld bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 4,1%, empagli� ozine 25 mg: 3,7%) vergeleken met placebopatiënten (0,9%). Deze infecties werden vaker gemeld 
bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebopatiënten, en het verschil in frequentie was minder uitgesproken bij mannen. De genitale infecties waren mild of matig in intensiteit. Vaker plassen Vaker plassen (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen 
pollakisurie, polyurie en nycturie) werd met hogere frequentie waargenomen bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 3,4%, empagli� ozine 25 mg: 3,2%) vergeleken met placebopatiënten (1,0%). Vaker plassen was meestal mild of matig in intensiteit. 
De frequentie van de gemelde nycturie was vergelijkbaar voor placebo en empagli� ozine (< 1%). Urineweginfectie De totale frequentie van urineweginfectie gemeld als bijwerking was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine 25 mg en placebo (7,6%) en hoger met 
empagli� ozine 10 mg (9,3%). Vergelijkbaar met placebo werd urineweginfectie vaker gemeld voor empagli� ozine bij patiënten met een geschiedenis van chronische of terugkerende urineweginfecties. De intensiteit (mild, matig, ernstig) van urineweginfecties was vergelijkbaar bij 
patiënten behandeld met empagli� ozine en placebo. Urineweginfecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebo; er was geen verschil bij mannen. Volumedepletie De totale frequentie van volumedepletie (met inbegrip van de vooraf 
gede� nieerde termen verlaagde bloeddruk (ambulant), verlaagde systolische bloeddruk, dehydratie, hypotensie, hypovolemie, orthostatische hypotensie en syncope) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 0,5%, empagli� ozine 25 mg: 
0,3%) en placebo (0,3%). De frequentie van voorvallen van volumedepletie was toegenomen bij patiënten van 75 jaar en ouder behandeld met empagli� ozine 10 mg (2,3%) of empagli� ozine 25 mg (4,4%) vergeleken met placebo (2,1%). 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: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie - Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments - Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim International 
GmbH - Binger Str. 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein – Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/018 (Jardiance 10 mg - 100 tabletten) 
- EU/1/14/930/005 (Jardiance 25 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg - 100 tabletten) DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 12/2014 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim - Arianelaan 16 - 1200 Brussel. 
Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel Marketing authorization holder
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Publieke prijs§

30 x 10 mg 49,54 €

30 x 25 mg 49,54 €

100 x 10 mg 146,7€

100 x 25 mg 146,7€

verlaagt de glycemie op 
insuline-onafhankelijke wijze1

NIEUWEEen  SGLT2 inhibitor voor de behandeling van type 2 diabetes

  HbA1c daling1

 Gewichtsverlies*,1

  Bloeddrukdaling*,1

 1 x daagse orale dosis1

100% terugbetaald in BI- en TRItherapie en in 
combinatie met insuline + 1 ander oraal antidiabeticum§

JARD 5031 annonce 317x250 nl.indd   1 07/09/15   11:56
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Het kankersymposium ging van 
start in 2013, in de toenmalige 
ruwbouw van het ziekenhuis. 

Op dat moment zag het IKG het licht en 
de bedoeling van toenmalig medisch 
directeur Donald Claeys was duide-
lijk: “Toptechnologie en bekwaming, 
samenwerking met de huisartsen en 
aandacht voor de persoon staan cen-
traal.” Naast huisartsen moesten ook 
oncocoaches, oncologisch verpleeg-
kundigen en oncopsychologen een pro-
minente plaats krijgen.

Vandaag nemen ze actief deel aan het 
wetenschappelijke programma, ge-
spreid over twee delen. Zo zal onco-
coach Linda Rouges het hebben over 
de (mis)percepties bij de patiënt in 
verband met kankerscreening. Sofie 
Schelfaut bekijkt courante voedingspro-
blemen. Donald Claeys focust samen 
met huisarts Bart Van De Velde op het 
verbeteringsproces van het multidisci-
plinair oncologisch overleg. Hoogstaan-

de medische voordrachten worden nog 
gebracht door uroloog Filip Ameye, 
gastro-enteroloog Pieter Dewint,  

gynaecologen Patrick Berteloot en Ron-
ny Goethals, radioloog Stefan Palmers 
en dermatoloog Linda Temmerman. Om 
Christof Vuylsteke, medisch oncoloog 
en voorzitter, niet te vergeten. Tussen-
door vergast dr. Marc Arbyn (WIV) ons 
op de nieuwste inzichten in verband 
met HPV ten opzichte van cytologische 
screening naar baarmoederhalskanker. 

Het is onbegonnen werk om in dit korte 
bestek alle verrijkende bijdragen op te 
sommen. Wie meer wil weten, kan zich 
ter plaatse vergewissen van het hoog-
staande programma. Vermelden we 
gewoon nog dat het Fonds Thomas Van 
der Plaetsen tijdens dit congres wordt 
opgericht door de atleet zelf.

Het IKG publiceerde net nu trouwens 
een nieuw handboek over hoofd- en 
halstumoren, zeer actueel. In de zorg 
voor hoofd- en halstumoren baseert 
het IKG zich op de laatste internatio-
nale richtlijnen. Het nieuwe oncolo-

gisch handboek dient als leidraad om 
tot een geïndividualiseerde beslissing 
te komen. Elke patiënt met een hoofd-
hals tumor dient individueel te worden 
benaderd. Het handboek is beschikbaar 
in het downloadcentrum van de site van 
het ziekenhuis (zie onder). In datzelfde 
downloadcentrum vindt u ook het onco-
logisch handboek over borstkanker en 
het algemeen oncologisch handboek.

Het symposium zelf loopt in AZ  
Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs  
30, 9000 Gent. 
• Tel.: 09 246 95 22
• www.mariamiddelares.be
• www.kankercentrumgent.be

P.S.
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Nog niet ingeschreven voor het regionaal oncosymposium 
van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG)?  

Dan wordt het hoog tijd, want op zaterdag 17 oktober is 
het zover en de inschrijvingsperiode loopt af deze week  

(9 oktober).

ZIEKENHUISNIEUWS
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ZOL maakt Intensieve 
Dienst papiervrij

Laatste kans inschrijvingen oncosymposium IKG

Met het nieuwe PDMS kun-
nen artsen en verpleeg-
kundigen de patiënten op 

de intensieve zorg, de Coronary Care 
Unit (CCU) en de Neonatal Intensive 
Care Unit (NICU) optimaal monito-
ren. Het systeem verzamelt de meet-
waarden van de apparatuur die op de 
patiënten is aangesloten en toont die 
overzichtelijk. Bovendien beschikken 
de zorgprofessionals digitaal over alle 
relevante registratiemogelijkheden. 
Hierdoor worden ze optimaal onder-
steund bij de zorg voor hun patiënten.

“Op een intensieve dienst wordt heel 
veel informatie verzameld en zijn veel 
mensen betrokken”, legt directeur ICT 
Peter Thijs uit. “Met dit PDMS creëren 
wij een papiervrije situatie voor zowel 
dokters als verpleegkundigen, waarbij 
alle data op één plek verzameld wor-

den. Zo verloopt de informatieover-
dracht binnen de afdelingen, maar 
ook tussen de afdelingen efficiënter.”

Volledig geïntegreerde 
oplossing
Volgens Peter Thijs gaat de oplossing 
(van ChipSoft) verder dan een klassiek 
stand alone PDMS dat vooral data 
verzamelt uit verschillende monitors. 
“Ons nieuwe pakket biedt naast een 
volledig geïntegreerde werksetting 
voor de artsen en verpleging ook bi-
directionele koppelingen met andere 
ziekenhuisdiensten zoals beeldvor-
ming, lab, apotheek. Het is echt een 
krachtig werkinstrument.” ❚

P.S.

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) werkt sinds kort op 
alle intensieve diensten met het geïntegreerde Patient 
Data Monitoring Systeem (PDMS). Een nieuwe stap 

naar het papiervrije ziekenhuis.
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Mandaat hoofdarts  
Peleman (UZ Gent) verlengd

Vorige week bevestigde de 
raad van bestuur van het 
UZ Gent zijn vertrouwen in 

hoofdarts prof. dr. Renaat Peleman. 
Zijn mandaat, dat telkens voor een 
hernieuwbare periode van vier jaar 

wordt toegekend, werd met unanimi-
teit van stemmen verlengd tot 2020. 
Prof. Peleman werd in 2004 voor het 
eerst aangesteld tot hoofdarts van het 
UZ Gent. Hij maakt sindsdien deel uit 
van het directiecomité.

Prof. Peleman zet zich ook buiten het 
ziekenhuis in voor de volksgezond-
heid. Hij is lid van de nationale raad 
van de Orde van Artsen, de Hoge Ge-
zondheidsraad, de Hoge Raad voor 
Geneesheren-Specialisten en Huis-
artsen en van de Nationale Raad voor 
Kwaliteitspromotie en de Accredite-
ringsstuurgroep van het Riziv. Sinds 
begin 2015 is hij ook ondervoorzit-
ter van de Vlaamse Vereniging van 
Hoofdartsen.

Als houder van de PRoF-leerstoel 
(PRoF staat voor Patient Room of 
the Future) aan de UGent volgt prof. 
Peleman medische innovaties op  
de voet. ❚

P.S.

Donald Claeys

Renaat Peleman
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N aar schatting ongeveer 10.000 
Belgen lieten zich vorig jaar 
opereren om op een snelle ma-

nier te vermageren. Hun aantal neemt 
ondertussen steeds toe. In vergelijking 
met vijf jaar eerder is er sprake van een 
verdubbeling. Een boek waarin patiën-
ten die een van de drie mogelijke opera-
ties (gastric bypass, sleeve gastrectomie 
of maagband) willen ondergaan meer en 
praktische informatie vinden, bestond 
nog niet. Daar brengt Anne Bosman nu 
verandering in. (1) “In de media lazen we 
enkele maanden geleden dat een Brus-
sels chirurg het eerste boek voor bypass-
patiënten had geschreven. Maar zoals 
de eerder verschenen boeken over dit  
thema, was het eigenlijk niet meer dan 
een receptenboek”, aldus dr. Jody Valk, 
een van de bariatrische chirurgen van 
het ZNA Stuivenberg. 

Auteur en diëtiste Anne Bosman is obe-
sitascoördinator van het ZNA Obesi-
tascentrum van ZNA Stuivenberg. Ze 
studeerde voedings- en dieetkunde aan 
het Hoger Rijksinstituut voor Paramedi-
sche Beroepen in Gent en specialiseerde 
zich als eerste diëtiste in België in obe-
sitaschirurgie. Sinds 1995 begeleidt ze 
obesitaspatiënten voor en na een ver-
mageringsoperatie, zowel individueel 
als in groep. “En dat is geen overbodige 
luxe”, zegt dr. Valk. “Vermageringsope-
raties hebben immers enkel langdurig 
resultaat mits aangepaste voeding en 
beweging. Daarom is het belangrijk dat 
de patiënten een soort handboek krijgen 
waarin de verschillende stappen uitge-
legd worden. Anne Bosman geeft hen 
die begeleiding. Met een aantal tips en 
suggesties geeft ze aan hoe de patiënt 
kan opbouwen naar de operatie. Want 
zo’n operatie is niet vrijblijvend en moet 

goed voorbereid worden. Ze geeft aan 
wat de patiënt mag eten net voor en net 
na de operatie en in de drie daaropvol-
gende fases. Het is in het belang van de 
patiënt dat die goed weet wat hij mag 
verwachten. Uiteraard krijgt men dit ook 
te horen tijdens een raadpleging bij een 
bariatrisch chirurg, maar voor de patiënt 
is het toch handig en makkelijk dat hij dat 
alles nog eens rustig thuis kan nalezen.” 

Perfecte alternatieven
Een bijkomend voordeel van het boek is 
ongetwijfeld dat de bariatrisch chirurgen 
van het ZNA door hun inbreng gezorgd 
hebben voor een wetenschappelijke 
fundering. Het team werd van nabij bij 
het boek betrokken, waardoor er geen 
hinderlijke fouten in voorkomen, zoals 
dat wel eens gebeurt bij andere boeken 
voor de patiënten. “Hoe vaak vinden we 
in kookboeken voor bariatrische patiën-
ten geen recepten terug waarin suiker 
gebruikt wordt, terwijl dat uit den boze 
is. Anne Bosman geeft in haar boek  
recepten met perfecte alternatieven voor 
suikers.”
Het boek van Anne Bosman is grosso 
modo uit twee delen opgebouwd. In 
het eerste deel gaat ze dieper in op ver-
schillende aspecten van zwaarlijvigheid. 
Daarbij begint ze met een definitie van 
het begrip zwaarlijvigheid en bij de ver-
schillende manieren die er zijn om dat 
te meten (BMI, tailleomtrek). Ze gaat 
ook dieper in op de vraag of iemand in 
aanmerking komt voor bariatrische chi-
rurgie. Men moet immers aan bepaalde 
voorwaarden voldoen om in aanmerking 
te komen. Enkele daarvan zijn een mini-
mum- en een maximumleeftijd (respec-
tievelijk 18 en 65 jaar) en het hebben van 
morbide obesitas (BMI vanaf 40). Vervol-

gens zet ze 
de nadelen 
en de mogelijke  
gevaren van een bariatrische ingreep op 
een rijtje. Na een duidelijke en geïllus-
treerde uitleg over de werking van 
het spijsverteringskanaal, geeft 
Anne Bosman meer informatie 
over de drie – eigenlijk vier – mogelijke 
bariatrische ingrepen: (mini) gastric by-
pass, sleeve, maagband en duodenale 
switch.

Getuigenissen 
Erg interessant en nuttig voor de pa-
tiënten zijn de vijf getuigenissen van 
patiënten die een bariatrische ingreep 
ondergingen. Toch enkele opmerkin-
gen bij deze getuigenissen. Er komen 
enkel vrouwen aan het woord, wat de 
indruk kan doen ontstaan dat deze in-
greep enkel voor hen bedoeld is. Het 
gaat vijfmaal om vrouwen die een gas-
tric bypass ondergingen. Misschien was 
het goed geweest ook mensen aan het 
woord te laten die een van de andere 
ingrepen ondergingen. Ten slotte zijn het 
vijf positieve verhalen. Misschien had er 
ook een minder goed afgelopen verhaal 
bij kunnen staan om de toekomstige pa-
tiënt erop te wijzen dat het om allerhan-
de redenen ook kan mislukken.

Het tweede en meest omvangrijke 
deel van het boek behandelt de voe-
ding bij een maagverkleining. Dat start 
met een ‘basiscursus’ voedingsleer en 
een overzicht van de voedingsstoffen 
die een mens nodig heeft. Vervolgens 
komt de voeding in de periode rond de 
operatie uitvoering aan bod en dat in 
verschillende fases: voor en na de ope-
ratie (fase 1: vloeibaar voedsel; fase 2: 

zachte voeding; fase 
3: gezonde voeding). 

Voor elk van deze fases 
worden verschillende dag-

menu’s gegeven met daarbij de 
recepten van een aantal gerechten. 

“Op vraag van veel patiënten is het im-
mers ook een receptenboek geworden”, 
zegt Anne Bosman. “Daarom vind je in 
het boek bereidingswijzen voor gastric 
bypass-proof gerechten. Veel mensen 
denken dat het na een ingreep niet meer 
mogelijk is om lekker te eten. De recep-
ten in dit boek bewijzen het tegendeel.” 
We moeten toegeven dat de voorgestel-
de gerechten er inderdaad smakelijk uit-
zien en bovendien zeer gevarieerd zijn. 
Het boek wordt afgesloten met enkele 
tips voor patiënten die nu hun operatie 
toch op restaurant willen gaan of ook 
eens op reis willen. De boodschap die 
Anne Bosman daarbij uitdraagt, is dui-
delijk: “Volop genieten van het leven kan 
ook na een maagverkleining.”

In het voorwoord van het boek legt de 
auteur niet alleen uit waarom ze dit boek 
heeft geschreven, maar geeft ze de lezer 
ook meteen een goede raad mee: “Let 
op: dit boek geeft slechts richtlijnen. 
Voor advies op maat, raadpleeg het  
obesitascentrum.” ❚

Filip Ceulemans

Referentie
1. Anne Bosman, Gastric bypass. Een nieuw leven na 

een vermageringsoperatie, 208 p., 22,50 euro,  
ISBN 978-94-6155-024-8.
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Handboek voor mensen 
na een maagverkleining

Steeds meer mensen kiezen voor een vermageringsoperatie 
om korte metten te maken met obesitas. Het recente 
boek van diëtiste Anne Bosman kan hen daarbij van 
groot nut zijn.

BEROEPSNIEUWS
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Janssen-Cilag NV

▼		Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-informatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle ver-moedelijke bijwerkingen 
te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Invokana 100 mg of 300 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke tablet bevat canagliflozinehemihydraat, overeenkomend met 100 of 300 mg ca-
nagliflozine. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat 39,2 mg of 117,78 mg lactose. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet (tablet). 100 mg: De tablet is geel, capsulevormig, ongeveer 11 mm lang, met onmiddellijke afgifte en 
filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘100’. 300 mg: De tablet is wit, capsulevormig, ongeveer 17 
mm lang, met onmiddellijke afgifte en filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘300’. Therapeutische 
indicaties: Invokana is geïndiceerd bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met type 2-diabetes mellitus om de bloed-
glucoseregulatie te verbeteren als: Monotherapie: Wanneer enkel dieet en lichaamsbeweging geen adequate verbetering van 
de bloedglucoseregulatie geeft bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht wegens intoleran-
tie of contra-indicaties. Add-on-therapie: Add-on-therapie met andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen inclusief 
insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie 
geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen startdosering van canagliflozine is 100 mg eenmaal 
daags. Bij patiënten die canagliflozine 100 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR hebben van ≥ 60 ml/min/1,73 m2 
of een CrCl van ≥ 60 ml/min en die een striktere bloedglucoseregulatie nodig hebben, kan de dosis worden verhoogd tot 300 
mg oraal eenmaal daags (zie hieronder). Men dient voorzichtig te zijn als de dosis wordt verhoogd bij patiënten met een leeftijd 
van ≥ 75 jaar, patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of andere patiënten voor wie de aanvankelijke diurese 
die door canagliflozine wordt geïndu- ceerd, een risico betekent. Bij patiënten met aantoonbare volumedepletie wordt aange-
raden deze toestand te corrigeren voordat met canagliflozine wordt begonnen. Als canagliflozine wordt gebruikt als 
add-on-therapie bij insuline of een insulinesecretagoog (bijvoorbeeld een sulfonylureumderivaat), kan een lagere dosis van 
insuline of het insulinesecretagoog worden overwogen om het risico op hypoglykemie te verlagen (zie rubriek Bijwerkingen). 
Ouderen (≥ 65 jaar oud): Men dient rekening te houden met de nierfunctie en het risico op volumedepletie. Patiënten met 
nierinsufficiëntie: Bij patiënten met een eGFR van 60 ml/min/1,73 m2 tot < 90 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van 60 ml/min 
tot < 90 ml/min is geen dosisaanpassing nodig. Canagliflozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR van < 
60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min. Bij patiënten die canagliflozine verdragen en van wie de eGFR aanhoudend 
lager wordt dan 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl lager wordt dan 60 ml/min, dient de dosis canagliflozine te worden aangepast 
naar 100 mg eenmaal daags, of daarop te worden gehandhaafd. Canagliflozine dient te worden gestopt als de eGFR blijvend 
lager is dan 45 ml/min/1,73 m2 is of als de CrCl blijvend lager is dan 45 ml/min (zie rubriek Bijwerkingen). Canagliflozine mag 
ook niet worden gebruikt bij patiënten met terminaal nierfalen (end stage renal disease; ESRD) of bij dialysepatiënten, aan-
gezien het bij dergelijke populaties naar verwachting niet werkzaam is. Patiënten met leverinsufficiëntie: Er is geen dosis-
aanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige leverinsufficiëntie. Canagliflozine is niet onderzocht bij patiënten met 
ernstige leverinsufficiëntie en gebruik bij deze patiënten wordt niet aangeraden. Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van canagliflozine bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: Voor oraal gebruik: Invokana dient eenmaal per dag oraal te worden ingenomen, bij voorkeur voor de 
eerste maaltijd van de dag. Tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Als er een dosis is gemist, dient deze te worden 
ingenomen zodra de patiënt eraan denkt; men mag echter niet op een en dezelfde dag een dubbele dosis nemen. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofiel: De veiligheid van canagliflozine werd beoordeeld bij 10.285 patiënten met type 2-diabetes, waaronder 
3.139 patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg en 3.506 patiënten met canagliflozine 300 mg, die het geneesmiddel 
kregen in negen dubbelblinde, gecontroleerde fase III-klinische studies. De primaire beoordeling van de veiligheid en toleran-
tie werd uitgevoerd in een gepoolde analyse (N=2.313) van vier 26 weken durende placebogecontroleerde klinische studies 
(monotherapie en add-on-therapie met metformine, metformine en een sulfonylureumderivaat, en metformine en pioglitazon). 
De bijwerkingen die tijdens de behandeling het vaakst werden gemeld, waren hypoglykemie bij combinatie met insuline of een 
sulfonylureumderivaat, vulvovaginale candidiasis, urine- weg infectie en polyurie of pollakisurie (d.w.z. frequent urineren). 
Bijwerkingen die leidden tot stopzetting bij ≥ 0,5% van alle met canagliflozine behandelde patiënten in deze studies waren 
vulvovaginale candidiasis (0,7% van de vrouwelijke patiënten) en balanitis of balanoposthitis (0,5% van de mannelijke patiën-
ten). Aanvullende veiligheidsanalyses (met inbegrip van langetermijngegevens) van gegevens uit het hele canagliflozinepro-
gramma (placebo- en actief gecontroleerde studies) werden uitgevoerd om gemelde bijwerkingen te beoordelen teneinde 
bijwerkingen vast te stellen (zie tabel 1) (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen in tabelvorm: De bijwer-
kingen in tabel 1 zijn gebaseerd op de gepoolde analyse van de vier hierboven beschreven 26 weken durende placebogecon-
troleerde studies (n=2.313). Bijwerkingen gerapporteerd tijdens wereldwijd postmarketinggebruik van canagliflozine zijn ook 
in deze tabel opgenomen. De onderstaande bijwerkingen zijn geclassificeerd naar frequentie en Systeem/Orgaanklasse (SOK). 
De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen in tabelvorm (MedDRA) uit placebogecontroleerde studiesa en uit postmarketin-
gervaring: Systeem/orgaanklasse: Frequentie – Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak: 
Hypo- glykemie in combinatie met insuline of sulfonylureumderivaat. soms: Dehydratie*. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
soms: Duizeligheid houdings-afhankelijk*, syncope*. Bloedvataandoeningen: soms: Hypotensie*, orthostatische hypoten-
sie*. Maagdarmstelsel-aandoeningen: vaak: Constipatie, dorstb, nausea. Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: 
Rashc, urticaria; niet bekend: Angio-oedeemd. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: soms: Botbreuke. Nier- 
en urinewegaandoeningen: vaak: Polyurie of pollakisurief, urineweginfectie (pyelonefritis en urosepsis zijn postmarketing 
gemeld). Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: zeer vaak: Vulvovaginale candidiasisg. vaak: Balanitis of balano-
posthitish. Onderzoeken: vaak: Dyslipidemiei, hematocriet verhoogdj. soms: Bloed creatinine verhoogdk, bloed ureum ver-
hoogdl, bloed kalium verhoogdm, bloed fosfaat verhoogdn. * Gerelateerd aan volumedepletie. aVeiligheidsdataprofielen uit indi-
viduele pivotal studies (waaronder studies in patiënten met matige nierinsufficiëntie; ouderen [leeftijd ≥ 55 jaar tot ≤ 80 jaar]; 
patiënten met een verhoogd cardio- vasculair risico) waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die in deze 
tabel geïdentificeerd worden. bDorst omvat de termen dorst, droge mond en polydipsie. cRash omvat de termen rash erythe-
mateus, rash gegeneraliseerd, rash vlekkerig, rash maculopapulair, rash papulair, rash pruritus, pustuleuze rash, en rash ve-
siculair. dGebaseerd op postmarketingervaring met canagliflozine. eBotbreuk werd gerapporteerd in 0,7% en 0,6% voor res-
pectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, vergeleken met 0,3% voor placebo. Zie de rubriek ‘botbreuk’ verderop voor 
aanvullende informatie. fPolyurie of pollakisurie omvat de termen polyurie, pollakisurie, dringende urinelozing, nachtelijke 
mictie, en urine- output verhoogd. gVulvovaginale candidiase omvat de termen vulvovaginale candidiasis, vulvovaginale myco-
tische infectie, vulvovaginitis, vaginale infectie, vulvitis, en genitale schimmelinfectie. hBalanitis of balanoposthitis omvat de 
termen balanitis, balanoposthitis, balanitiscandida, en genitale schimmelinfectie. iGemiddelde percentages voor de verhogin-
gen ten opzichte van baseline voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg versus placebo waren: totaalcholesterol 
3,4% en 5,2% versus 0,9%; HDL-cholesterol 9,4% en 10,3% versus 4,0%; LDL-cholesterol 5,7% en 9,3% versus 1,3%; 
non-HDL-cholesterol 2,2% en 4,4% versus 0,7%; triglyceriden 2,4% en 0,0% versus 7,6%. jGemiddelde veranderingen ten 
opzichte van baseline in hematocriet waren 2,4% en 2,5% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 
0,0% voor placebo. kGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in creatinine waren 2,8% en 4,0% 
voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. lGemiddelde percentages veranderingen 
ten opzichte van baseline in BUN waren 17,1% en 18,0% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en Invokana Publieksprijs 
300 mg, tegen over 2,7% voor placebo. mGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in 300 mg (30 

tabletten) € 87.80 kalium in het bloed waren 0,5% and 1,0% voor 300 mg (90 
tabletten) € 197.75 respectievelijk canan gliflozine 100 mg en 300 mg, tegen-
over 100 mg (30 tabletten) € 61.11 0,6% voor placebo. Gemiddelde percenta-
ges veranderingen ten opzichte van baseline in serumfosfaat waren 3,6% en 
100 mg (90 tabletten) € 134.93 5,1% voor respectievelijk canagliflozine 100 
mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. Beschrijving van geselecteerde 
bijwerkingen: Bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie: In de gepoolde 
analyse van de vier 26 weken durende placebogecontroleerde studies was de 
incidentie van alle bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld 
houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie, dehydratie, en syncope) 1,2% voor canagliflozine 
100 mg, 1,3% voor canagliflozine 300 mg, en 1,1% voor placebo. In de twee actief gecontroleerde studies was de incidentie 
met Invokana-behandeling vergelijkbaar met de controlegroepen. In de specifieke cardiovasculaire studie, waarin patiënten in 
het algemeen ouder waren en een hoger percentage aan diabetescomplicaties hadden, waren de incidenties van bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie 2,8% met canagliflozine 100 mg, 4,6% met canagliflozine 300 mg, en 1,9% met placebo. 
Om de risicofactoren voor deze bijwerkingen na te gaan werd een uitgebreidere gepoolde analyse uitgevoerd van patiënten 
(N=9.439) uit acht gecontroleerde fase III-studies met beide doses van canagliflozine. In deze gepoolde analyse hadden pa-
tiënten op lisdiuretica, patiënten met een baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 en patiënten van 
≥ 75 jaar in het algemeen hogere incidenties van deze bijwerkingen. Voor patiënten op lisdiuretica waren de incidenties 3,2% 
met canagliflozine 100 mg en 8,8% met canagliflozine 300 mg, tegenover 4,7% in de controlegroep. Voor patiënten met een 
baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 waren de incidenties 4,8% met canagliflozine 100 mg en 
8,1% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep. Bij patiënten van ≥ 75 jaar waren de incidenties 4,9% 
met canagliflozine 100 mg en 8,7% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep (zie rubriek Dosering en 
wijze van toediening). In de specifieke cardiovasculaire studie en de uitgebreidere gepoolde analyse was het aantal stopzet-
tingen als gevolg van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie en ernstige bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie 
met canagliflozine niet verhoogd. Hypoglykemie bij add-on-therapie met insuline of insuline-secretagogen: De frequentie 
van hypoglykemie was laag (ongeveer 4%) in alle behandelgroepen, inclusief placebo, bij gebruik als monotherapie of als 
add-on-therapie bij metformine. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met insuline, werd hypoglykemie waar-
genomen bij respectievelijk 49,3%, 48,2% en 36,8% van de patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 
300 mg en placebo, en kwam ernstige hypoglykemie voor bij 1,8%, 2,7% en 2,5% van de patiënten behandeld met respec-
tievelijk canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met 
een sulfonylureumderivaat, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 4,1%, 12,5% en 5,8% van de patiënten 
behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). 
Genitale schimmelinfecties: Vulvovaginale candidiasis (waaronder vulvovaginitis en vulvovaginale mycotische infectie) werd 
gemeld bij respectievelijk 10,4% en 11,4% van de vrouwelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en 
canagliflozine 300 mg, tegenover 3,2% bij vrouwelijke patiënten behandeld met placebo. De meeste meldingen van vulvova-
ginale candidiasis gebeurden tijdens de eerste vier maanden van de behandeling met canagliflozine. Onder vrouwelijke pati-
enten die canagliflozine gebruikten, kreeg 2,3% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,7% van alle vrouwelijke patiënten 
met canagliflozine vanwege vulvovaginale candidiasis. Candida-balanitis of -balanoposthitis werd gemeld bij respectievelijk 
4,2% en 3,7% van de mannelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, te-
genover 0,6% bij mannelijke patiënten behandeld met placebo. Onder mannelijke patiënten die canagliflozine gebruikten had 
0,9% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,5% van de mannelijke patiënten met canagliflozine vanwege candida-balanitis 
of -balanoposthitis. In zeldzame gevallen werd phimosis gemeld en werd er circumcisie uitgevoerd. Urineweginfecties: 
Urineweginfecties werden vaker gemeld met canagliflozine 100 mg en 300 mg (respectievelijk 5,9% en 4,3%), tegenover 
4,0% met placebo. De meeste infecties waren licht tot matig van aard en het aantal ernstige bijwerkingen nam niet toe. 
Personen reageerden op de standaardbehandelingen terwijl de behandeling met canagliflozine werd voortgezet. Botbreuk: In 
een cardiovasculaire studie bij 4327 patiënten met een bekend of een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening waren 
de incidentiepercentages van botbreuken 1,6, 1,6 en 1,1 per 100 patiëntjaren van blootstelling aan respectievelijk 100 mg 
canagliflozine, 300 mg canagliflozine en placebo, waarbij de onbalans in breuken aanvankelijk optrad binnen de eerste 26 
weken van de behandeling. In andere studies met canagliflozine bij type 2-diabetes, waarin een algemene diabetes-populatie 
van ongeveer 5800 patiënten werd geïncludeerd, werd geen verschil in risico op breuken waargenomen ten opzichte van 
controlepatiënten. Na 104 weken behandeling had canagliflozine geen ongunstig effect op de botmineraaldichtheid. 
Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 65 jaar oud): In een gepoolde analyse van acht placebo-gecontroleerde en actief-gecon-
troleerde studies was het veiligheidsprofiel bij oudere patiënten in het algemeen consistent met dat bij jongere patiënten. 
Patiënten van ≥ 75 jaar hadden een hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (zoals houdingsafhan-
kelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie), met incidenties van 4,9%, 8,7% en 2,6% met respectievelijk ca-
nagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en in de controlegroep. Afnames van de eGFR (-3,6% en -5,2%) werden gemeld 
met respectievelijk canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, tegenover -3,0% in de controlegroep (zie rubriek 
Dosering en wijze van teodiening). Patiënten met nierinsufficiëntie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min): 
Patiënten met op baseline een eGFR van < 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min hadden een hogere incidentie 
van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, 
hypotensie), met incidenties van respectievelijk 4,7%, 8,1% en 1,5% met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en 
placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). De algehele incidentie van verhoogde serumkaliumconcentratie was 
hoger bij patiënten met matige nierinsufficiëntie, met incidenties van respectievelijk 7,5%, 12,3% en 8,1% met canagliflo-
zine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. In het algemeen waren de verhogingen van voorbijgaande aard en was er 
geen specifieke behandeling nodig. Met beide doses van canagliflozine werden verhogingen van het serumcreatinine van 
10-11% en van BUN van ongeveer 12% waargenomen. Het percentage patiënten met grotere afnames van de eGFR (> 
30%) op enig moment tijdens de behandeling was respectievelijk 9,3%, 12,2% en 4,9% met canagliflozine 100 mg, cana-
gliflozine 300 mg en placebo. Op het eindpunt van de studie had 3,0% van de patiënten behandeld met Invokana 100 mg, 
4,0% met Invokana 300 mg en 3,3% met placebo dergelijke afnames. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is be-
langrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding 
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten (www.fagg.be). Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Aard en 
inhoud van de verpakking: Geperforeerde blister van polyvinylchloride/aluminium (PVC/Alu), geschikt voor eenheidsafle-
vering. Verpakkingen van 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 en 100 x 1 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten 
worden in de handel gebracht. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Janssen-Cilag 
International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: 100 mg: EU/1/13/884/001 (10 tabletten); EU/1/13/884/002 (30 tabletten); EU/1/13/884/003 (90 
tabletten); EU/1/13/884/004 (100 tabletten). 300 mg: EU/1/13/884/005 (10 tabletten); EU/1/13/884/006 (30 tabletten); 
EU/1/13/884/007 (90 tabletten); EU/1/13/884/008 (100 tabletten). AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch 
voorschrift: DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20/08/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

1. Voor meer details over specifieke indicatie en gebruik : zie ook SPK Invokana.      2. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care. 
2015;38:140-149.     3. Tahrani AA et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 10/2013;1(2):140-151.         4. Jardiance 
10mg en 25mg SPK, zie EMA website voor meest recente versie.

Invokana Publieksprijs

300 mg (30 tabletten) € 87.80

300 mg (90 tabletten) € 197.75

100 mg (30 tabletten) € 61.11

100 mg (90 tabletten) € 134.93
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▼		Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-informatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle ver-moedelijke bijwerkingen 
te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Invokana 100 mg of 300 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke tablet bevat canagliflozinehemihydraat, overeenkomend met 100 of 300 mg ca-
nagliflozine. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat 39,2 mg of 117,78 mg lactose. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet (tablet). 100 mg: De tablet is geel, capsulevormig, ongeveer 11 mm lang, met onmiddellijke afgifte en 
filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘100’. 300 mg: De tablet is wit, capsulevormig, ongeveer 17 
mm lang, met onmiddellijke afgifte en filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘300’. Therapeutische 
indicaties: Invokana is geïndiceerd bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met type 2-diabetes mellitus om de bloed-
glucoseregulatie te verbeteren als: Monotherapie: Wanneer enkel dieet en lichaamsbeweging geen adequate verbetering van 
de bloedglucoseregulatie geeft bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht wegens intoleran-
tie of contra-indicaties. Add-on-therapie: Add-on-therapie met andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen inclusief 
insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie 
geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen startdosering van canagliflozine is 100 mg eenmaal 
daags. Bij patiënten die canagliflozine 100 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR hebben van ≥ 60 ml/min/1,73 m2 
of een CrCl van ≥ 60 ml/min en die een striktere bloedglucoseregulatie nodig hebben, kan de dosis worden verhoogd tot 300 
mg oraal eenmaal daags (zie hieronder). Men dient voorzichtig te zijn als de dosis wordt verhoogd bij patiënten met een leeftijd 
van ≥ 75 jaar, patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of andere patiënten voor wie de aanvankelijke diurese 
die door canagliflozine wordt geïndu- ceerd, een risico betekent. Bij patiënten met aantoonbare volumedepletie wordt aange-
raden deze toestand te corrigeren voordat met canagliflozine wordt begonnen. Als canagliflozine wordt gebruikt als 
add-on-therapie bij insuline of een insulinesecretagoog (bijvoorbeeld een sulfonylureumderivaat), kan een lagere dosis van 
insuline of het insulinesecretagoog worden overwogen om het risico op hypoglykemie te verlagen (zie rubriek Bijwerkingen). 
Ouderen (≥ 65 jaar oud): Men dient rekening te houden met de nierfunctie en het risico op volumedepletie. Patiënten met 
nierinsufficiëntie: Bij patiënten met een eGFR van 60 ml/min/1,73 m2 tot < 90 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van 60 ml/min 
tot < 90 ml/min is geen dosisaanpassing nodig. Canagliflozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR van < 
60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min. Bij patiënten die canagliflozine verdragen en van wie de eGFR aanhoudend 
lager wordt dan 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl lager wordt dan 60 ml/min, dient de dosis canagliflozine te worden aangepast 
naar 100 mg eenmaal daags, of daarop te worden gehandhaafd. Canagliflozine dient te worden gestopt als de eGFR blijvend 
lager is dan 45 ml/min/1,73 m2 is of als de CrCl blijvend lager is dan 45 ml/min (zie rubriek Bijwerkingen). Canagliflozine mag 
ook niet worden gebruikt bij patiënten met terminaal nierfalen (end stage renal disease; ESRD) of bij dialysepatiënten, aan-
gezien het bij dergelijke populaties naar verwachting niet werkzaam is. Patiënten met leverinsufficiëntie: Er is geen dosis-
aanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige leverinsufficiëntie. Canagliflozine is niet onderzocht bij patiënten met 
ernstige leverinsufficiëntie en gebruik bij deze patiënten wordt niet aangeraden. Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van canagliflozine bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: Voor oraal gebruik: Invokana dient eenmaal per dag oraal te worden ingenomen, bij voorkeur voor de 
eerste maaltijd van de dag. Tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Als er een dosis is gemist, dient deze te worden 
ingenomen zodra de patiënt eraan denkt; men mag echter niet op een en dezelfde dag een dubbele dosis nemen. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofiel: De veiligheid van canagliflozine werd beoordeeld bij 10.285 patiënten met type 2-diabetes, waaronder 
3.139 patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg en 3.506 patiënten met canagliflozine 300 mg, die het geneesmiddel 
kregen in negen dubbelblinde, gecontroleerde fase III-klinische studies. De primaire beoordeling van de veiligheid en toleran-
tie werd uitgevoerd in een gepoolde analyse (N=2.313) van vier 26 weken durende placebogecontroleerde klinische studies 
(monotherapie en add-on-therapie met metformine, metformine en een sulfonylureumderivaat, en metformine en pioglitazon). 
De bijwerkingen die tijdens de behandeling het vaakst werden gemeld, waren hypoglykemie bij combinatie met insuline of een 
sulfonylureumderivaat, vulvovaginale candidiasis, urine- weg infectie en polyurie of pollakisurie (d.w.z. frequent urineren). 
Bijwerkingen die leidden tot stopzetting bij ≥ 0,5% van alle met canagliflozine behandelde patiënten in deze studies waren 
vulvovaginale candidiasis (0,7% van de vrouwelijke patiënten) en balanitis of balanoposthitis (0,5% van de mannelijke patiën-
ten). Aanvullende veiligheidsanalyses (met inbegrip van langetermijngegevens) van gegevens uit het hele canagliflozinepro-
gramma (placebo- en actief gecontroleerde studies) werden uitgevoerd om gemelde bijwerkingen te beoordelen teneinde 
bijwerkingen vast te stellen (zie tabel 1) (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen in tabelvorm: De bijwer-
kingen in tabel 1 zijn gebaseerd op de gepoolde analyse van de vier hierboven beschreven 26 weken durende placebogecon-
troleerde studies (n=2.313). Bijwerkingen gerapporteerd tijdens wereldwijd postmarketinggebruik van canagliflozine zijn ook 
in deze tabel opgenomen. De onderstaande bijwerkingen zijn geclassificeerd naar frequentie en Systeem/Orgaanklasse (SOK). 
De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen in tabelvorm (MedDRA) uit placebogecontroleerde studiesa en uit postmarketin-
gervaring: Systeem/orgaanklasse: Frequentie – Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak: 
Hypo- glykemie in combinatie met insuline of sulfonylureumderivaat. soms: Dehydratie*. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
soms: Duizeligheid houdings-afhankelijk*, syncope*. Bloedvataandoeningen: soms: Hypotensie*, orthostatische hypoten-
sie*. Maagdarmstelsel-aandoeningen: vaak: Constipatie, dorstb, nausea. Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: 
Rashc, urticaria; niet bekend: Angio-oedeemd. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: soms: Botbreuke. Nier- 
en urinewegaandoeningen: vaak: Polyurie of pollakisurief, urineweginfectie (pyelonefritis en urosepsis zijn postmarketing 
gemeld). Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: zeer vaak: Vulvovaginale candidiasisg. vaak: Balanitis of balano-
posthitish. Onderzoeken: vaak: Dyslipidemiei, hematocriet verhoogdj. soms: Bloed creatinine verhoogdk, bloed ureum ver-
hoogdl, bloed kalium verhoogdm, bloed fosfaat verhoogdn. * Gerelateerd aan volumedepletie. aVeiligheidsdataprofielen uit indi-
viduele pivotal studies (waaronder studies in patiënten met matige nierinsufficiëntie; ouderen [leeftijd ≥ 55 jaar tot ≤ 80 jaar]; 
patiënten met een verhoogd cardio- vasculair risico) waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die in deze 
tabel geïdentificeerd worden. bDorst omvat de termen dorst, droge mond en polydipsie. cRash omvat de termen rash erythe-
mateus, rash gegeneraliseerd, rash vlekkerig, rash maculopapulair, rash papulair, rash pruritus, pustuleuze rash, en rash ve-
siculair. dGebaseerd op postmarketingervaring met canagliflozine. eBotbreuk werd gerapporteerd in 0,7% en 0,6% voor res-
pectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, vergeleken met 0,3% voor placebo. Zie de rubriek ‘botbreuk’ verderop voor 
aanvullende informatie. fPolyurie of pollakisurie omvat de termen polyurie, pollakisurie, dringende urinelozing, nachtelijke 
mictie, en urine- output verhoogd. gVulvovaginale candidiase omvat de termen vulvovaginale candidiasis, vulvovaginale myco-
tische infectie, vulvovaginitis, vaginale infectie, vulvitis, en genitale schimmelinfectie. hBalanitis of balanoposthitis omvat de 
termen balanitis, balanoposthitis, balanitiscandida, en genitale schimmelinfectie. iGemiddelde percentages voor de verhogin-
gen ten opzichte van baseline voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg versus placebo waren: totaalcholesterol 
3,4% en 5,2% versus 0,9%; HDL-cholesterol 9,4% en 10,3% versus 4,0%; LDL-cholesterol 5,7% en 9,3% versus 1,3%; 
non-HDL-cholesterol 2,2% en 4,4% versus 0,7%; triglyceriden 2,4% en 0,0% versus 7,6%. jGemiddelde veranderingen ten 
opzichte van baseline in hematocriet waren 2,4% en 2,5% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 
0,0% voor placebo. kGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in creatinine waren 2,8% en 4,0% 
voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. lGemiddelde percentages veranderingen 
ten opzichte van baseline in BUN waren 17,1% en 18,0% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en Invokana Publieksprijs 
300 mg, tegen over 2,7% voor placebo. mGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in 300 mg (30 

tabletten) € 87.80 kalium in het bloed waren 0,5% and 1,0% voor 300 mg (90 
tabletten) € 197.75 respectievelijk canan gliflozine 100 mg en 300 mg, tegen-
over 100 mg (30 tabletten) € 61.11 0,6% voor placebo. Gemiddelde percenta-
ges veranderingen ten opzichte van baseline in serumfosfaat waren 3,6% en 
100 mg (90 tabletten) € 134.93 5,1% voor respectievelijk canagliflozine 100 
mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. Beschrijving van geselecteerde 
bijwerkingen: Bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie: In de gepoolde 
analyse van de vier 26 weken durende placebogecontroleerde studies was de 
incidentie van alle bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld 
houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie, dehydratie, en syncope) 1,2% voor canagliflozine 
100 mg, 1,3% voor canagliflozine 300 mg, en 1,1% voor placebo. In de twee actief gecontroleerde studies was de incidentie 
met Invokana-behandeling vergelijkbaar met de controlegroepen. In de specifieke cardiovasculaire studie, waarin patiënten in 
het algemeen ouder waren en een hoger percentage aan diabetescomplicaties hadden, waren de incidenties van bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie 2,8% met canagliflozine 100 mg, 4,6% met canagliflozine 300 mg, en 1,9% met placebo. 
Om de risicofactoren voor deze bijwerkingen na te gaan werd een uitgebreidere gepoolde analyse uitgevoerd van patiënten 
(N=9.439) uit acht gecontroleerde fase III-studies met beide doses van canagliflozine. In deze gepoolde analyse hadden pa-
tiënten op lisdiuretica, patiënten met een baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 en patiënten van 
≥ 75 jaar in het algemeen hogere incidenties van deze bijwerkingen. Voor patiënten op lisdiuretica waren de incidenties 3,2% 
met canagliflozine 100 mg en 8,8% met canagliflozine 300 mg, tegenover 4,7% in de controlegroep. Voor patiënten met een 
baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 waren de incidenties 4,8% met canagliflozine 100 mg en 
8,1% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep. Bij patiënten van ≥ 75 jaar waren de incidenties 4,9% 
met canagliflozine 100 mg en 8,7% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep (zie rubriek Dosering en 
wijze van toediening). In de specifieke cardiovasculaire studie en de uitgebreidere gepoolde analyse was het aantal stopzet-
tingen als gevolg van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie en ernstige bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie 
met canagliflozine niet verhoogd. Hypoglykemie bij add-on-therapie met insuline of insuline-secretagogen: De frequentie 
van hypoglykemie was laag (ongeveer 4%) in alle behandelgroepen, inclusief placebo, bij gebruik als monotherapie of als 
add-on-therapie bij metformine. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met insuline, werd hypoglykemie waar-
genomen bij respectievelijk 49,3%, 48,2% en 36,8% van de patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 
300 mg en placebo, en kwam ernstige hypoglykemie voor bij 1,8%, 2,7% en 2,5% van de patiënten behandeld met respec-
tievelijk canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met 
een sulfonylureumderivaat, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 4,1%, 12,5% en 5,8% van de patiënten 
behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). 
Genitale schimmelinfecties: Vulvovaginale candidiasis (waaronder vulvovaginitis en vulvovaginale mycotische infectie) werd 
gemeld bij respectievelijk 10,4% en 11,4% van de vrouwelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en 
canagliflozine 300 mg, tegenover 3,2% bij vrouwelijke patiënten behandeld met placebo. De meeste meldingen van vulvova-
ginale candidiasis gebeurden tijdens de eerste vier maanden van de behandeling met canagliflozine. Onder vrouwelijke pati-
enten die canagliflozine gebruikten, kreeg 2,3% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,7% van alle vrouwelijke patiënten 
met canagliflozine vanwege vulvovaginale candidiasis. Candida-balanitis of -balanoposthitis werd gemeld bij respectievelijk 
4,2% en 3,7% van de mannelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, te-
genover 0,6% bij mannelijke patiënten behandeld met placebo. Onder mannelijke patiënten die canagliflozine gebruikten had 
0,9% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,5% van de mannelijke patiënten met canagliflozine vanwege candida-balanitis 
of -balanoposthitis. In zeldzame gevallen werd phimosis gemeld en werd er circumcisie uitgevoerd. Urineweginfecties: 
Urineweginfecties werden vaker gemeld met canagliflozine 100 mg en 300 mg (respectievelijk 5,9% en 4,3%), tegenover 
4,0% met placebo. De meeste infecties waren licht tot matig van aard en het aantal ernstige bijwerkingen nam niet toe. 
Personen reageerden op de standaardbehandelingen terwijl de behandeling met canagliflozine werd voortgezet. Botbreuk: In 
een cardiovasculaire studie bij 4327 patiënten met een bekend of een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening waren 
de incidentiepercentages van botbreuken 1,6, 1,6 en 1,1 per 100 patiëntjaren van blootstelling aan respectievelijk 100 mg 
canagliflozine, 300 mg canagliflozine en placebo, waarbij de onbalans in breuken aanvankelijk optrad binnen de eerste 26 
weken van de behandeling. In andere studies met canagliflozine bij type 2-diabetes, waarin een algemene diabetes-populatie 
van ongeveer 5800 patiënten werd geïncludeerd, werd geen verschil in risico op breuken waargenomen ten opzichte van 
controlepatiënten. Na 104 weken behandeling had canagliflozine geen ongunstig effect op de botmineraaldichtheid. 
Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 65 jaar oud): In een gepoolde analyse van acht placebo-gecontroleerde en actief-gecon-
troleerde studies was het veiligheidsprofiel bij oudere patiënten in het algemeen consistent met dat bij jongere patiënten. 
Patiënten van ≥ 75 jaar hadden een hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (zoals houdingsafhan-
kelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie), met incidenties van 4,9%, 8,7% en 2,6% met respectievelijk ca-
nagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en in de controlegroep. Afnames van de eGFR (-3,6% en -5,2%) werden gemeld 
met respectievelijk canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, tegenover -3,0% in de controlegroep (zie rubriek 
Dosering en wijze van teodiening). Patiënten met nierinsufficiëntie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min): 
Patiënten met op baseline een eGFR van < 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min hadden een hogere incidentie 
van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, 
hypotensie), met incidenties van respectievelijk 4,7%, 8,1% en 1,5% met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en 
placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). De algehele incidentie van verhoogde serumkaliumconcentratie was 
hoger bij patiënten met matige nierinsufficiëntie, met incidenties van respectievelijk 7,5%, 12,3% en 8,1% met canagliflo-
zine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. In het algemeen waren de verhogingen van voorbijgaande aard en was er 
geen specifieke behandeling nodig. Met beide doses van canagliflozine werden verhogingen van het serumcreatinine van 
10-11% en van BUN van ongeveer 12% waargenomen. Het percentage patiënten met grotere afnames van de eGFR (> 
30%) op enig moment tijdens de behandeling was respectievelijk 9,3%, 12,2% en 4,9% met canagliflozine 100 mg, cana-
gliflozine 300 mg en placebo. Op het eindpunt van de studie had 3,0% van de patiënten behandeld met Invokana 100 mg, 
4,0% met Invokana 300 mg en 3,3% met placebo dergelijke afnames. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is be-
langrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding 
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten (www.fagg.be). Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Aard en 
inhoud van de verpakking: Geperforeerde blister van polyvinylchloride/aluminium (PVC/Alu), geschikt voor eenheidsafle-
vering. Verpakkingen van 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 en 100 x 1 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten 
worden in de handel gebracht. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Janssen-Cilag 
International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: 100 mg: EU/1/13/884/001 (10 tabletten); EU/1/13/884/002 (30 tabletten); EU/1/13/884/003 (90 
tabletten); EU/1/13/884/004 (100 tabletten). 300 mg: EU/1/13/884/005 (10 tabletten); EU/1/13/884/006 (30 tabletten); 
EU/1/13/884/007 (90 tabletten); EU/1/13/884/008 (100 tabletten). AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch 
voorschrift: DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20/08/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

1. Voor meer details over specifieke indicatie en gebruik : zie ook SPK Invokana.      2. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care. 
2015;38:140-149.     3. Tahrani AA et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 10/2013;1(2):140-151.         4. Jardiance 
10mg en 25mg SPK, zie EMA website voor meest recente versie.

Invokana Publieksprijs

300 mg (30 tabletten) € 87.80

300 mg (90 tabletten) € 197.75

100 mg (30 tabletten) € 61.11

100 mg (90 tabletten) € 134.93
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Verlaging  
van de 
glycemie1

DUURZAME AANPAK VAN DIABETES TYPE 21-3

GLUCOSE per DAG
elimineert 77 TOT 119 G

ENKEL Invokana

Glucose elimineren          via de urinaire wegGlucose elimineren          via de urinaire weg

Lichte  
bloeddrukdaling1

Laag inherent
risico op 
hypoglycemie1
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Janssen-Cilag NV

Vokanamet CNK codes

50 mg / 850 mg (60 tab) 3150-828 € 61,11

50 mg / 850 mg (180 tab) 3215-928 € 134,93

50 mg / 1000 mg (60 tab) 3150-836 € 61,11

50 mg / 1000 mg (180 tab) 3215-993 € 134,93

150 mg / 850 mg (60 tab) 3150-844 € 87,80

150 mg / 850 mg (180 tab) 3215-951 € 197,75

150 mg / 1000 mg (60 tab) 3150-802 € 87,80

150 mg / 1000 mg (180 tab) 3216-637 € 197,75

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek  Bijwerkingen voor het 
rapporteren van bijwerkingen. 

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Vokanamet 50 mg/850 mg, 50 mg/1.000 mg fi lmomhulde tabletten; KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat canaglifl ozinehemihydraat, overeenkomend met 50 mg/150  mg canaglifl ozine, en 850 mg/1000  mg 
metforminehydrochloride. FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet. De tablet is roze, capsulevormig, 20 mm lang, met onmiddellijke 
afgifte, fi lmomhuld, en met aan de ene zijde ‘CM’ gegraveerd en aan de andere zijde ‘358’. Therapeutische indicaties: Vokanamet is 
geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder met type 2-diabetes mellitus als aanvullend middel bij een dieet en 
lichaamsbeweging om de bloedglucoseregulatie te verbeteren: – bij patiënten die niet voldoende onder controle zijn bij hun maximaal getolereerde 
doses van alleen metformine; – bij patiënten bij hun maximaal getolereerde doses van metformine in combinatie met andere glucoseverlagende 
geneesmiddelen, waaronder insuline, wanneer deze geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie geven; – bij patiënten die al worden 
behandeld met de combinatie van canaglifl ozine en metformine als afzonderlijke tabletten. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De 
dosis van glucoseverlagende therapie met Vokanamet moet individueel worden bepaald op basis van het huidige schema van de patiënt, de 
doeltreffendheid en de verdraagbaarheid, gebruikmakend van de aanbevolen dagelijkse orale dosis van 100 mg of 300 mg canaglifl ozine, waarbij 
de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis van metformine niet mag worden overschreden. Voor patiënten die niet voldoende onder controle zijn 
bij de maximaal getolereerde dosis van metformine: Voor patiënten die niet voldoende onder controle zijn met metformine, bestaat de aanbevolen 
startdosering van Vokanamet uit een dosis canaglifl ozine 50 mg tweemaal daags plus de dosis van metformine die al wordt ingenomen of de 
dichtstbijgelegen therapeutisch aangewezen dosis. Voor patiënten die een dosis Vokanamet verdragen die 50 mg canaglifl ozine bevat en die een 
nauwere bloedglucoseregulatie vereisen, kan de dosis worden verhoogd tot tweemaal daags Vokanamet die 150 mg canaglifl ozine bevat. Voor 
patiënten die overschakelen van afzonderlijke tabletten van canaglifl ozine en metformine: Voor patiënten die overschakelen van afzonderlijke 
tabletten van canaglifl ozine en metformine moet Vokanamet worden gestart bij dezelfde totale dagelijkse doses van canaglifl ozine en metformine 
die al worden ingenomen of de dichtstbijgelegen therapeutische aangewezen dosis van metformine. Dosistitratie met canaglifl ozine (toegevoegd 
aan de optimale dosis van metformine) moet worden overwogen voordat de patiënt wordt overgeschakeld op Vokanamet. Bij patiënten die 
Vokanamet met 50 mg canaglifl ozine verdragen en die een nauwere bloedglucoseregulatie vereisen, kan worden overwogen de dosis te verhogen 
tot Vokanamet die 150 mg canaglifl ozine bevat. Men dient voorzichtig te zijn als Vokanamet met de dosis van 50 mg canaglifl ozine tot 150 mg 
canaglifl ozine wordt verhoogd bij patiënten met een leeftijd van ≥ 75 jaar, patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of andere 
patiënten voor wie de aanvankelijke diurese die door canaglifl ozine wordt geïnduceerd, een risico betekent. Bij patiënten met aantoonbare 
volumedepletie wordt aanbevolen deze toestand te corrigeren voordat met Vokanamet wordt begonnen. Als Vokanamet wordt gebruikt als 
add-on-therapie bij insuline of een insuline secretagoog (bijvoorbeeld een sulfonylureumderivaat), kan een lagere dosis van insuline of het 
insulinesecreta goog worden overwogen om het risico op hypoglykemie te verlagen (zie rubriek Bijwerkingen). Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 
65 jaar oud): Aangezien metformine gedeeltelijk door de nieren wordt geëlimineerd en de kans groter is dat oudere patiënten een verminderde 
nierfunctie hebben, moet Vokanamet met voorzichtigheid worden gebruikt naarmate de leeftijd toeneemt. De nierfunctie moet regelmatig worden 
geëvalueerd ter preventie van lactaatacidose geassocieerd met metformine, vooral bij oudere patiënten. Er moet rekening worden gehouden met 
het risico op volumedepletie geassocieerd met canaglifl ozine (zie rubriek Contra-indicaties). Patiënten met nierinsuffi ciëntie: Bij patiënten met een 
geschatte glomerulaire fi ltratiesnelheid (estimated glomerular fi ltration rate, eGFR)  van 60 ml/min/1,73 m2 tot < 90 ml/min/1,73 m2 of een 
creatinineklaring (CrCl) van 60 ml/min tot < 90 ml/min is geen dosisaanpassing nodig. Vokanamet mag niet worden gebruikt bij patiënten met 
matige of ernstige nierinsuffi ciëntie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min) vanwege de werkzame stof metformine (zie rubriek Contra-
indicaties). Patiënten met leverinsuffi  ciëntie: Vokanamet wordt niet aanbevolen bij patiënten met leverinsuffi ciëntie vanwege de werkzame stof 
metformine (zie rubriek  Contra-indicaties). Er is geen klinische ervaring met Vokanamet bij patiënten met lever insuffi ciëntie. Pediatrische 
patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Vokanamet bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: Voor oraal gebruik: Vokanamet dient tweemaal daags oraal te worden inge nomen bij de maaltijden om gastro-intestinale 
bijwerkingen geassocieerd met metformine te verminderen. Tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Als er een dosis is gemist, dient 
deze te worden ingenomen zodra de patiënt eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis; in dat geval moet de patiënt de gemiste 
dosis overslaan en het geneesmiddel op het eerstvolgende regulier geplande tijdstip innemen. Contra-indicaties: – Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof(fen) of voor (één van) de hulpstof(fen); – Diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; – Matige en ernstige nier insuffi ciëntie 
(patiënten met eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min), (zie rubriek Dosering en wijze van toediening); – Acute aandoeningen die 
mogelijk de nierfunctie kunnen wijzigen zoals: dehydratie, ernstige infectie, shock; –  Acute of chronische ziekte die weefsel hypoxie kan 
veroorzaken, zoals hart- of ademhalings falen, recent myocardinfarct, shock; – Leverinsuffi ciëntie, acute alcoholintoxicatie, alcoholisme (zie rubriek 
Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen: CANAGLIFLOZINE: Samenvatting van het veiligheidsprofi el: De veiligheid van canaglifl ozine 
werd beoordeeld bij 10.285  patiënten met type  2-diabetes, waaronder 5.151  patiënten behandeld met canaglifl ozine in combinatie met 
metformine. Boven dien werd een 18  weken durende, dubbelblinde, placebo gecontroleerde fase II-studie uitgevoerd met tweemaal daagse 
toediening van een dosis (50 mg canaglifl ozine of 150 mg canaglifl ozine als add-on-therapie met 500 mg metformine) bij 279 patiënten, waarbij 
186 patiënten werden behandeld met canaglifl ozine als add-on-therapie met metformine. De primaire beoordeling van de veilig heid en tolerantie 
werd uitgevoerd in een gepoolde analyse (N=2.313) van vier 26 weken durende placebo gecontroleerde klinische studies (monotherapie en 
add-on-therapie met metformine, metformine en een sulfonylureumderivaat, en metformine en pioglitazon). De bijwerkingen die tijdens de 
behandeling het vaakst werden gemeld, waren hypoglykemie bij combinatie met insuline of een sulfonylureumderivaat, vulvovaginale candi diasis, 
urineweginfectie en polyurie of pollakisurie (d.w.z. frequent urineren). Bijwerkingen die leidden tot stopzetting bij ≥ 0,5% van alle met canaglifl ozine 
behandelde patiënten in deze studies waren vulvovaginale candidiasis (0,7% van de vrouwelijke patiënten) en balanitis of balanoposthitis (0,5% 
van de mannelijke patiënten). Aanvullende veiligheids analyses (met inbegrip van langetermijngegevens) van gegevens uit het hele 
canaglifl ozineprogramma (placebo- en actief gecontroleerde studies) werden uitgevoerd om gemelde bijwerkingen te beoordelen teneinde bij-
werkingen vast te stellen (zie tabel 1) (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen in tabelvorm: De bijwerkingen in tabel 1 zijn 
gebaseerd op de gepoolde analyse van de vier hierboven beschreven 26 weken durende placebogecontroleerde studies (n=2.313). Bij werkingen 
gerapporteerd tijdens wereldwijd postmarketing gebruik van canaglifl ozine zijn ook in deze tabel opge nomen. De onderstaande bijwerkingen zijn 
geclassifi ceerd naar frequentie en Systeem/Orgaanklasse (SOK). De frequentiecategorieën 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), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Tabel  1: Bijwerkingen in tabelvorm (MedDRA) uit placebogecontroleerde studiesa en uit 
postmarketing ervaring: Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak: Hypo-
glykemie bij combinatie met insuline of sulfonylureumderivaat. soms: Dehydratie*. Zenuwstelselaandoeningen: soms: Duizelig heid 
houdingsafhankelijk*, syncope*. Bloedvataan doeningen: soms: Hypotensie*, orthostatische hypo tensie*. Maagdarm stelsel aandoeningen: 
vaak: Constipatie, dorstb, nausea. Huid- en onderhuid aandoeningen: soms: Rashc, urticaria. niet bekend: Angio-oedeemd. Skeletspierstelsel- 
en bindweefsel aandoeningen: soms: Botbreuke. Nier- en urineweg aandoeningen: vaak: Polyurie of pollakisurief, urineweg infectie 
(pyelonefritis en urosepsis zijn postmarketing gemeld)f. Voortplantings stelsel- en borstaandoeningen: zeer vaak: Vulvovaginale candidiasisg. 
vaak: Balanitis of balanoposthitish. Onderzoeken: vaak: Dyslipidemiei, hematocriet verhoogd j. soms: Bloedcreatinine verhoogdk, bloedureum 
verhoogdl, bloedkalium verhoogdm, bloedfosfaat verhoogdn. * Gerelateerd aan volumedepletie. a  Veiligheidsdataprofi elen uit individuele pivotal 
studies (waaronder studies met patiënten met matige nierinsuffi ciëntie; ouderen [leeftijd ≥ 55 jaar tot ≤ 80 jaar]; patiënten met een verhoogd 
cardiovasculair risico) waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die in deze tabel geïdentifi ceerd worden. b Dorst omvat de termen 
dorst, droge mond en polydipsie. c Rash omvat de termen rash erythemateus, rash gegeneraliseerd, rash vlekkerig, rash maculopapulair, rash 
papulair, rash pruritus, pustuleuze rash en rash vesiculair. d Gebaseerd op postmarketingervaring met canaglifl ozine. e Botbreuk werd gerapporteerd 
bij respectievelijk 0,7% en 0,6% voor canaglifl ozine 100 mg en 300 mg, vergeleken met 0.3% voor placebo. Zie de rubriek over botbreuk 
hieronder voor aanvullende informatie. f Polyurie of pollakisurie omvat de termen polyurie, pollakisurie, dringende urinelozing, nachtelijke mictie 
en urine-output verhoogd. g Vulvovaginale candidiasis omvat de termen vulvovaginale candidiasis, vulvovaginale mycotische infectie, vulvovaginitis, 
vaginale infectie, vulvitis en genitale schimmelinfectie. h Balanitis of balanoposthitis omvat de termen balanitis, balanoposthitis, balanitiscandida 
en genitale schimmelinfectie. i Gemiddelde percentages voor de verhogingen ten opzichte van baseline voor respectievelijk 100 mg en 300 mg 
canaglifl ozine versus placebo waren: totaalcholesterol 3,4% en 5,2% versus 0,9%; HDL-cholesterol 9,4% en 10,3% versus 4,0%; LDL-cholesterol 
5,7% en 9,3% versus 1,3%; non-HDL-cholesterol 2,2% en 4,4% versus 0,7%; triglyceriden 2,4% en 0,0% versus 7,6%. j  Gemiddelde 

veranderingen ten opzichte van baseline in hematocriet waren 2,4% 
en 2,5% voor respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, 
tegenover 0,0% voor placebo. k  Gemiddelde percentages veran-
deringen ten opzichte van baseline in creatinine waren 2,8% en 
4,0% voor respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, 
tegenover 1,5% voor placebo. l  Gemiddelde percentages veran-
deringen ten opzichte van baseline in BUN waren 17,1% en 18,0% 
voor respectievelijk 100 mg en 300 mg canaglifl ozine, tegenover 
2,7% voor placebo. m Gemiddelde percentages veranderingen ten 
opzichte van baseline in kalium in het bloed waren 0,5% en 1,0% 
voor respectievelijk 100 mg en 300 mg canaglifl ozine, tegenover 
0,6% voor placebo. n Gemiddelde percentages veranderingen ten 
opzichte van baseline in serumfosfaat waren 3,6% en 5,1% voor 
respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, tegenover 1,5% voor placebo. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie: In de gepoolde analyse van de vier 26 weken durende placebo gecontroleerde studies was de incidentie van alle 
bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie, dehydratie 
en syncope) 1,2% voor 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 1,3% voor 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 1,1% voor placebo. In de twee 
actief gecontroleerde studies was de incidentie bij canaglifl ozinebehandeling vergelijkbaar met de controlegroepen. In de specifi eke 
cardiovasculaire studie, waarin patiënten in het algemeen ouder waren en een hoger percentage aan diabetescomplicaties hadden, waren de 
incidenties van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie 2,8% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 4,6% met 300 mg canaglifl ozine 
eenmaal daags en 1,9% met placebo. Om de risicofactoren voor deze bijwerkingen na te gaan, werd een uitgebreidere gepoolde analyse 
uitgevoerd van patiënten (N=9.439) uit acht gecontroleerde fase III-studies met beide doses van canaglifl ozine. In deze gepoolde analyse hadden 
patiënten op lisdiuretica, patiënten met een baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 en patiënten van ≥ 75 jaar in het 
algemeen hogere incidenties van deze bijwerkingen. Voor patiënten op lisdiuretica waren de incidenties 3,2% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal 
daags en 8,8% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 4,7% in de controlegroep. Voor patiënten met een baseline-eGFR van 
30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl 30 tot < 60 ml/min waren de incidenties 4,8% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags 
en 8,1% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 2,6% in de controlegroep. Bij patiënten van ≥ 75 jaar waren de incidenties 4,9% 
met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 8,7% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 2,6% in de controlegroep (zie rubriek 
Dosering en wijze van toediening). In de specifi eke cardio vasculaire studie en de uitgebreidere gepoolde analyse was het aantal stopzettingen als 
gevolg van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie en ernstige bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie bij canaglifl ozine niet verhoogd. 
Hypoglykemie bij add-on-therapie met insuline of insuline-secretagogen: De frequentie van hypoglykemie was laag (ongeveer 4%) in alle 
behandelgroepen, inclusief placebo, bij gebruik als monotherapie of als add-on- therapie bij metformine. Als canaglifl ozine werd toe gevoegd aan 
behandeling met insuline, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 49,3%, 48,2% en 36,8% van de patiënten behandeld met 100 mg 
canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo, en kwam ernstige hypoglykemie voor bij 1,8%, 2,7% en 2,5% 
van de patiënten behandeld met respec tievelijk 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo. Als 
canagli fl ozine werd toegevoegd aan behandeling met een sulfonylureumderivaat, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 4,1%, 
12,5% en 5,8% van de patiënten behandeld met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo (zie 
rubriek Dosering en wijze van toediening). Genitale schimmelinfecties: Vulvovaginale candidiasis (waaronder vulvovaginitis en vulvovaginale 
mycotische infectie) werd gemeld bij respectievelijk 10,4% en 11,4% van de vrouwelijke patiënten die werden behandeld met 100  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags en 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 3,2% bij vrouwelijke patiënten behandeld met placebo. De 
meeste meldingen van vulvovaginale candidiasis gebeurden tijdens de eerste vier maanden van de behandeling met canaglifl ozine. Onder 
vrouwelijke patiënten die canaglifl ozine gebruikten, kreeg 2,3% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,7% van alle vrouwelijke patiënten met 
canaglifl ozine vanwege vulvo vaginale candidiasis. Candida-balanitis of -balanoposthitis werd gemeld bij respectievelijk 4,2% en 3,7% van de 
mannelijke patiënten die werden behandeld met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 0,6% 
bij mannelijke patiënten behandeld met placebo. Onder mannelijke patiënten die canaglifl ozine gebruikten, had 0,9% meer dan één infectie. In 
totaal stopte 0,5% van de mannelijke patiënten met canaglifl ozine vanwege candida-balanitis of -balano posthitis. In zeldzame gevallen werd 
phimosis gemeld en werd er circumcisie uitgevoerd. Urineweginfecties: Urine weginfecties werden vaker gemeld met 100  mg en 300  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags (respectievelijk 5,9% en 4,3%), tegenover 4,0% met placebo. De meeste infecties waren licht tot matig van aard 
en het aantal ernstige bijwerkingen nam niet toe. Personen reageerden op de standaardbehandelingen terwijl de behandeling met canaglifl ozine 
werd voortgezet. Botbreuk: In een cardio vasculaire studie van 4.327 patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of een hoog risico 
hierop, waren de incidentiecijfers van botbreuk 1,6, 1,6 en 1,1 per 100 patiëntjaren van blootstelling aan respectievelijk canaglifl ozine 100 mg, 
300 mg, en placebo, waarbij de onevenwichtigheid in breuken aanvankelijk optrad binnen de eerste 26 weken van therapie. In andere type 2–
diabetes studies met canaglifl ozine, waarin een algemene diabetespopulatie van ongeveer 5.800 patiënten werd gerekruteerd, werd geen verschil 
in het risico op breuken waargenomen vergeleken met controle. Na 104 weken van behandeling beïnvloedde canaglifl ozine de bot dichtheid niet 
negatief. Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 65 jaar oud). In een gepoolde analyse van acht placebogecontroleerde en actief gecontroleerde 
studies was het veiligheidsprofi el van canaglifl ozine bij oudere patiënten in het algemeen consistent met dat bij jongere patiënten. Patiënten van 
≥ 75 jaar hadden een hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan volume depletie (zoals houdingsafhankelijke duizeligheid, ortho statische 
hypotensie, hypotensie), met incidenties van 4,9%, 8,7% en 2,6% met respectievelijk 100  mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags en in de controlegroep. Afnames van de eGFR (-3,6% en -5,2%) werden gemeld met respectievelijk 100 mg 
canaglifl ozine en 300 mg canaglifl ozine, tegenover -3,0% in de controlegroep (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Metformine: Tabel 2 
geeft de bijwerkingen volgens SOK en volgens frequentiecategorie die gerapporteerd zijn bij patiënten die metformine kregen als monotherapie 
en die niet zijn waargenomen bij patiënten die canaglifl ozine kregen. Frequentiecategorieën zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is uit de 
Samenvatting van de product kenmerken van metformine. Tabel  2: De frequentie van bijwerkingen van metformine vastgesteld uit 
klinische studie- en postmarketinggegevens. Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: 
zeer zelden: Lactaatacidose, vitamine B

12
-defi ciëntiea. Zenuwstelsel aandoeningen: vaak: Smaakstoornis. Maagdarm stelselaandoeningen: 

zeer vaak: Gastro-intestinale symptomenb. Huid- en onderhuidaandoeningen: zeer zelden: Erytheem, pruritus, urticaria. Lever- en gal-
aandoeningen: zeer zelden: Afwijkende leverfunctie testwaarden, hepatitis. a Langdurige behandeling met metformine werd geassocieerd met 
een daling van de absorptie van vitamine B

12
 wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch signifi cante vitamine B

12
-defi ciëntie (bijvoorbeeld 

megaloblastaire anemie). b Gastro-intestinale symptomen, zoals nausea, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust, treden het vaakst op 
tijdens het starten van de behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen spontaan. 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 : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (www.fagg.be); Nederland: Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Aard en inhoud van de verpakking: Fles van HDPE met kindveilige sluiting, inductieafsluiting en 
droogmiddel. De fl essen bevatten 20 of 60 fi lmomhulde tabletten. Verpakkingsgrootten: 1 x 20 fi lmomhulde tabletten; 1 x 60 fi lmomhulde 
tabletten; 180 (3 x 60) fi lmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 50 mg/850 mg: EU/1/14/918/001 (20 tabletten); EU/1/14/918/002 (60 tabletten); 
EU/1/14/918/003 (180 tabletten). 50 mg/1000 mg: EU/1/14/918/004 (20 tabletten); EU/1/14/918/005 (60 tabletten); EU/1/14/918/006 (180 
tabletten). 150 mg/850 mg: EU/1/14/918/007 (20 tabletten); EU/1/14/918/008 (60 tabletten); EU/1/14/918/009 (180 tabletten). 150 mg/1000 
mg: EU/1/14/918/0010 (20 tabletten); EU/1/14/918/0011 (60 tabletten); EU/1/14/918/0012 (180 tabletten) AFLEVERINGSWIJZE: 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20/08/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

1. Voor meer details over specifi eke indicatie en gebruik : zie ook SPK Invokana.
2. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care. 2015;38:140-149.
3. Tahrani AA, Barnett AH, et al. SGLT inhibitors in management of diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 10/2013;1(2):140-151   
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D okter Manu Malbrain, medisch 
directeur en diensthoofd inten-
sieve zorg ZNA Stuivenberg, 

tracht samen met enkele gelijkgezin-
den zoals dr. Niels Van Regenmortel en 
dr. Dirk Himpe telkens weer een aantal 
hiaten in de kennis van artsen en ver-
pleegkundigen over de toediening van 
infuusvloeistoffen op te vullen. “Elk jaar 
peilen we ernaar op onze congressen. 
We merken dat artsen soms niet meer 
toegelaten vloeistoffen gebruiken voor 
bepaalde indicaties. Ik denk aan starch 
(zetmeel)-oplossingen bij patiënten met 
sepsis of brandwonden. Sommige cen-
tra gebruiken zelfs in eerste instantie nog 
fysiologisch zout waar gebalanceerde 
oplossingen misschien een betere keuze 
zijn. Er bestaat dus nog een discrepantie 
tussen de dagelijkse kliniek en de recent-
ste wetenschappelijke bevindingen.”

Dat teveel aan vocht is 
potentieel gevaarlijk?
M.M.: “Absoluut. Daartegen houd ik 
een persoonlijke kruistocht. Als de ver-
pleegkundige meldt dat de bloeddruk 
of de centraalveneuze druk van de pa-
tiënt wat laag is, of de patiënt niet veel 
heeft gewaterd, dan wordt er al te vlug 
en misschien onnodig wat vocht aan-
gehangen. Van de patiënt die uitwendig 
opgezwollen is (anasarc oedeem), zullen 
ook de organen zwellen, met verminder-
de orgaanfunctie tot gevolg zoals nier-
schade, tragere wondgenezing, langer 
ziekenhuisverblijf. Soms stoppen orga-
nen zelfs met functioneren. Dan krijg je 
MOF (multipel orgaanfalen) en patiënten 
sterven misschien omdat ze iatrogeen te 
veel vocht kregen.” 

Beschikt u over cijfers in 
verband met die verhoogde 
mortaliteit?
M.M.: “Onze systematische review (2) 
peilt naar gepoolde data van zowat 
20.000 patiënten. Het signaal is eendui-
dig: de patiënten die sterven, hebben na 
een week verblijf op intensieve zorg een 
vochtbalans die ongeveer 7 liter meer 
positief is. Statistisch onderzoek wijst 
uit dat dit een onafhankelijke predictor 
is. De studie die dat gerandomiseerd 
onderzoekt, moet weliswaar nog gebeu-
ren, maar zelf ben ik ervan overtuigd 

dat dit bevestigd wordt en dus moeten 
we daarop letten, na uiteraard de initi-
eel acute fase waarin je natuurlijk vocht 
moet geven.”

Het komt erop aan om te 
starten en te stoppen met 
vochttoediening volgens de 
regels van de kunst?

M.M.: “Wanneer we moeten starten 
is niet zo’n probleem (goal-directed 
treatment in de acute fase van shock, 
brandwonden… met snelle toediening 
van vocht), wel wanneer we moeten 
stoppen en zeker of we op een gegeven 
moment ook het teveel aan vocht actief 
moeten evacueren. Dit refereert aan 
‘late goal-directed fluid removal’ en de 
term die we in dat verband hanteren is 
de-resuscitatie, naar analogie met de 
 oorspronkelijke resuscitatie. Vandaag 
de dag kunnen met nieuwe monitoring-
technieken de vullingsstatus van de pa-
tiënt nader bepalen. Deze technieken 
stellen ons in staat om de interacties 
tussen de verschillende lichaamscom-
partimenten nader te onderzoeken. Zo 
werd recent hiervoor de term polycom-
partimentsyndroom voorgesteld (3). Er 
bestaat immers een interactie tussen de 
verschillende compartimenten van ons 
lichaam: als je veel vocht geeft, krijg je 
abdominale hypertensie, hoge druk in 
de thorax, hoge druk in hersenen. Als de 
druk stijgt in één compartiment, stijgt hij 
ook in de andere. Een zekere holistische 
kijk op het lichaam is nodig.”

Zijn er andere open vragen?

N.V.R.: “Los van vochtoverbelasting bij 
kritiek zieke patiënten zijn er nog een 
aantal andere hete hangijzers, waaraan 
aandacht zal worden besteed tijdens de 
International Fluid Academy Days. Zo is 
er bijvoorbeeld de plaats van humaan al-

bumine, zonder meer een van de duurste 
vloeistoffen op dit moment. Vele artsen 
grijpen ernaar, zeker nu een aantal collo-
idale vloeistoffen uit de wetenschappelij-
ke gratie zijn gevallen, maar de bewezen 
voordelen zijn schaars. Ook de meerwaar-
de van bloedtransfusies op intensieve 
zorg, zetmeelpreparaten bij hemorragi-
sche shock en gebalanceerde oplossin-
gen, zoals Hartmann en PlasmaLyte staan 
nog ter discussie (4). Op het vlak van 
monitoring rijzen gelijkaardige vragen, 
zoals de plaats van centraalveneuze druk, 
cardiale debietmetingen en echografie. 
We hebben ervoor gekozen om deze hete 
hangijzers op een vrij unieke manier te 
behandelen door een expert het aan de 
gang zijnde debat op een objectieve ma-
nier te laten uiteenzetten, waarna twee 
autoriteiten een pro-condebat voeren. 
Aan het einde trachten we in dialoog met 
het publiek tot een consensus te komen.”

D.H.: “Reeds kleine ingrepen onder an-
esthesie vereisen het plaatsen van een 
infuus met de toediening van een of an-
dere infuusvloeistof. De samenstelling en 

hoeveelheid van peroperatief toegedien-
de vloeistoffen hebben een duidelijke 
impact op het welbevinden, al dan niet 
braken etc. Meer in het bijzonder hebben 
gebalanceerde elektrolytenoplossingen 
duidelijk gunstige effecten op o.a. nier-
functie, zuur-basenevenwicht en stolling. 
Bij zwaardere ingrepen moduleert het 
vochtbeleid mee de beschadiging van 
de glycocalix, een stressgevoelige strook 
van glucopeptiden die het endotheel af-
lijnt, en in grote mate het extra doorsijpe-
len van water en moleculen naar de ex-
travasculaire ruimte afremt. Daarbij valt 
zowel hypo- als hypervolemie te vermij-
den. Colloïdale vloeistoffen, ook de syn-
thetische naast het ‘natuurlijke’ albumine, 
hebben een plaats bij het voorkomen van 
te grote ‘fluid-shifts’ tijdens operaties 
en behoud van het Starling-equilibrium. 
Want, eens dit evenwicht tussen intra-
vasculaire ruimte en interstitium ver-
stoord is als gevolg o.a. van fout samen-
gestelde vloeistoffen, gaan de capillairen 
overmatig lekken. Zo ontstaat een vicieu-
ze cirkel met extra nood voor vochttoe-
diening tijdens en na de operatie, met als 
gevolg een ongewenste vochtophoping 
en positieve vochtbalans met nadelig  
effect op de overleving.” 

Schenkt de opleiding hier  
al meer aandacht aan?
M.M.: “Dat zou moeten, maar het duurt 
lang vooraleer deze kennis in het basis-
curriculum terechtkomt. Niemand stond 
er tot voor kort bij stil dat te veel vocht 
toedienen schadelijk is. Er hoort een 
heel redeneringspatroon bij, net als bij 
het toedienen van antibiotica (dosis, 
spectrum, duur toediening…). We moe-
ten uitgaan van vier basisvragen: wan-
neer starten, wanneer stoppen, wanneer 
het teveel aan vocht actief verwijderen, 
wanneer stoppen met ontwatering? 
Medische congressen schonken hier al 
aandacht aan, maar het onderwerp blijft 
toch nog te veel in de marge.”
“Met een nieuwe techniek, trans-
pulmonale thermodilutie, meet je  cardiac 
output maar daarnaast ook volumes in 
het hart, vocht op de longen en krijg je 
een idee over hyperpermeabiliteit, bv. bij 
sepsis en capillair lek. Zo beschik je over 
extra info, nodig voor een holistische kijk 
en een goede behandeling.” ❚

Pascal Selleslagh

Referenties
1. 3rd Course on Acute Care Ultrasound en 5th Anni-

versary International Fluid Academy Symposium, Hil-
ton Congres Centrum, Antwerpen, van donderdag 26 
tot en met zaterdag 28 november, meer info op www.
fluid-academy.org

2. Manu L.N.G. Malbrain, et al. Anaesthesiology Intensi-
ve Therapy 2014;46(5):361-80.

3. Manu L.N.G. Malbrain, et al. Anaesthesiology Intensi-
ve Therapy 2014;46 (5):433-350.

4. Niels Van Regenmortel, et al. Curr Opin Crit Care 
2014;20(4):390-5.

❚ FLUID ACADEMY SYMPOSIUM ■

Kan het teveel aan toegediend vocht weghalen 
de mortaliteit verlagen?

BEROEPSNIEUWS

De vijfde editie inmiddels van het International Fluid Academy 
Symposium (1) zoomt onder meer in op de vraag hoe men 
een patiënt actief ‘ontwatert’ of de-resusciteert, een relatief 
nieuw begrip (2). Na de oorspronkelijke resuscitatie moeten 
sommige patiënten immers actief worden ontwaterd om 
orgaanschade en zelfs mortaliteit te vermijden. Dokter 
Malbrain pioniert op dit vlak.
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Van links naar rechts: dr. Niels Van Regenmortel, dr. Dirk Himpe en  
dr. Manu Malbrain: persoonlijke kruistocht voor een juiste ‘gebalanceerde’ 
samenstelling van infuusvloeistoffen en tegen overdadig toedienen van vocht.

 We moeten 
uitgaan  
van vier 

basisvragen.
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Topman AZ Nikolaas 
gaat ZNA leiden
De raad van bestuur ZNA stelde Koen Michiels aan als nieuwe CEO van ZNA, 
nu Bruno Holthof naar de Oxford University Hospitals vertrok op 1 oktober 
(zie ook zijn afscheidsinterview DS 15-15). Daar zal hij de functie van CEO 
opnemen. Koen Michiels (45) is gedelegeerd bestuurder van AZ Nikolaas. Hij 
treedt in dienst op 1 januari 2016. Tot zolang wordt Bruno Holthof bij ZNA 
vervangen door Wouter De Ploey als interim-CEO.

Koen Michiels: “De uitdagingen zijn immens groot.”

K oen Michiels staat sinds 2000 aan het hoofd 
van AZ Nikolaas, dat het resultaat is van de 
fusie van verschillende ziekenhuizen in het 

Waasland, met campi in Sint-Niklaas, Beveren, Ham-
me, Sint-Gillis-Waas en Temse. Verder is hij voorzitter 
van de raad van bestuur van het Iridium Kankernet-
werk. Hij is daarnaast al jaren lid van de raad van 
bestuur van verschillende ziekenhuizen: AZ Sint- 
Jozef te Bornem, AZ Sint-Elisabeth te Zottegem, AZ 
Sint-Dympna te Geel en AZ Sint-Vincentius te Deinze. 

Koen Michiels is ook afgevaardigd bestuurder van 
vzw Abram die 4 woonzorgcentra omvat en 3 instel-
lingen voor bijzondere jeugdzorg. Ten slotte is hij be-
stuurder van Zorgnet Vlaanderen en lid van de Natio-
nale Raad voor de Ziekenhuisvoorziening.

De CEO van ZNA in spe heeft een diploma licenti-
aat economische wetenschappen (UGent, 1992), een 
postgraduaat fiscale wetenschappen en hij volg-
de een managementopleiding bij Vlerick Business 
School.

Fons Duchateau, voorzitter van de raad van be-
stuur ZNA: “Het was geen makkelijke opdracht om 
een evenwaardige vervanger te vinden voor Bruno 
 Holthof, maar met Koen Michiels hebben we opnieuw 
een bekwame CEO die ZNA gaat leiden met een hart 

voor ziekenhuizen en patiënten. Michiels zal eigen 
accenten leggen met de nodige aandacht voor mede-
werkerstevredenheid en kwaliteitsvolle zorg. We heb-
ben er dan ook vertrouwen in dat ZNA de positieve 
evolutie zal voortzetten en kijken uit naar een nauwe 
samenwerking.”

Koen Michiels zegt “uit te kijken naar het opnemen 
van deze nieuwe belangrijke verantwoordelijkheid 
in de grootste en meest performante gezondheids-
organisatie van ons land. De uitdagingen zijn im-
mens groot: de nieuwe financiering, de noodzakelijke 
samenwerking met andere ziekenhuizen, de bouw 
van een nieuw ziekenhuis, werken aan een klantge-
richte cultuur… Uitdagingen genoeg, waar ik in nauw 
overleg met de raad van bestuur, het management en 
het artsenkorps en vooral samen met de ruim 6.000 
medewerkers die ZNA telt, graag mijn volle energie 
zal aan besteden.”

Te verwachten valt dat de banden met het Iridium 
Kankernetwerk aangehaald worden. Koen Michiels 
gaf eerder al zijn standpunt over netwerking te ken-
nen in De Specialist (DS 15-01). ❚

P.S.
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S inds een negental jaar zegt de 
Europese wetgeving dat de in-
dustrie elk nieuw ontwikkeld 

geneesmiddel ook moet testen op kinde-
ren. Tot dan berekende men de dosering 
voor kinderen vaak met de natte vinger, 
en rigoureuze studies over werkzaam-
heid en veiligheid bij kinderen ontbra-
ken dikwijls. Apothekers waren soms 
genoodzaakt om zelf siroopjes op kin-
dermaat te bereiden uit de pillen voor 
volwassenen zonder dat er harde bewij-
zen waren van dezelfde werkzaamheid 
bij kinderen. Om dat te verhelpen, werd 
die Europese wetgeving 9 jaar geleden 
van kracht. In de VS is een gelijkaardige 
wetgeving van toepassing.

Class Waiver
Zijn daarmee dan alle problemen van 
de baan? Neen. De Europese wetgeving 
voorziet immers in een uitzondering 
voor bedrijven die geneesmiddelen ont-
wikkelen voor aandoeningen bij volwas-
senen die bij kinderen niet voorkomen. 
Deze aandoeningen staan opgelijst in de 
zogenaamde ‘Class Waiver list’. Die lijst 
werd tot nog toe, zeker in de oncologie, 
aangegrepen door firma’s om zich aan 
de verplichting voor studies bij kinderen 
te onttrekken.

Het is de taak van het European Medi-
cines Agency (EMA) en het pediatrisch 
comité (PDCO) waarvan dr. Norga vice-
voorzitter is, om hierop toe te zien. Zij 
bepalen welke studies nodig zijn om 
een geneesmiddel voor kinderen op de 
markt te brengen in de EU.

Bijvoorbeeld: wordt er een geneesmid-
del ontwikkeld tegen hypertensie, dan is 
het aan het EMA om te beslissen welke 
studies de firma in kwestie moet uitvoe-
ren voor de behandeling van hyperten-
sie bij kinderen. 

Wringend schoentje
Dr. Norga: “Het schoentje wringt vaak bij de 
(kinder)oncologie, mijn domein. Probleem 

is dat de meeste tumoren die bij volwasse-
nen voorkomen, zich niet manifesteren bij 
kinderen en omgekeerd. En als ze voorko-
men, zijn ze van een andere vorm en een 

andere pathologie zodat de behandelingen 
verschillen. Neem nu een firma die een ge-
neesmiddel tegen longcarcinoom ontwik-
kelt: bij kinderen treffen we dat soort carci-
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Het gebrek aan wetenschappelijke standaarden bij geneesmiddelen voor kinderen is een 
oud zeer in de kindergeneeskunde. Maar bij nieuwe geneesmiddelen komt daar verandering  
in onder druk van Europa en het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA). Alle 
uitdagingen zijn echter nog niet van de baan, zeker niet op het domein van de kinderoncologie. 
We spraken met vicevoorzitter en kinderoncoloog UZA, prof. dr. Koen Norga.

BEROEPSNIEUWS

Dr. Norga: “Een onafwendbare 
evolutie is ingezet, maar de 
resultaten zijn niet voor morgen.”

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

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Infecties en parasi-
taire aandoeningen

Laryngitis

Immuunsysteemaan-
doeningen

Anafylactische 
reactie, Over-
gevoeligheids-
stoornis 

Endocriene aandoe-
ningen

Hypothyroïdisme

Voedings- en 
stofwisselingsstoor-
nissen

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

Dehydratatie, 
Hyponatriëmie, 
SIADH6

Psychische stoor-
nissen

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

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

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

Zenuwstelselaandoe-
ningen

Hoofdpijn, 
Slaperigheid 

Duizeligheid, 
Lethargie, Tremor 
Paresthesie

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

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

Oogaandoeningen  Wazig zien Mydriasis, Visuele stoor-
nissen 

Glaucoom

Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen

Tinnitus1 Duizeling, Oorpijn

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

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

Bloedvataandoe-
ningen

Bloeddrukverho-
ging3, Blozen

Hypertensie3, 7, Perifere kou, 
Orthostatische hypotensie2, 
Flauwvallen2

Hypertensieve 
crisis3,6

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en media-
stinumaandoeningen

Geeuwen Strak gevoel bij de keel, 
Neusbloeding 

Maagdarmstelse-
laandoeningen

Misselijk-
heid, 
Droge mond 

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

Maagdarmbloedingen7, 
Gastro-enteritis, 
Oprisping, Gastritis, Dysfagie 

Stomatitis, 
Ademgeur, Bloed 
in ontlasting 

Lever- en galaan-
doeningen

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

Leverfalen6, 
Geelzucht6

Huid- en onderhui-
daandoeningen

Overmatig zweten, 
huiduitslag 

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

Stevens-Johnson 
Syndroom6, 
Angioneurotisch 
oedeem6 

Skeletspierstelsel- 
en bindweefselaan-
doeningen

Skeletspierpijn, 
Spierspasmen,

Spiertrekkingen, Spier-
stijfheid 

Trismus

Nier- en urinewe-
gaandoeningen

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

Abnormale 
urinegeur 

Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoe-
ningen

Erectiele disfunctie, 
Ejaculatiestoornis, 
Vertraagde eja-
culatie

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

Menopausale 
symptomen, Ga-
lactorroe, Hyper-
prolactinemie

Algemene aan-
doeningen en 
toedienings-
plaastoornissen

Vallen 8, Vermoeid-
heid 

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

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

Bloedcholesterol 
verhoogd 

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

‘We probeerden de 
gaatjes in de Europese 
wetgeving te dichten.’ 

nomen nooit aan. Toch merken we wel een 
groot aantal gelijkaardige pathologische 
processen tussen tumoren die zich bijvoor-
beeld in de longen, de nieren of de her-
senen ontwikkelen. De nieuwe oncome-
dicatie (zogenaamde ‘targeted therapy’) 
is toepasbaar voor uiteenlopende aandoe-
ningen, de voorbeelden zijn legio. Men 
heeft medicatie die eerst wordt ontwikkeld 
tegen leukemie en dan toepasbaar blijkt te 
zijn op bepaalde sarcomen.”

“Zo omzeilen firma’s de wetgeving.  
Ze ontwikkelen iets voor darm- of long-
tumoren die bij kinderen niet voorko-
men, maar als het toepassingsgebied 
later uitbreidbaar blijkt, loopt het ont-
wikkelingsprogramma bij kinderen grote 
vertraging op. De typische anatomische 
indeling van tumoren komt dus niet 
overeen met hoe die medicatie ontwik-
keld en gebruikt wordt. De Class Waiver 
list, de lijst van aandoeningen die bij 

kinderen niet voorkomen, was daarom 
aan herziening toe. Anders ontspringen 
firma’s de dans: specifiek onderzoek bij 
kinderen naar nieuwe oncomedicatie  
gebeurt niet of veel te laat.”

Dokter Norga betreurt dat: potentieel be-
staan er heel wat medicatiemogelijkhe-
den voor de kinderoncologie. “Jammer 
dat die niet onderzocht worden, terwijl 
deze verplichting nochtans volgens de 

geest van de wet is. Met een review van 
het hele classwaiversysteem probeer-
den we de toepassing van de Europese 
regelgeving te verfijnen. We kunnen nu 
meer rekening houden met het werkings-
mechanisme van de nieuwe medicatie.  
Zo worden firma’s verplicht om te bekij-
ken hoe die medicatie ook voor kinderen 
zinvol bestudeerd kan worden. ”

Resultaat nog  
niet voor morgen
De vicevoorzitter van de PDCO hoopt aldus 
op een betere toepassing van de wet. “De 
naam van een ziekte is immers een slechte 
indicator van hoe medicatie werkt”, analy-
seert hij. “Voor behandelende artsen zullen 
deze wijzigingen weliswaar pas over een 
aantal jaren repercussies hebben, omdat 
dit soort onderzoeksplannen in een zeer 
vroeg stadium wordt gemaakt. De wet stelt 
dat firma’s op het einde van fase I-studies 
voor volwassenen dit aspect – studies op 
kinderen – ter bespreking moeten voorleg-
gen aan het agentschap.”

Het duurt dan nog minstens zeven jaar 
voor een product voor volwassenen op de 
markt is. Voor kindermedicatie komen daar 
nog vaak enkele jaren bovenop. Firma’s 
voelen de gevolgen van het EMA-ingrijpen 
nu al omdat ze al hun onderzoeksplannen 
volgens de nieuwe regelgeving moeten 
indienen. Het resultaat zullen we morgen 
nog niet zien, maar dat een belangrijke, 
onafwendbare evolutie is ingezet, staat 
buiten kijf.

“Zo is op termijn het probleem van off-la-
bel use in de pediatrie en de afwezigheid 
van aangepaste formuleringen en do-
seringen niet meer aan de orde”, besluit 
dr. Norga. “Kinderartsen of artsen die 
geneesmiddelen voorschrijven voor kin-
deren, kunnen dan aangepaste formule-
ringen gebruiken. Met dus wetenschap-
pelijke standaarden voor kinderen zoals 
die nu voor volwassenen bestaan. “Vol-
gend jaar, na 10 jaar, volgt een grondige 
evaluatie door Europa van de impact van 
heel de regelgeving rond medicatieont-
wikkeling voor kinderen. De vraag is of 
een verdere verstrenging van de wet zich 
opdringt om de doelstelling – betere ge-
neesmiddelen voor kinderen – op termijn 
echt te bereiken. ❚

Pascal Selleslagh

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

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Infecties en parasi-
taire aandoeningen

Laryngitis

Immuunsysteemaan-
doeningen

Anafylactische 
reactie, Over-
gevoeligheids-
stoornis 

Endocriene aandoe-
ningen

Hypothyroïdisme

Voedings- en 
stofwisselingsstoor-
nissen

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

Dehydratatie, 
Hyponatriëmie, 
SIADH6

Psychische stoor-
nissen

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

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

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

Zenuwstelselaandoe-
ningen

Hoofdpijn, 
Slaperigheid 

Duizeligheid, 
Lethargie, Tremor 
Paresthesie

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

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

Oogaandoeningen  Wazig zien Mydriasis, Visuele stoor-
nissen 

Glaucoom

Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen

Tinnitus1 Duizeling, Oorpijn

Aandoeningen Zeer vaak Vaak Soms Zelden

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

Bloedvataandoe-
ningen

Bloeddrukverho-
ging3, Blozen

Hypertensie3, 7, Perifere kou, 
Orthostatische hypotensie2, 
Flauwvallen2

Hypertensieve 
crisis3,6

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en media-
stinumaandoeningen

Geeuwen Strak gevoel bij de keel, 
Neusbloeding 

Maagdarmstelse-
laandoeningen

Misselijk-
heid, 
Droge mond 

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

Maagdarmbloedingen7, 
Gastro-enteritis, 
Oprisping, Gastritis, Dysfagie 

Stomatitis, 
Ademgeur, Bloed 
in ontlasting 

Lever- en galaan-
doeningen

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

Leverfalen6, 
Geelzucht6

Huid- en onderhui-
daandoeningen

Overmatig zweten, 
huiduitslag 

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

Stevens-Johnson 
Syndroom6, 
Angioneurotisch 
oedeem6 

Skeletspierstelsel- 
en bindweefselaan-
doeningen

Skeletspierpijn, 
Spierspasmen,

Spiertrekkingen, Spier-
stijfheid 

Trismus

Nier- en urinewe-
gaandoeningen

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

Abnormale 
urinegeur 

Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoe-
ningen

Erectiele disfunctie, 
Ejaculatiestoornis, 
Vertraagde eja-
culatie

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

Menopausale 
symptomen, Ga-
lactorroe, Hyper-
prolactinemie

Algemene aan-
doeningen en 
toedienings-
plaastoornissen

Vallen 8, Vermoeid-
heid 

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

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

Bloedcholesterol 
verhoogd 

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

een voertuig verkocht aan een vennoot-
schap met rechtspersoonlijkheid, een 
zelfstandige of een persoon die een vrij 
beroep uitoefent) meer dan 50% van 
de autoverkoop in België (Tabel 1). En 
dat terwijl de fiscaliteit op bedrijfswa-
gens om de haverklap wordt aangepast 
en het voorwerp uitmaakt van onop-
houdelijk politiek getouwtrek. Hoe dan 
ook kunnen we in de huidige situatie 
nog steeds spreken van een fiscaal ge-
schenk. In tegenstelling tot wat sommi-
gen denken, is dit geschenk slechts één 
maatregel onder vele andere (alterna-
tief loon) bestemd om de belastingdruk 
op inkomsten uit arbeid in ons land te 
compenseren omdat die druk vandaag 
bij de hoogste behoort, zoniet de hoog-
ste is van de OESO-landen. 

Deze fiscaliteit is van een onthutsende 
complexiteit, al is het maar gezien het 
aantal componenten.

Het gaat om:
- de fiscale aftrekbaarheid
- de CO2-taks,
-  de belasting op het voordeel  

van alle aard,
-  de BIV (belasting op inverkeerstelling) 

en de verkeersbelasting,
-  de aftrekbaarheid van de btw  

(voor btw-plichtigen). 

Bovendien zal, als het voertuig wordt in-
geschreven door een natuurlijk persoon 
(zelfstandige/vrij beroep) of door een 
vennootschap, de fiscale behandeling 
volledig verschillend zijn voor elk van 
deze fiscale parameters. De behandeling 
verschilt ook sterk indien het gaat om 
een bedrijfsvoertuig dan wel een perso-
nenwagen. 

Belgisch compromis
Nog een paradox en dan voor ieder-
een die begaan is met ecologie en het 
behoud van ons leefmilieu en dat van 
de komende generaties, is de fiscaliteit 

met betrekking tot zogenaamd ‘schone’, 
elektrische en hybride wagens. We horen 
politici van allerlei slag resoluut verkla-
ren dat alles in het werk moet worden 
gesteld om ons voertuigenpark groener 
te maken, maar in de praktijk vertaalt 
zich dit vaak in tegenstrijdige bepalingen 
die aan het einde van de rit ontoereikend 
blijken om de snelle ontwikkeling van 
deze voertuigen daadwerkelijk te bevor-
deren, in tegenstelling tot wat we zien in 
andere Europese landen. 

Precies daar wringt het fiscale schoentje 
in ons land en niet alleen wat de fiscali-
teit op bedrijfswagens betreft: de abso-
lute suprematie van het compromis. Alle 
politieke krachten, alle denkstromingen 
moeten tevreden gesteld worden. In de 
praktijk levert dat complexe wetten en 
reglementeringen op, soms tegenstrij-
dig en vaak hun doel voorbijschietend. 
Een en ander ligt ook aan de basis van 
opeenvolgende koerswijzigingen en 
aanhoudende rechtsonzekerheid, wat ui-
teraard ongunstig is voor elke vorm van 
economische ontwikkeling.  

Laat ons even de verschillende ingredi-
enten van deze fiscale maaltijdsoep be-
kijken en zien hoe ze toegepast worden.
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Voor- en nadelen van een bedrijfswagen
België is wat de fiscaliteit op bedrijfswagens betreft, een 
vrij unieke paradox. Het systeem is onnoemelijk complex en 
iedereen die voor de keuze staat krijgt er een punthoofd 
van wanneer het erop aankomt te kijken naar de TCO (Total 
Cost of Ownership) van een voertuig. De totale kostprijs 
van het bezit dus, waarbij rekening wordt gehouden met 
alle kostenelementen, waaronder ook de fiscale aspecten.

AUTO & FISCALITEIT

Tabel 1: Aandeel van de inschrijvingen van voertuigen 
 voor beroepsdoeleinden.

Jaar Totaal van de nieuwe 
inschrijvingen

Totaal op naam van een 
vennootschap

Marktaandeel

2006 526.141 240.672 45,70%

2007 524.795 255.498 48,70%

2008 535.947 255.449 47,70%

2009 476.194 203.460 42,70%

2010 547.347 230.980 42,20%

2011 572.211 252.098 44,06%

2012 486.737 248.242 51,00%

2013 486.065 239.988 49,40%

2014 
(oktober)

468.623 231.521 49,40%

Tabel 2: CO2-uitstoot.
Uitstoot voertuig met 

dieselmotor
Uitstoot voertuig met 

benzinemotor
Uitstoot elektrisch 

voertuig
Fiscale 

aftrekbaarheid 
beperkt tot

0g 120%

0-60g 0-60g 100%

61-105g 61-105g 90%

106-115g 106-125g 80%

116-145g 126-155g 75%

146-170g 156-180g 70%

171-195g 181-205g 60%

> 195g > 205g 50%
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Fiscale aftrekbaarheid
Alle fiscaal aftrekbare kosten, inclusief 
kosten voor een bedrijfswagen, worden 
in mindering gebracht op de inkomsten 
uit de economische activiteit en vermin-
deren bijgevolg de fiscale last (ter herin-
nering, in de meeste gevallen bedraagt 
de aanslagvoet voor vennootschappen 
in België 33,99%). 

In het geval van een bedrijfswagen zijn 
deze kosten – in tegenstelling tot kosten 
zoals lonen of huuruitgaven – niet voor 
100% aftrekbaar. Het aftrekbaar percen-
tage is namelijk gelinkt aan de CO2-uit-
stoot van het voertuig (Tabel 2), wanneer 
het voertuig is ingeschreven op naam 
van een vennootschap en steeds voor 
75% wanneer het voertuig is ingeschre-
ven op naam van een natuurlijk persoon, 
bijvoorbeeld een zelfstandige of beoefe-
naar van een vrij beroep. 

Zoals we zien vermindert de aftrekbaar-
heid in functie van de CO2-uitstoot van 
het voertuig. Omgekeerd kan voor een 
voertuig dat weinig of geen CO2 uitstoot 
de aftrekbaarheid 100% (plug-in hybri-
des) of zelfs 120% (elektrische voertui-
gen) bedragen. 

Qua fiscale aftrekbaarheid kunnen we 
dus stellen dat schone wagens duide-
lijk bevoordeeld worden omdat ze een 
volledige aftrekbaarheid van de kosten 
mogelijk maken en zelfs een meer dan 
volledige aftrekbaarheid voor elektri-
sche wagens. Verder zullen we zien dat 
dit niet geldt voor andere fiscale para-
meters. Voorts noteren we nog dat de 
brandstofkosten steeds voor 75% aftrek-
baar zijn (zelfs de elektriciteit bestemd 
om de batterijen op te laden) en de 
intresten voor 100%. We herhalen ook 
dat voor een voertuig ingeschreven op 
naam van een natuurlijk persoon (zelf-
standige of vrij beroep) de aftrekbaar-
heid altijd 75% bedraagt, ongeacht de 
CO2-uitstoot. Om een maximale aftrek-
baarheid te genieten, met name voor 
een hybride of elektrische wagen, moet 
deze dus ingeschreven zijn op naam van 
een vennootschap. 

CO2-taks of CO2-bijdrage
Het gaat om een sociale bijdrage die in 
2005 in de plaats kwam van de vroege-
re solidariteitsbijdrage ten laste van be-
drijven. Ook deze hangt af van de CO2- 
uitstoot van het voertuig. Voor de be-
rekening van deze bijdrage wordt re-
kening gehouden met de nationale  
gezondheidsindex. De bijdrage is niet  
van toepassing voor zelfstandigen, vrije 
beroepen en zelfstandige bedrijfslei-
ders. Bovendien is ze enkel verschuldigd  
indien het voertuig ook voor privédoelein-
den wordt gebruikt, namelijk woon-werk-
verkeer en andere verplaatsingen buiten de 
werkuren. Er bestaat echter zoiets als een 
vermoeden juris tantum, wat betekent dat 
er wordt aangenomen dat een bedrijfswa-
gen altijd voor privédoeleinden zal worden  
gebruikt. 

In het geval de belastingplichtige dit pri-
végebruik betwist (dat ook bepalend is 
wanneer we de kwestie van het voordeel 
van alle aard aansnijden), dient daarvoor 
het bewijs te worden geleverd. Dat be-
wijs wordt overigens niet gedefinieerd in 
wetteksten, wat zoveel betekent dat het 
aan de appreciatie van de belastingcon-
troleur onderhevig is. 

Een andere oplossing bestaat erin zich 
te wenden tot de Dienst voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken, wat steeds 
meer belastingplichten ook doen, soms 

met succes, om een voorafgaand ak-
koord te verkrijgen (een zogenaamde 
ruling) ter voorkoming van de boetes 
in het geval dat de manier waarop de 
fiscale wetgeving werd geïnterpre-
teerd niet zou worden gedeeld door de  
administratie. 

Wat de CO2-uitstoot betreft, is het  
enthousiasme van onze politici voor 
groene energie reeds aanzienlijk  
afgeroomd omdat een minimale CO2-bij-
drage werd vastgelegd van €25,10. Dus 
zelfs als uw voertuig geen CO2 uitstoot, 

zult u een minimumbedrag verschuldigd 
zijn. Waar is de logica in het systeem? 
Voor alle duidelijkheid, zelfstandigen en 
vrije beroepen (als natuurlijk persoon) 
zullen deze taks niet moeten betalen. Zelf-
standige bedrijfsleiders, bijvoorbeeld 
zaakvoerders van een bvba, zullen even-
eens vrijgesteld zijn van deze taks voor 
hun voertuig omdat ze een zelfstandig  
statuut hebben. Wordt vervolgd… ❚

Marc Spooren
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“A triumfibrillatie is zeer fre-
quent in westerse bevol-
kingen en vormt een be-

langrijke risicofactor voor cerebrovasculair 
accident. Dat is algemeen bekend”, zei Lars 
Wallentin, waarbij hij het belang benadruk-
te van een behandeling die minder bijwer-
kingen veroorzaakt dan vitamine K-antago-
nisten. Momenteel zijn er in de handel vier 
NOAC’s te verkrijgen die zijn goedgekeurd 
voor de preventie van cerebrovasculair 
accident. Hun farmacologische profiel ver-
schilt licht (Tabel 1) en de studies werden 
uitgevoerd bij verschillende populaties 
(Tabel 2), “zodat je ze niet direct met elkaar 
kunt vergelijken”, betoogde hij.
Lars Wallentin presenteerde de studies die 
in de the New England Journal of Medi-
cine werden gepubliceerd (1-3,5,6). Na 
die studies bevatte PubMed bijna 1.800 
publicaties over dabigatran, 600 over ri-
varoxaban, 600 over apixaban en 300 over 
edoxaban. “Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat 21 sessies van het ESC-congres 
over antistollingstherapie gingen.”
• Dabigatran: de RE-LY-studie (1) 

heeft als eerste dabigatran gepo-
sitioneerd als alternatief voor war-
farine in die indicatie. In die studie 
verlaagde dabigatran het risico op 
CVA met 35% (75% daling van het 
risico op een hemorragisch CVA en 
25% daling van het risico op ische-
misch CVA) in vergelijking met 
warfarine. Ook de frequentie van 
handicap als gevolg van het CVA, 
het aantal ziekenhuisopnames, de 
cardiovasculaire sterfte en de to-
tale sterfte waren significant lager 
met dabigatran dan met warfarine. 
Die gunstige resultaten werden 
met de hoogste dosering terug-
gevonden in alle subgroepen. De 
lagere dosering bleek niet minder 
efficiënt te zijn dan warfarine (het 
primaire eindpunt van de studie) 
en veroorzaakte ook minder intra-
craniale bloedingen (20%).

• Apixaban: in een studie bij 5.599 
patiënten die geen vitamine K- 
antagonist mochten krijgen (5), ver-
laagde apixaban het risico op CVA 
en systemische embolie met 55% (p 
< 0,001) in vergelijking met aspirine 
(reden voor voortijdige stopzetting 
van de studie) zonder stijging van 
het risico op ernstige of intracrani-
ale bloedingen. “Die studie bete-
kent het einde van aspirine in de 
indicatie ‘atriumfibrillatie’, zei Lars 
Wallentin. De ARISTOTLE-studie 

(3) heeft aangetoond dat apixaban 
efficiënter is dan warfarine bij de 
preventie van CVA en systemische 
embolie (21%), minder bloedingen 
veroorzaakt (31%) en de sterfte met 
11% verlaagt. Die resultaten wer-
den teruggevonden in alle vooraf 
gespecificeerde subgroepen.

• Rivaroxaban: de ROCKET-studie (2) 
heeft aangetoond dat rivaroxaban 
niet minder efficiënt is en niet meer 
ernstige bloedingen veroorzaakt 
dan warfarine. Bovendien verlaag-
de rivaroxaban de incidentie van 
intracraniale en fatale bloedingen.

• Edoxaban: edoxaban, het recentste 
NOAC, werd onderzocht in twee 
verschillende doseringen. Het effect 
blijkt dosisafhankelijk te zijn, maar 
het verschil was niet statistisch 
significant (4). Net zoals de ande-
re NOAC’s verlaagde edoxaban de 
incidentie van CVA en systemische 

embolie en het bloedingsrisico. De 
totale sterfte en de cardiovasculaire 
sterfte waren met beide doseringen 
lager dan met warfarine. 

Eenvoudige conclusies
Dan is er nog de waarde van de controle-
groep in die studies. Bij een analyse van 
de resultaten van de RE-LY-studie werd 
aangetoond dat dabigatran beter was 
dan warfarine, ongeacht de mediane INR 
in de verschillende centra, dus ongeacht 
de kwaliteit van de antistollingstherapie 
uitgedrukt in TTR (tijd in therapeutische 

range) in de controlegroep (7). Voor 
apixaban geldt hetzelfde (8). Dabigatran 
verlaagde de sterfte meer in centra waar 
INR minder goed onder controle was (7).
Het is dan ook logisch dat de ESC in haar 
richtlijnen van 2012 in de meeste gevallen 
een NOAC verkiest boven een vitamine 
K-antagonist voor de preventie van het 

cerebrovasculaire risico bij patiënten met 
niet-valvulaire atriumfibrillatie (9). De 
Amerikanen laten de keuze over aan de 
arts, naargelang de plaatselijke mogelijk-
heden en de persoonlijke voorkeur (10). ❚

Referenties
1. Connolly S, et al. N Engl J Med 2009;361(12):1139-51.
2. Patel M, et al. N Engl J Med 2011;365(10):883-91.
3. Granger C, et al. N Engl J Med 2011;365(11):981-92.
4. Ruff C , et al. Am Heart J 2010;160(4):635-41.
5. Connolly S, et al. N Engl J Med 2011;364(9):806-17.
6. Giugliano R, et al. N Engl J Med 2013;369(22):2093-

104.
7. Wallentin L, et al. Lancet 2010;376(9745):975-83.
8. Wallentin L, et al. Circulation 2013;127(22):2166-76. 
9. Camm A, et al. Europace 2010;12(10):1360-420.
10. January C, et al. J Am Coll Cardiol 2014;64(21):e1-76.
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Inzoomen op NOAC’s
Tijdens de traditionele sessie van de ESC over de 
bijdrage van the New England Journal of Medicine aan de  
cardiologie, die werd gepresenteerd door Lars Wallentin 
(Uppsala), “Novel anticoagulants for atrial fibrillation -  
represented in NEJM by the ENGAGE-A, ARISTOTLE,  
ROCKET and RE-LY trials”, kregen we een overzicht van de 
laatste publicaties over NOAC’s.

MEDISCH & WETENSCHAPELIJK NIEUWS

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban Warfarine

Prodrug Ja Neen Neen Neen Neen

Doelwit IIa Xa Xa Xa Meerdere

Biologische 
beschikbaarheid (%)

7 80 66 62 100

Tijd tot 
piekconcentratie (uur)

2 2-4 1-3 1-2 120

T ½ (uur) 12-17 9-13 9-14 10-14 50

Interacties PPI
P-gp*

CYT3A4
P-gp*

CYT3A4
P-gp*

P-gp* Lange lijst

Renale excretie (%) 80 66 25 50 1

Antidotum (voorgelegd voor 
goedkeuring)

(binnenkort) (binnenkort) (binnenkort) Ja

*P-gp: P-glycoproteïne

Tabel 1: Kenmerken van de nieuwe orale anticoagulantia in vergelijking met warfarine.

Tabel 2: Studies die NOAC’s hebben vergeleken met warfarine qua cardiovasculaire preventie bij patiënten met 
niet-valvulaire atriumfibrillatie.

RE-LY (1) ROCKET (2) ARISTOTLE (3) ENGAGE-AF (4)
Aantal patiënten 18113 14266 18201 21105

Getest NOAC Dabigatran
110mg & 150mg 2x/d

Rivaroxaban
20mg 1x/d

Apixaban
5mg 1x/d

Edoxaban
30mg en 60mg 1x/d

Studieopzet Non-inferioriteitsstudie
PROBE

Non-inferioriteitsstudie
Dubbelblind 

Non-inferioriteitsstudie
Dubbelblind

Non-inferioriteitsstudie
Dubbelblind

CHADS2-score ≥ 1 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 2

Primair eindpunt CVA of systemische 
embolie 

CVA of systemische 
embolie

CVA of systemische 
embolie 

CVA of systemische 
embolie 

Veiligheid Primair eindpunt: 
ernstige bloedingen

Primair eindpunt: 
ernstige en niet-ernstige, 
maar klinisch relevante
bloedingen

Primair eindpunt: 
ernstige bloedingen

Primair eindpunt: 
ernstige bloedingen

CHADS2 ≥ 3 (%) 32 87 30 53

Geen eerdere 
behandeling met 
VKA (%)

50 38 43 41

Percentage van 
de tijd binnen de 
therapeutische zone 
met VKA (%)

64 55 62 68
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R esistine is een adipocytokine dat wordt uit-
gescheiden door de macrofagen en inflam-
matoire cellen. Het wordt ook in verband 

gebracht met insulineresistentie en ontsteking. Lep-
tine is ook een adipocytokine: het regelt onze eet-
lust en obesitas. De circulerende concentraties van 
deze stoffen worden allebei in verband gebracht met 
atherosclerose. In maar weinig studies wordt aan-
dacht besteed aan hun verband met coronaire events 
bij patiënten onder statines. In de recente studie 
PROVE-IT TIMI 22 (Pravastatin or Atorvastatin Evalu-
ation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocar-
dial Infarction) gebeurde dit wel: de bloedconcentra-
ties van deze twee cytokines werden gemeten bij 176 
patiënten met een myocardinfarct, instabiele angor 
of die overleden wegens een cardiovasculaire oor-
zaak tijdens de opvolging, en werden vergeleken met 
176 controlepatiënten uit dezelfde studie (1). Een lo-
gistische regressieanalyse, aangepast voor bepaalde 
bijkomende risicofactoren zoals het hsCRP-niveau of 
diabetes, toonde aan dat de resistinewaarde, en niet 
de leptinewaarde, in een context van behandeling 
met statines een onafhankelijke marker is van het 
residuele risico op nieuwe coronaire events bij pati-
enten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor een 
acuut coronair syndroom (OR = 2,08 voor tertiel 3 in 
vergelijking met tertiel 1). In deze studie wordt dus 
gesuggereerd dat we mogelijk rekening moeten hou-
den met andere risicofactoren dan de traditionele.

Monoklonale antilichamen gericht 
tegen PCSK9: werkzaamheid & 
veiligheid
Xin-Lin Zhang stelde een meta-analyse voor van 25 
gecontroleerde gerandomiseerde studies met meer 
dan 12.200 patiënten (2). Uit deze meta-analyse 
komt een mooie werkzaamheid en een heel interes-
sant veiligheidsprofiel naar voren van de twee antili-
chamen gericht tegen PCSK9 (proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 9). Meer bepaald gaat het hier 
om evolocumab en alirocumab, allebei goedge-
keurd door het EMA. Deze werkzaamheid vertaalt 
zich in een mediane daling van respectievelijk 54,6% 
en 52,6% van de LDL-C-waarde en een stijging van 
6 tot 8% van de HDL-C-waarde. Voor evolocumab 
werd deze werkzaamheid aangetoond in alle bestu-
deerde doses, voor alirocumab in alle voorgestel-
de frequenties. Op het vlak van verdraagzaamheid 
merken we op dat evolocumab minder vaak een ver-
storing van de levertests oplevert dan de placebo, 

en een gelijkaardig aantal musculo skeletale proble-
men. Hetzelfde effect op de CPK werd vastgesteld 
met alirocumab, wat wel meer lokale reacties ver-
oorzaakt op de plaats van de injectie. Een team uit 
Portland verwerkte die resultaten en stelde in een 
recent reviewartikel het alternatieve potentieel van 
deze middelen vast, als de LDL-C-doelwaarde niet 
kan worden bereikt of bij intolerantie voor statines 
(3). Tegelijkertijd stelt Giugliano (Harvard) – een 
van de autoriteiten in de lipidologie – duidelijk de 
vraag of deze behandelingen een revolutie zullen te-
weegbrengen – een revolutie die 4 nog lopende fase 
3-studies met meer dan 70.000 patiënten moeten 
aantonen met een afname van de cardiovasculaire 
events (4). Resultaten in 2018…

Een verlaagde HDL-C-waarde en 
minder risico na de plaatsing van 
een stent (5)
Er blijft een niet te verwaarlozen cardiovasculair ri-
sico bestaan na een agressieve daling van de LDL-C-
waarde. Aangezien coronaropathieën overeenkomen 
met een inflammatoire toestand die leidt tot een ver-
andering van de HDL-C-deeltjes onder invloed van 
het CRP, is het niet verbazingwekkend dat we een om-
gekeerde relatie konden vaststellen tussen die HDL-
C-waarde en de aanwezigheid van een coronaropa-
thie. Maar de impact van de ontsteking op de HDL-C- 
waarde op lange termijn en de prognose van de pati-
enten onder statines is weinig onderzocht. In die con-
text analyseerde een Japans team 3.507 opeenvol-
gende patiënten die een eerste PCI ondergingen. Van 
hen werden 1.682 (48%) verdeeld in 4 groepen op ba-
sis van hun HDL-C-waarde (40 en 50mg/dl bij mannen 
en vrouwen) en de CRP-waarde (2mg/dl): een hoge 
HDL-C/lage CRP; een hoge HDL-C/hoge CRP; een lage 
HDL-C/lage CRP en een lage HDL-C/hoge CRP. 

Na een mediane opvolging van 1.985 dagen, werden 
197 sterfgevallen vastgesteld (58 van cardiale oor-
sprong, 61 door kanker, 10 door een CVA en 69 door 
andere oorzaken). De groep met patiënten met een 
lage HDL-C-waarde en een hoge CRP-waarde loopt het 
grootste risico op overlijden door alle oorzaken: HR = 
2,38, p < 0,0001. We moeten dus bijzondere aandacht 
besteden aan die subgroep na een PCI onder statine, 
en misschien een behandeling overwegen die meer 
gericht is op de HDL-C-waarde om het risico terug te 
dringen. Maar dat moet nog worden bewezen. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
1. Khera A, et al. Am J Cardiol. 2015 Sep 1;116(5):694-8.
2. Zhang X, et al. BMC Med. 2015 Jun 23;13:123.
3. Giunzoni I, Tavori H. Vasc Health Risk Manag. 2015 Aug 24;11:493-501.
4. Giugliano R, Sabatine M. J Am Coll Cardiol.  

2015 Jun 23;65(24):2638-51.
5. Ogita M, et al. Am J Cardiol. 2015 Oct 1;116(7):999-1002.
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PCSK9, resistine, HDL-C: 
Het cardiovasculaire risico anders bekeken
De site R3i (www.r3i.org) is een 
goudmijn voor wie zich interesseert in 
de basisbeginselen van atherosclero-
tische risico’s. Ook de downloadbare 
PCSK9-slidekit, die u terugvindt op 
de website, is een echte schatkamer. 
Maar dat is niet het enige, want op 
deze site vinden we ook een over-
zicht van de recentste en meest re-
levante studies over dit onderwerp. 
Een samenvatting.
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Cariprazine: pakt vooral de 
negatieve symptomen van 
schizofrenie aan 
We beginnen met een belangrijke door-
braak in de behandeling van schizo-
frenie: een overtuigende studie rond 
cariprazine. Deze molecule werkt als een 
antagonist van de dopaminereceptoren 
2 en 3, met evenwel een duidelijk tro-
pisme voor nummer 3. Bij de multicen-
trische dubbelblindstudie (1) die in Ams-
terdam werd voorgesteld, waren 461 
schizofreniepatiënten met een gemid-
delde leeftijd van veertig jaar betrokken. 
De aandoening evolueerde al gemiddeld 
tien jaar bij deze populatie. De patiënten 
kampten sinds minstens zes maanden 
met overwegend negatieve en perma-
nente symptomen die waren bevestigd 
met een PANSS-score van minstens 24, 
met overwegend uitingen zoals sociale 
terugtrekking, apathie en verregaande 
onverschilligheid. De PANSS-score voor 
de positieve symptomen bedroeg maxi-
maal 19. De patiënten werden verdeeld 
in twee gelijke groepen en kregen ofwel 
een referentiebehandeling (risperidon) 
in de controlegroep, ofwel cariprazine 
(dosis van 4,5mg/d) in de actieve groep. 
Na zes maanden stelden de onderzoe-
kers vast dat de molecule een belangrijk 
effect had op de negatieve symptomen 
van de aandoening. De PANSS-score 
voor deze symptomen was significant 
gedaald met 9 punten, terwijl in de 
controlegroep een daling met slechts 7,5 
punten werd genoteerd (p = 0,002). Deze 
verbetering is, zoals de onderzoekers 
benadrukken, geenszins het gevolg van 
een verergering van de negatieve symp-
tomen in de controlegroep, maar wel de-
gelijk een positief effect van cariprazine. 
Meer nog: cariprazine verbetert aan-
zienlijk de functionaliteit van de patiënt, 
die zijn PSP-score (Personal and Social 
Performance scale) met 14,3 punten ziet  
stijgen, tegenover slechts 9,7 punten in 

de controlegroep (p < 0,01). Ook belan-
grijk is dat de behandeling geen invloed 
heeft op de positieve symptomen. De 
balans van de gebruiksveiligheid oogt 
uitstekend: in de actieve groep moest 
slechts 10% van de patiënten de behan-
deling stopzetten wegens bijwerkingen, 
tegenover 12% in de controlegroep. 
Volgens de commentaar van heel wat 
experts na afloop van deze presenta-
tie kan deze nieuwe behandeling in 
monotherapie bijzonder nuttig zijn om 
de positieve symptomen te controle-
ren, de negatieve symptomen te bes-
trijden en vooral de levenskwaliteit te 
verhogen van de patiënten. Dankzij de 
behandeling kunnen die namelijk beter 
functioneren. Cariprazine kreeg op 15 
september de goedkeuring van de FDA 
voor de behandeling van schizofrenie en 
bipolaire stoornissen.

ECT:  
terug van weggeweest!
Eind jaren 1930 , toen de behandelin-
gen in de psychiatrie nog heel beperkt 
waren, was elektroshocktherapie revolu-
tionair. Dertig jaar later was elektrocon-
vulsietherapie (ECT), de politiek correcte 
benaming van de techniek, het favoriete 
mikpunt van activisten die zich tegen de 
psychiatrie keerden. Ze wezen onafge-
broken op de brutale en onmenselijke 
behandeling en op de vele misbruiken. 
In bepaalde handen, zo benadrukten ze, 
was ECT eerder een straf dan een be-
handeling. Op het ECNP-congres kwam 
de techniek opnieuw in de gratie dankzij 
de resultaten van de eerste fase van de 
PRIDE-studie. Die evalueerde het belang 
van unilaterale ECT op de rechterher-
senhelft met zeer korte impulsies (0,5 
milliseconden) en lage intensiteit (2,5 
millicoulomb in het begin) in combinatie 
met een behandeling met venlafaxine 
tot 225mg/d bij 240 patiënten die hun 
geïnformeerde toestemming hadden 

gegeven. Deze patiënten waren gemid-
deld zeventig jaar oud en kampten met 
een ernstige unipolaire depressie (HRSD 
24-score gemiddeld 31) die niet werd 
verlicht met de klassieke behandelingen 
en met een bijzonder hoog zelfmoord-
risico. Voor deze openlabelstudie zonder 
placebogroep werden de patiënten on-
derworpen aan een ECT-programma met 
drie sessies per week dat werd voortge-
zet tot remissie werd bekomen, bepaald 
door een HRSD 24-score kleiner of gelijk 
aan dan tien. Een ander eindpunt van de 
studie was de respons op de behande-
ling, bepaald door een daling van min-
stens 50% voor 21 van de 24 items van 
de HRSD-score. Volgens de recentste re-
sultaten treedt remissie op bij 62% van 
de patiënten: hun HRSD 24-score daalt 
van 31 tot gemiddeld 6. 

Maar het interessantste nieuws over dit 
type behandeling is de snelheid waar-
mee verbetering optreedt bij deze zwaar 
depressieve patiënten. 40% reageert al 
op de behandeling na slechts één week 
en dus drie ECT-sessies, en 26% van de 
patiënten in remissie bereikt dit stadium 
na amper tien sessies of iets meer dan 
drie weken. Ten slotte heeft 85% van de 
patiënten tegen het einde van de studie 
geen zelfmoordgedachten meer, terwijl 
de zelfmoordscore bij 22% van hen nog 
zeer hoog was bij de inclusie. Kortom, 
ECT is een bijzonder efficiënte en snel-
werkende techniek met een belangrijk 
preventief effect op het zelfmoordrisico 
voor de behandeling van ernstige uni-
polaire depressie bij bejaarde of hoog-
bejaarde patiënten. 

Burn-out:  
artsen op de eerste rij
We eindigen met enkele cijfers van edi-
tie 2015 van de grootschalige enquête 
Medscape Physicien Lifestyle Report 
die werd gehouden onder de lezers van 

Medscape, de belangrijkste Amerikaanse 
website voor medische informatie. De cij-
fers komen weliswaar uit Amerika, maar 
op enkele decimalen na zullen ze weinig 
verschillen van de cijfers aan deze kant 
van de Atlantische Oceaan. 

•  46% van de respondenten gaf toe  
een burn-out te hebben, tegenover 
40% in 2013 

•  In amper twee jaar tijd is dat cijfer dus 
met 16% gestegen.

•  Het klassement wordt aangevoerd 
door IC-artsen (53%) en spoedartsen 
(52%)

•  Daarna volgen, met 50%: huisartsen, 
internisten, algemeen chirurgen en 
infectiologen, vooral zij die werken 
rond aids.

•  Onderaan de lijst vinden we: 
dermatologen (37%), psychiaters 
(38%) en anatoompathologen (39%)

•  Vrouwen zijn meer vatbaar voor een 
burn-out dan mannen.

•  Het grootste risico zien we in de 
leeftijdsgroep 35-55 jaar.

•  De belangrijkste oorzaken van de 
burn-out zijn:

- te veel papierwerk;
- langere werktijden;
-  de onevenwichtige verhouding 

tussen loon en arbeid;
-  de nieuwe technologieën (e-mail, 

gsm, evaluatiesystemen van de 
productiviteit in het ziekenhuis 
enz.). Big Brother is overal!

-  gebrek aan erkenning van de 
patiënten, maar ook frustratie 
omdat de artsen niet altijd alles 
kunnen doen om hen te helpen. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller
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ECNP, Amsterdam, 31/08/2015
2. Kellner C. et al. Session plénière S3 ECNP, 

Amsterdam, 30/08/2015. JS
20

39
N

❚ 28TH ECNP CONGRESS, AMSTERDAM, 29 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2015 ■

Burn-out in de medische 
wereld, en andere 
therapeutisch nieuws

Een antipsychoticum van de tweede generatie dat vooral de 
negatieve symptomen van schizofrenie aanpakt, hernieuwde 
belangstelling voor elektroconvulsietherapie (ECT) en een 
verontrustend rapport over de toename van burn-out 
binnen de medische gemeenschap… Het zijn slechts enkele 
van de interessante onderwerpen die aan bod kwamen 
tijdens het 28e congres van het European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP) in Amsterdam.
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De rationale achter het gebruik van voedings-
supplementen (micronutritie) bij LMD is 
grotendeels gebaseerd op de resultaten van 

de basisstudie AREDS 1 (Age Related Eye Disease Stu-
dy), die in 2001 uitkwam en onlangs werd aangevuld 
met de resultaten van de studies AREDS 2 en NAT2. 
Hier volgt een overzicht van dit soort preventie die 
al te vaak onbekend is en/of geen aandacht krijgt.  
Onterecht!

LMD: preventie  
is nog altijd actueel
In het Westen is leeftijdsgebonden maculadegeneratie 
(LMD) de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid 
bij 50-plussers en vormt de aandoening een echt pro-
bleem voor de volksgezondheid. De incidentie neemt 
ook gestaag toe omdat onze bevolking steeds ouder 
wordt. Wat de behandelingen betreft, zijn er de afgelo-
pen vijftien jaar talrijke en grote vorderingen geboekt: 
laserbehandelingen en vooral intravitreale injecties 
met anti-VEGF-middelen. Hoewel die behandelingen 
het verlies aan gezichtsscherpte stabiliseren of die zelfs 
beduidend verbeteren, genezen ze niet. Bovendien 
zijn ze enkel nuttig voor de natte vorm van de aan-
doening, en niet voor de droge vorm, die echter het 
vaakst voorkomt (80-90% van de gevallen). Preventie 
van de evolutie van LMD is dus nog altijd actueel en 
micronutritie kan hierbij een belangrijke rol vervullen, 
zoals blijkt uit talrijke studies naar het verband tussen 
voeding en LMD.

Oxidatieve stress tegengaan
Zonder diep in te gaan op de complexe pathofysiologie 
van LMD, kunnen we samengevat stellen dat het gaat 
om een progressieve verstoring van het evenwicht tus-
sen (verhoogde) aanmaak en (verminderde) eliminatie 
van schadelijke oxidatieve factoren als gevolg van de 
hoge celactiviteit van de retinacellen. Dat verstoorde 
evenwicht heeft onder andere te maken met de fysio-
logische veroudering en de invloed van bepaalde ex-
terne factoren zoals roken. De antioxidatieve afweer 
van de retina verhogen via de voeding en gerichte 
voedingssupplementen lijkt bijgevolg een geschikte 
manier om oxidatieve stress tegen te gaan en zo het 
verergeren van LMD te voorkomen. Maar welke voe-
dingsfactoren zijn dan het meest geschikt? Het ant-
woord op die vraag vinden we in grootschalige epide-
miologische studies. De keuze lijkt vooral te vallen op  
vitamine C, die als een van de doeltreffendste antioxidan-
tia wordt beschouwd, vitamine E, een antioxidant die in  
hoge mate aanwezig is in de retina, bètacaroteen, een 

provitamine, precursor van vitamine A, en ook zink, 
dat een belangrijke rol speelt bij antioxiderende af-
weermechanismen. Precies die combinatie werd on-
derzocht in de interventiestudie ARED1, een belangrij-
ke première voor de micronutritie die vaak uitsluitend 
empirisch wordt toegepast. Ten slotte vermelden we 
nog dat er koper werd toegevoegd aan de formule om 
het risico op anemie als gevolg van een tekort aan ko-
per – wat vaak voorkomt bij inname van hoge doses 
zink – volledig uit te sluiten.

AREDS 1: micronutritie en 
Evidence-Based Medicine
Aan de AREDS1-studie (1) hebben 4.757 patiënten tus-
sen 55 en 80 jaar deelgenomen. Ze hadden hetzij een 
aandoening aan één of twee ogen, namelijk drusen, 
geografische atrofie of pigmentaire afwijkingen, hetzij 
bevestigde LMD aan één oog of verlies aan gezichts-
scherpte. De patiënten werden vervolgens gerandomi-
seerd in vier verschillende groepen. De eerste groep 
kreeg enkel antioxidantia: 500mg vitamine C, 400IE 
(268mg) vitamine E en 15mg bètacaroteen. De patiën-
ten in de tweede groep kregen enkel zink (80mg) en 
koper (2mg). De patiënten in de derde groep kregen 
een combinatie van antioxidantia en zink-koper. De 
vierde groep ten slotte kreeg een placebo en vormt 
dus de controlegroep van de studie. Na een follow-up 
van gemiddeld 6,3 jaar blijkt uit de analyse van de gege-
vens van 3.640 patiënten een daling met 19% van het 
verlies aan gezichtsscherpte en een afname met 25% 
van het risico op evolutie naar LMD bij patiënten in 
stadium 3 en 4 van LMD. Deze patiënten kregen een 
behandeling met antioxidantia en zink-koper kregen, 
ten opzichte van patiënten die een behandeling met 
een van de voedingssupplementen alleen kregen en 
ook – wat belangrijk is – ten opzichte van patiënten in 
een minder vergevorderd stadium van LMD, namelijk 
stadium 1 of 2.
De conclusie luidt dus dat AREDS 1-suppletie met an-
tioxidantia (vitamine C, E en bètacaroteen), zink en 
koper valideert voor patiënten met LMD in stadium 3 of 4. 
Opgepast echter bij patiënten die roken – en zo zijn er 
veel, want roken vormt een risicofactor voor LMD – 
die beter geen bètacaroteen gebruiken om het risico 
op longkanker niet te verhogen.

AREDS 2:  
de suppletie verfijnen
In 2006 werd een nieuwe AREDS-studie opgestart, 
de tweede in de reeks. Het doel was de conclusies 
van AREDS1 te verfijnen door het effect na te gaan 

van het toevoegen aan de initiële combinatie van lu-
teïne en zeaxanthine, carotenoïden die niet schadelijk 
zijn voor rokers en dus een substitutieoplossing vor-
men voor bètacaroteen, en polyonverzadigde omega 
3-vetzuren. In de studie werden 4.000 patiënten tus-
sen 55 en 85 jaar opgenomen die zich in stadium 3 
en 4 van LMD bevonden. Die patiënten werden twee 
keer gerandomiseerd. Bij de eerste randomisatie wer-
den de patiënten ingedeeld in 4 groepen en kregen ze 
placebo, 10mg luteïne/2mg zeaxanthine alleen, vetzu-
ren (350mg DHA/650mg DHA alleen en in combina-
tie). Bij de tweede randomisatie kregen de patiënten 
die ermee instemden om ook de initiële formule van 
AREDS te nemen 4 verschillende formules: AREDS 
op zich, AREDS zonder bètacaroteen, AREDS zonder 
bèta caroteen en zink verlaagd tot 25mg, en AREDS 
met een verlaagde dosis zink. In totaal werden er bijna 
twintig 20 combinaties uitgetest.

AREDS 2 en NAT2: resultaten
Van de resultaten van AREDS 2 (2) onthouden we voor-
al de validatie van het gunstige effect van luteïne en van 
zeaxanthine ter vervanging van het voor rokers scha-
delijke bètacaroteen. Verder ook de validatie van een 
verlaging van de dosis zink zonder nadelig effect op de 
doeltreffendheid van de combinatie en het ontbreken 
van een effect van polyonverzadigde omega 3-vetzuren. 
Dat laatste resultaat is verbazend, en spreekt zowel de 
conclusies van talrijke epidemiologische studies als die 
van de Franse NAT-2-studie regelrecht tegen. In die 
laatste studie werd na drie jaar follow-up een daling met 
68% van de choroïdale neovascularisatie aangetoond 
bij personen behandeld met omega-3. Een mogelijke 
verklaring voor dat verschil kan liggen in een eventuele 
onderdosering van DHA in AREDS 2, namelijk 350mg 
DHA versus 840mg in NAT-2 (3). Maar men moet ook 
rekening houden met de beperkingen van deze studie, 
zoals de afwezigheid van een echte placebogroep, een 
te ambitieuze hypothese (de opzet was om een supple-
mentair voordeel van 25% te vinden, bovenop de 25% 
in AREDS 1), een complex protocol, patiënten die zelf 
supplementen namen, etc. Al deze interventiestudies 
tonen in elk geval aan dat voedingssupplementen een 
reëel voordeel opleveren op het vlak van preventie van 
de evolutie van LMD bij patiënten in een intermediair 
stadium 3, of een gevorderd stadium 4.

Dr Jean-Luc Schouveller
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PREVENTIE VAN LMD

Micronutritie in opmars
Bij patiënten met hetzij gevorderde verouderingstekenen van de macula, hetzij LMD 
aan één oog, en die 50% risico lopen op aantasting van het andere oog, is het dankzij 

micronutritie mogelijk de evolutie naar bevestigde LMD te voorkomen.
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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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De rationale achter het gebruik van voedings-
supplementen (micronutritie) bij LMD is 
grotendeels gebaseerd op de resultaten van 

de basisstudie AREDS 1 (Age Related Eye Disease Stu-
dy), die in 2001 uitkwam en onlangs werd aangevuld 
met de resultaten van de studies AREDS 2 en NAT2. 
Hier volgt een overzicht van dit soort preventie die 
al te vaak onbekend is en/of geen aandacht krijgt.  
Onterecht!

LMD: preventie  
is nog altijd actueel
In het Westen is leeftijdsgebonden maculadegeneratie 
(LMD) de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid 
bij 50-plussers en vormt de aandoening een echt pro-
bleem voor de volksgezondheid. De incidentie neemt 
ook gestaag toe omdat onze bevolking steeds ouder 
wordt. Wat de behandelingen betreft, zijn er de afgelo-
pen vijftien jaar talrijke en grote vorderingen geboekt: 
laserbehandelingen en vooral intravitreale injecties 
met anti-VEGF-middelen. Hoewel die behandelingen 
het verlies aan gezichtsscherpte stabiliseren of die zelfs 
beduidend verbeteren, genezen ze niet. Bovendien 
zijn ze enkel nuttig voor de natte vorm van de aan-
doening, en niet voor de droge vorm, die echter het 
vaakst voorkomt (80-90% van de gevallen). Preventie 
van de evolutie van LMD is dus nog altijd actueel en 
micronutritie kan hierbij een belangrijke rol vervullen, 
zoals blijkt uit talrijke studies naar het verband tussen 
voeding en LMD.

Oxidatieve stress tegengaan
Zonder diep in te gaan op de complexe pathofysiologie 
van LMD, kunnen we samengevat stellen dat het gaat 
om een progressieve verstoring van het evenwicht tus-
sen (verhoogde) aanmaak en (verminderde) eliminatie 
van schadelijke oxidatieve factoren als gevolg van de 
hoge celactiviteit van de retinacellen. Dat verstoorde 
evenwicht heeft onder andere te maken met de fysio-
logische veroudering en de invloed van bepaalde ex-
terne factoren zoals roken. De antioxidatieve afweer 
van de retina verhogen via de voeding en gerichte 
voedingssupplementen lijkt bijgevolg een geschikte 
manier om oxidatieve stress tegen te gaan en zo het 
verergeren van LMD te voorkomen. Maar welke voe-
dingsfactoren zijn dan het meest geschikt? Het ant-
woord op die vraag vinden we in grootschalige epide-
miologische studies. De keuze lijkt vooral te vallen op  
vitamine C, die als een van de doeltreffendste antioxidan-
tia wordt beschouwd, vitamine E, een antioxidant die in  
hoge mate aanwezig is in de retina, bètacaroteen, een 

provitamine, precursor van vitamine A, en ook zink, 
dat een belangrijke rol speelt bij antioxiderende af-
weermechanismen. Precies die combinatie werd on-
derzocht in de interventiestudie ARED1, een belangrij-
ke première voor de micronutritie die vaak uitsluitend 
empirisch wordt toegepast. Ten slotte vermelden we 
nog dat er koper werd toegevoegd aan de formule om 
het risico op anemie als gevolg van een tekort aan ko-
per – wat vaak voorkomt bij inname van hoge doses 
zink – volledig uit te sluiten.

AREDS 1: micronutritie en 
Evidence-Based Medicine
Aan de AREDS1-studie (1) hebben 4.757 patiënten tus-
sen 55 en 80 jaar deelgenomen. Ze hadden hetzij een 
aandoening aan één of twee ogen, namelijk drusen, 
geografische atrofie of pigmentaire afwijkingen, hetzij 
bevestigde LMD aan één oog of verlies aan gezichts-
scherpte. De patiënten werden vervolgens gerandomi-
seerd in vier verschillende groepen. De eerste groep 
kreeg enkel antioxidantia: 500mg vitamine C, 400IE 
(268mg) vitamine E en 15mg bètacaroteen. De patiën-
ten in de tweede groep kregen enkel zink (80mg) en 
koper (2mg). De patiënten in de derde groep kregen 
een combinatie van antioxidantia en zink-koper. De 
vierde groep ten slotte kreeg een placebo en vormt 
dus de controlegroep van de studie. Na een follow-up 
van gemiddeld 6,3 jaar blijkt uit de analyse van de gege-
vens van 3.640 patiënten een daling met 19% van het 
verlies aan gezichtsscherpte en een afname met 25% 
van het risico op evolutie naar LMD bij patiënten in 
stadium 3 en 4 van LMD. Deze patiënten kregen een 
behandeling met antioxidantia en zink-koper kregen, 
ten opzichte van patiënten die een behandeling met 
een van de voedingssupplementen alleen kregen en 
ook – wat belangrijk is – ten opzichte van patiënten in 
een minder vergevorderd stadium van LMD, namelijk 
stadium 1 of 2.
De conclusie luidt dus dat AREDS 1-suppletie met an-
tioxidantia (vitamine C, E en bètacaroteen), zink en 
koper valideert voor patiënten met LMD in stadium 3 of 4. 
Opgepast echter bij patiënten die roken – en zo zijn er 
veel, want roken vormt een risicofactor voor LMD – 
die beter geen bètacaroteen gebruiken om het risico 
op longkanker niet te verhogen.

AREDS 2:  
de suppletie verfijnen
In 2006 werd een nieuwe AREDS-studie opgestart, 
de tweede in de reeks. Het doel was de conclusies 
van AREDS1 te verfijnen door het effect na te gaan 

van het toevoegen aan de initiële combinatie van lu-
teïne en zeaxanthine, carotenoïden die niet schadelijk 
zijn voor rokers en dus een substitutieoplossing vor-
men voor bètacaroteen, en polyonverzadigde omega 
3-vetzuren. In de studie werden 4.000 patiënten tus-
sen 55 en 85 jaar opgenomen die zich in stadium 3 
en 4 van LMD bevonden. Die patiënten werden twee 
keer gerandomiseerd. Bij de eerste randomisatie wer-
den de patiënten ingedeeld in 4 groepen en kregen ze 
placebo, 10mg luteïne/2mg zeaxanthine alleen, vetzu-
ren (350mg DHA/650mg DHA alleen en in combina-
tie). Bij de tweede randomisatie kregen de patiënten 
die ermee instemden om ook de initiële formule van 
AREDS te nemen 4 verschillende formules: AREDS 
op zich, AREDS zonder bètacaroteen, AREDS zonder 
bèta caroteen en zink verlaagd tot 25mg, en AREDS 
met een verlaagde dosis zink. In totaal werden er bijna 
twintig 20 combinaties uitgetest.

AREDS 2 en NAT2: resultaten
Van de resultaten van AREDS 2 (2) onthouden we voor-
al de validatie van het gunstige effect van luteïne en van 
zeaxanthine ter vervanging van het voor rokers scha-
delijke bètacaroteen. Verder ook de validatie van een 
verlaging van de dosis zink zonder nadelig effect op de 
doeltreffendheid van de combinatie en het ontbreken 
van een effect van polyonverzadigde omega 3-vetzuren. 
Dat laatste resultaat is verbazend, en spreekt zowel de 
conclusies van talrijke epidemiologische studies als die 
van de Franse NAT-2-studie regelrecht tegen. In die 
laatste studie werd na drie jaar follow-up een daling met 
68% van de choroïdale neovascularisatie aangetoond 
bij personen behandeld met omega-3. Een mogelijke 
verklaring voor dat verschil kan liggen in een eventuele 
onderdosering van DHA in AREDS 2, namelijk 350mg 
DHA versus 840mg in NAT-2 (3). Maar men moet ook 
rekening houden met de beperkingen van deze studie, 
zoals de afwezigheid van een echte placebogroep, een 
te ambitieuze hypothese (de opzet was om een supple-
mentair voordeel van 25% te vinden, bovenop de 25% 
in AREDS 1), een complex protocol, patiënten die zelf 
supplementen namen, etc. Al deze interventiestudies 
tonen in elk geval aan dat voedingssupplementen een 
reëel voordeel opleveren op het vlak van preventie van 
de evolutie van LMD bij patiënten in een intermediair 
stadium 3, of een gevorderd stadium 4.

Dr Jean-Luc Schouveller

Referenties
1. AREDS Study Group Arch. Ophtalmol 2001;119:1417-36.
2. AREDS 2 Study Group JAMA 2013;309:2005-2015.
3. Souied E. et al. Ophtalmology 2013;120(8):1619-31.

PREVENTIE VAN LMD

Micronutritie in opmars
Bij patiënten met hetzij gevorderde verouderingstekenen van de macula, hetzij LMD 
aan één oog, en die 50% risico lopen op aantasting van het andere oog, is het dankzij 

micronutritie mogelijk de evolutie naar bevestigde LMD te voorkomen.
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D it jaar werd vooral gesproken 
over retinachirurgie, maar 
er werd ook een belangrijke 

plaats uitgetrokken voor de medische 
behandeling van drie grote aandoenin-
gen: leeftijdsgebonden maculadegene-
ratie (AMD), diabetische retinopathie en 
occlusie van de vena centralis retinae.

Opsporing diabetische 
retinopathie: juiste timing 
Net als hun Europese zusterverenigingen 
adviseren de Amerikaanse verenigingen 
voor oftalmologie en kinderoftalmologie 
een jaarlijkse screening op diabetische 
retinopathie bij type 1-diabetespatiënten 
vanaf de leeftijd van 9 jaar, of binnen 5 
jaar na de diagnose, als de diabetes la-
ter is opgetreden. Is die timing niet te 
strikt? En vooral, houdt ze wel rekening 
met de werkelijkheid in het veld? In de 
dagelijkse praktijk gebeurt het immers 
maar zelden dat kinderen met diabetes 
een gevorderde retinopathie vertonen. 
Die screening vormt toch een financiële 
belasting, zowel voor de ouders als voor 
de maatschappij. 
Men zou dan ook de vraag kunnen stel-
len of die screening wel nuttig is. Eigen-
lijk is daar weinig over bekend. Einde au-
gustus 2015 publiceerde een Amerikaan-
se groep een tweedelige studie in het 
tijdschrift Ophtalmology (1). In een eer-
ste deel hebben de experts retrospectief 
een evaluatie gemaakt van de follow-up-
gegevens van 370 type 1- of type 2- 
diabetespatiënten jonger dan 18 jaar, die 
diabetes hadden sinds minstens 5 jaar 
en een HbA1c-gehalte van gemiddeld 
8,6%. Die evaluatie sloeg op een periode 
van 4 jaar. Tijdens die 4 jaar hebben ze 
geen enkele diagnose van diabetische 
retinopathie gesteld. Dat strookt dus met 
de observaties in de klinische praktijk. 
Andere oogaandoeningen zoals cataract 
(3,3%), strabisme (5,2%), sterke myopie 
(2,8%), astigmatisme (7,2%) en hyperme-
tropie (2,8%) werden ontdekt omdat ze 
belangrijke gezichtsstoornissen veroor-
zaakten en werden nooit ontdekt in het 
kader van een screeningonderzoek. Re-
fractiestoornissen zijn voorts niet speci-
fiek toe te schrijven aan diabetes. Daarna 
hebben de auteurs een literatuurover-
zicht uitgevoerd. Dat tweede gedeelte 
van het artikel bevestigt deze gegevens: 
er waren slechts 5 gevallen van ernsti-
ge gezichtsstoornissen als gevolg van 

een diabetische retinopathie vastgesteld 
voor de leeftijd van 18 jaar. De jongste 
patiënt was 15 jaar. Bovendien bestond 
de type 1-diabetes al minstens 5-6 jaar 
voor een diagnose van diabetische reti-
nopathie werd gesteld. Op grond van die 
veld- en literatuurgegevens concluderen 
de auteurs dat men zou kunnen overwe-
gen om diabetische retinopathie op te 
sporen vanaf de leeftijd van 15 jaar, of 5 
jaar na de diagnose als de diabetes zich 
later manifesteert. Dat geldt echter niet 
voor kinderen met type 2-diabetes (en 
dat aantal neemt gestaag toe) of voor 
patiënten die al lang diabetes of een 
slecht gecontroleerde diabetes hebben.

AMD  
en mediterrane voeding
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie 
(AMD) is een multifactoriële aandoening 
die het gevolg is van een complexe in-
teractie tussen genetische factoren en 
omgevingselementen. Wat die laatste 
betreft, spelen vooral het rookgedrag 
en de eetgewoontes een rol. Epidemio-
logisch onderzoek en kleine klinische 
studies wijzen erop dat mediterrane voe-
ding een gunstig effect zou hebben op 
AMD. Om die hypothese te toetsen heeft 
een Portugese groep (2) 884 patiën-
ten geselecteerd uit de populatiestudie 
Coimbra Eye Study, de helft met AMD 
en de helft zonder. Bij vergelijking van 
de eetgewoontes hebben ze vastgesteld 
dat de patiënten zonder AMD significant 
meer graangewassen, groene groenten, 
fruit en olijfolie aten dan de patiënten 

met AMD. Ze namen ook significant 
vaker regelmatige lichaamsbeweging 
en hun voeding bevatte meer vitamine 
C, vitamine E, carotenoïden en vezels. 
De patiënten met AMD aten significant 
vaker kant-en-klare schotels, fastfood, 
vlees en zuivelproducten. In die studie 
werd ook vastgesteld dat mensen zon-
der netvliesprobleem significant vaker 
een mediterraan voedingspatroon volg-
den en lichaamsbeweging namen dan 
de patiënten met AMD. Volgens de au-
teurs wijst dat erop dat deze levenswijze 
zou kunnen beschermen tegen de ont-
wikkeling van AMD. Toch zijn prospectie-
ve studies nodig om die eerste indruk te 
bevestigen of te ontkrachten, al is dit in 
elk geval een interessant spoor om evo-
lutie naar manifeste AMD te voorkomen 
of af te remmen. 

Cataract en AMD
Heeft cataractchirurgie invloed op de 
voortgang van AMD? Het antwoord 
wordt gegeven door de zeer interes-
sante, weliswaar retrospectieve studie 
(3) van Pollack et al. De auteurs namen 
de gegevens door van 84 ogen die wa-
ren behandeld wegens cataract. De helft 
vertoonde atrofische AMD en de andere 
helft exsudatieve AMD.
- Bij de patiënten met atrofische AMD 

verbeterde het gezichtsvermogen 1 
maand na de interventie. Daarna 
verminderde het gezichtsvermo-
gen, maar het bleef na 6 maanden 
follow-up toch significant beter dan 
voor de ingreep.

- Bij patiënten met niet-actieve ex-
sudatieve AMD (laatste injectie van 
een VEGF-antagonist meer dan 6 
maanden voor de ingreep) verbe-
terde de gezichtsscherpte tijdens 
de eerste maand en daarna bleef 
de scherpte stabiel. Maar in 56% 
van de gevallen trad een relaps van 
AMD op waarvoor een behandeling 
vereist was.

- Bij patiënten met actieve exsu-
datieve AMD (laatste injectie van 
een VEGF-antagonist minder dan 
6 maanden voor de ingreep) nam 
de gezichtsscherpte eerst toe. 
Daarna verminderde die weer en  
verschenen er in 80% van de gevallen  
nieuwe actieve letsels.

Tot besluit, als cataractchirurgie nodig 
is bij een patiënt met exsudatieve AMD, 
moet men de situatie stabiliseren. Dit 
betekent geen ziekteactiviteit gedurende 
de eerste 6 maanden na de laatste injec-
tie van een VEGF-antagonist. Ook moet 
men waakzaam blijven en de geopereer-
de patiënt regelmatig terugzien om een 
eventuele relaps tijdig te detecteren en 
te behandelen. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller 
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2. Farinha C. et al. Free Papers Session, EURETINA 2015, 
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❚ 15TH EURETINA CONGRESS, NICE, 17-20 SEPTEMBER 2015 ■

Focus op EURETINA 2015
Het EURETINA-congres, dat aan zijn 15e uitgave 
toe was, vond dit jaar plaats in Nice. Met bijna 
5.500 congresgangers en een programma met 
veel innovaties is EURETINA the place to be voor 
specialisten van netvliesaandoeningen. Volgens 
meerdere experts haalt dit evenement nu hetzelfde 
niveau als zijn Amerikaanse tegenhanger, het 
congres van de AAO.
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Er is weer meer belangstelling voor ontstekingsziekten 

van de huid. Een daarvan is urticaria, een aandoening 

gekenmerkt door vluchtige, migrerende, jeukende 

uitslag. Die uitslag bestaat uit een combinatie van 

erytheem en papels (‘netelroos’), kan enkele minuten 

tot enkele uren duren en verdwijnt zonder sporen na 

te laten of migreert, waarbij andere letsels op andere 

plaatsen verschijnen. Angio-oedeem of quincke-

oedeem wordt gekenmerkt door diepere letsels tot 

in de dermis en de hypodermis, bij voorkeur op het 

gezicht (lippen, oogleden), de genitale streek en de 

extremiteiten.

Pathofysiologische 
mechanismen steeds beter 
bekend
Urticaria ontstaat na een activering van mestcellen, bij-

voorbeeld door IgE-antistoffen die zich aan de mem-

braanreceptoren binden. We spreken dan van aller-

gische urticaria. We nemen de diagnose van allergische 

urticaria − als reactie op voedsel of geneesmiddelen − 

echter al te gemakkelijk in de mond. Eigenlijk mag men 

pas een diagnose van allergie stellen in geval van een 

suggestief klinisch verhaal: klinische verschijnselen die 

opkomen kort na contact met het potentiële allergeen 

en geen verband houden met de dosis. Huidtests en/

of bepaling van specifieke IgE bevestigen het klinische 

vermoeden. Toch wijst een positieve test niet per se 

op allergie. In de overgrote meerderheid van de geval-

len worden de mestcellen niet geactiveerd door een 

allergeen maar door stimulering van receptoren voor 

ziektekiemen, neuropeptiden… die zich op de mem-

braan van die cellen bevinden, of door de directe wer-

king van bepaalde geneesmiddelen. Antistoffen spelen 

daarbij geen rol. Ongeveer 30-40% van de patiënten 

met urticaria heeft een atopisch terrein (tegen 15-20% 

in de algemene bevolking). Dat zou kunnen bijdragen 

tot de ‘vatbaarheid van de mestcellen’, die gemakkelijker 

reageren op verschillende prikkels.

Geactiveerde mestcellen geven meerdere mediatoren 

af. De bekendste is histamine, een stof die een belan-

grijke rol speelt bij urticaria. Maar bij de pathofysiologie 

van urticaria spelen nog andere stoffen mee, zoals leu-

kotriënen, cytokines en chemokines. Urticaria kan ook 

worden veroorzaakt door grote hoeveelheden voe-

dingsmiddelen te eten die veel histamine bevatten of 

histamine vrijzetten. Dat is zo bij 90% van de gevallen 

van urticariële reacties op geneesmiddelen. 

Aanvullende therapeutische 
educatie
Zoals bij elke chronische aandoening − vooral als die 

negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit − is the-

rapeutische educatie belangrijk bij de behandeling van 

de patiënten. Dat is het leidmotief van de Dag voor 

urticaria 2015, die op Europees niveau wordt gesteund 

door GA²LEN en tal van organisaties in de hele wereld. 

Het doel: urticariapatiënten de mogelijkheid bieden 

om te testen of hun urticaria goed onder controle is, en 

om de urticaria onder controle te brengen als dat niet 

het geval is. U vindt daarvoor een gevalideerde test op 

de URL: http://urticariaday.org/uct/face-upload/.

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

URTICARIA

Een ziekte zonder adelbrieven 
Urticaria komt vaak voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 15 tot 20% van de bevolking heeft al minstens 
één aanval van urticaria (van het Latijn urtica, netel) en/of angio-oedeem doorgemaakt, of zal dat ooit doen. Als 

de aanval langer dan 6 weken aanhoudt, spreken we van chronische urticaria. De prevalentie van chronische 
urticaria wordt geraamd op 0,1 tot 3% (tussen 0,5% en 1% in ons land). Toch hebben artsen er lang weinig 

interesse voor gehad. Ze beschouwden urticaria als een goedaardige, banale aandoening. De tweede Werelddag 
voor urticaria, die plaatsvond op 1 oktober, wil daar iets aan doen en ‘urticaria onder controle’ brengen.
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urticaria wordt geraamd op 0,1 tot 3% (tussen 0,5% en 1% in ons land). Toch hebben artsen er lang weinig 
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■ INTERVIEW MET LUCIEN ENGELEN ❚

‘Toekomst technologie gezondheidszorg  
met vier D’s’

E igenlijk is het een wonder dat deze app niet eerder bestond: CRMD 
Finder helpt u bij het identificeren van het type toestel dat uw patiënt 
gebruikt voor het regelen van het hartritme, gewoon op basis van een 

röntgenfoto. In principe moeten patiënten zelf een document bij zich dragen 
waarop het type hartritmeregelaar wordt vermeld, maar de praktijk leert ons 
dat dit al te vaak niet het geval is.

Een app als CRMD Finder kan dan het verschil maken. Het is immers belang-
rijk dat u weet welk type toestel de patiënt gebruikt. Niet alleen om de alge-
mene werking te kennen, maar ook in specifieke gevallen waar het toestel 
net niet naar behoren werkte. Denk maar aan een patiënt die shocks kreeg 
toegediend van zijn toestel, en u wil snel dit toestel onderzoeken voor het 
nog meer schade toebrengt. Als u weet welk type toestel het is, kunt u snel 
de leverancier contacteren om de juiste apparatuur te verkrijgen waarmee u 
het toestel kunt onderzoeken. 

Prijs: gratis
Download de app op iTunes
Nog geen versie voor Android beschikbaar
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CRMD Finder:
snelle hulp bij het identificeren van  
hartritmeregelaars

TECHNOLOGIE

Een van de basisgedachten die 
me drijft in alles wat ik doe, is de 
wetenschap dat generiek gezien 

50% van wat ons overkomt op vlak van 
gezondheid, had kunnen voorkomen 
worden met een gezondere levensstijl. 
Het juiste gebruik van nieuwe technolo-
gie kan wellicht een belangrijke bijdrage 
leveren aan het terugschroeven van dit 
percentage,” aldus Lucien Engelen.

Technologie kan op verschillende manie-
ren worden ingezet: van automatisering 
van de administratie tot de meest verfijn-
de spitstechnologie. Het hele spectrum 
van technologische bijdragen bespreken 
is dus onmogelijk. Maar Lucien Engelen 
ziet vier hoofdstromen in het huidige 
landschap waar healthcare en technolo-
gie elkaar kruisen.

1  Democratisering
Engelen: “De democratisering van de 
gezondheidszorg hangt nauw samen 
met de trend naar meer transparantie 
op alle vlakken. Iets wat in de reisbran-
che en bancaire sector al heel normaal 
is . Stel u eens voor dat u niet over uw 
eigen saldo zou kunnen beschikken. Pa-
tiënten willen en krijgen meer inzicht in 
hun eigen gezondheidssituatie, maar ze 
beschikken ook over steeds meer ma-
teriaal om bijvoorbeeld ziekenhuizen 
met elkaar te vergelijken. In Nederland 
staat men hier al iets verder mee dan in  
België: daar vindt men zowel cijfers over 
de gemiddelde tevredenheid over zie-
kenhuizen als bijvoorbeeld de sterftecij-
fers per ziekenhuis. Maar de trend is on-
omkeerbaar: patiënten overal ter wereld 
krijgen steeds meer inzicht in gezond-
heidscijfers, en nemen dan ook steeds 
vaker het initiatief bij de keuze van hun 
zorgverstrekkers. Ook de ziekteverzeke-
ringen zullen dit lot moeten ondergaan: 
men zal sneller wisselen van verzekeraar 
op basis van de beschikbare informatie, 
en in functie van wat voor de persoon 
kwestie belangrijk is.”

2  Delokalisering
Engelen: “Of noem het een verschuiving 
van de gezondheidszorg als u wil. Door 
de steeds grotere beschik baarheid van 
technologie zijn interventies die vroeger 

enkel voorbehouden waren aan de bes-
te academische ziekenhuizen binnenkort 
mogelijk in elk ziekenhuis van het land. 
Tegelijk zien we dat behandelingen die 
vroeger waren voorbehouden aan de zie-
kenhuizen, nu verschuiven naar de huis-
arts, zoals diagnostiek op basis van echo 
/ ultrasound. Typische huisartsactiviteiten 
zoals bloedname zien we dan weer let-
terlijk verschuiven naar de supermarkt. 
Denk maar aan Theranos: met deze in de 
Amerikaanse drogist verkrijgbare test kan 
men het bloed analyseren op de meest 
voorkomende 200 punten. Hiervoor hoeft 
u binnenkort dus niet meer naar de huis-
arts. Of denk aan onze landgenoten Wal-
ter en Sam De Brouwer, die na Scanadu 
nu ook Scanadu Flo hebben voorgesteld: 
een wegwerpstick waarmee u een urine-
staal kan nemen dat u informatie ver-
schaft over uw lever, nieren, urinewegen 
en metabolisme.”

3  Digitalisering
Engelen: “Hier betreft het vooral de digi-
talisering van medische info en de gevol-
gen hiervan voor de manier waarop pa-
tiënten zich informeren over hun kwalen. 
Vroeger ging men naar de dokter en die 
vertelde ons wat er scheelde. Nu gaan we 
eerst online ons ziektebeeld opzoeken en 
zelf met onze diagnose naar de arts. 
Wat hierbij vaak vergeten wordt, is dat 
online informatie wel eens fout kan zijn. 
Voor de patiënt liegt Google nooit: al wat 
hij in zijn online zoektocht heeft gevon-
den, is de waarheid, ook al zegt de hele 
medische wereld dat het anders is. Dat is 
het nadeel van de democratiseringsgolf: 
iedereen heeft toegang tot alles, maar 
dus ook tot foute informatie. Het is be-
langrijk dat iedereen dit goed beseft, an-
ders krijgen we een onnodige vloedgolf 
van digitale kwakzalverij. Hier moeten 
echter de reguliere zorginstellingen hun 
verantwoordelijkheid nemen door de in-
formatie begrijpelijk en vindbaar aan het 
internet toe te vertrouwen. 

4  Dollars
Engelen: “Voor een Nederlands publiek 
had ik hier het woord ‘duiten’ gebruikt 
(lacht). De boodschap blijft wel dezelf-
de: technologie in de gezondheidszorg 
wordt booming business. Iedereen krijgt 

Een van de meest technologisch geïnspireerde vernieuwers 
in de Benelux is Lucien Engelen, directeur van het REshape 
Center for Innovation in het Universitair Medisch Centrum 
Radboud in Nijmegen. Daar bestudeert hij de mogelijkheden 
van technologie in healthcare. “De belangrijkste trends kan 
men samenvatten met vier D’s”, aldus Engelen.

Lucien Engelen

vroeg of laat met gezondheidszorg te 
maken, al was het maar voor het voor-
komen van ziektes. En iedereen beseft 
dat technologie een bepalende rol kan 
spelen in de kwaliteit van de gezond-
heidszorg. Daarom zien we steeds meer 
technologiebedrijven – Apple, Google en 
Philips – zwaar inzetten op gezondheid 
en wellness en de digitale component 

ervan. Met alle gevolgen van dien: ik kan 
nu al voorspellen dat gezondheid binnen 
15 jaar grotendeels een softwarebusi-
ness zal zijn.” ❚

Stef Gyssels
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Drie adressen in Scandinavische eenvoud

1.   Uppkök,  
4, Chaussée Nationale, 
5330 Sart-Bernard.  
Tel.: 081/51.20.23.  
www.uppkok.be  
Open van 12u tot 14u  
en van 19u tot 21.30u,  
gesloten op  
woensdag middag, 
zaterdag middag en 
zondag.

Martin Hubait is in 1999 
afgestudeerd aan de hotel-
school van Namen en heeft 
als chef veel van de wereld 
gezien. Hij heeft het brui-
sende New York geproefd 
en het centrum van de we-
reld gevoeld in de stad die 

nooit slaapt. Hij is ervan teruggekomen, in letterlijke en figuurlijke zin. Deze ‘des-
americanisatie’ van de geest heeft zijn ogen geopend voor een ander levensproject. 
In maart 2013 opende hij Uppkök, een zaak met een nieuwe culinaire visie geïnspi-
reerd op een terugkeer naar de simpele dingen in een sobere stijl. Dit neologisme uit 
de Zweedse taal betekent ‘ontdekkingskeuken’. Geïnspireerd op het noorden respec-
teert Hubaut zeer strikt de locavore geloofsleer – niet nodig om ingrediënten te gaan 
halen aan de andere kant van de wereld – de puurheid van de omgeving – de dierlijke 
trekkracht – en de basisprincipes van het ontwerp op het bord: een centraal product 
waar ten minste één groente bij past. Briljant! 

2.   Le Cent Quatorze,  
Generaal Jacqueslaan 
114, 1050 Brussel.  
Tel: 02/646.66.04.  
www.centquatorze.com 
Open van maandag tot  
vrijdag, van 10u tot 18u,  
en op zaterdag van  
10.30u tot 18u.

Het minimalistische decor 
van de Cent Quatorze, met 
enkele kleurtoetsen, doet 
denken aan de Scandinavi-
sche levenskunst. Hetzelfde 
geldt voor de aanpak van 
Cécile Dubrulle, een jonge 
vrouw uit Lille die Brussel 
heeft uitgekozen voor haar 
kleine kruidenierszaak waar je ook snel iets kan eten. Wat staat er op de kaart? Al-
leen maar eenvoudige en lekkere dingen: echte gekookte ham Prince de Paris van bij 
Doumbéa, boter van Pamplie (een artisanaal pareltje AOC de Charentes-Poitou), zui-
velproducten van Pascal Beillevaire, appel karamel van Marmitons d’Etran, Axoa van 
kalf van bij Anne Rozes, zeeduivellever van de Conserverie Hennequin in Belle-Île, 
huisbereide soepen… 

3.   Ogst, Ridder Portmansstraat 4, 3500 Hasselt.  
Tel.: 011/41.38.13. www.ogst.be  
Open van 12u tot 13.30u en van 19u tot 21u, gesloten op zaterdagmiddag,  
zondag en maandag. 

Voordat ze hun eigen zaak openden waren Diederik Herbots en Sébastien  Wygaerts 
respectievelijk sommelier en sous-chef bij Couvert Couvert (Heverlee). Exact het type 
profiel dat vertrouwen geeft. Het duo maakt gerechten zonder veel versiersels met een 
knipoog naar het werk van Magnus Nilsson, chef-landbouwer die sublieme  gerechten 
klaarmaakt in zijn autarkische boerderij-restaurant 1.000km ten noorden van Stock-
holm. De wijnen zijn grotendeels natuurlijk en de namen van de gerechten 100% puur 
zoals ‘asperges/Reypenaer/cécina de buey’ of ‘rabarber/ijs van  geitenmelk/boekweit’. 
Alles bereid met veel samenhang en talent voor de juiste smaken. ❚

M
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GASTRONOMIE

Trend: twee bekendheden  
zijn beter dan één
Het is een feit: er gaat niets 
boven het gezicht van de 
chef op een kant-en-klaar-
gerecht om geloofwaardig 
over te komen. Vandaag 
komt de gastronomie te 
hulp bij elk bedrijf dat 
bekendheid mist. Dit fe-
nomeen heeft een naam: 
‘Foodketing’. Definitie? 
Iets als ‘het positieve beeld 
van de actuele gastrono-
mie gebruiken om een 
duidelijke of nog verbor-
gen vraag, aankoopdrang, 
op te wekken’. En chefs 
zijn alomtegenwoordig, 
ze staan meer dan wie ook in de spotlights. Ze worden verafgood door de media 
en staan  garant voor een grote visibiliteit. Meest recente voorbeeld? De champag-
ne Dom Pérignon heeft een beroep gedaan op de Catalaanse chef Ferran Adria om 
zijn millésime 2005 te lanceren tijdens een uniek diner in Barcelona dat voorbehou-
den was voor slechts 120 genodigden. Buzz gegarandeerd want het talent uit Rosas 
had niet meer in het openbaar gekookt sinds 2011. Adria heeft geen eigen restaurant 
meer maar heeft de stichting Fondation El Bulli opgericht. Zijn SAPIENS-methodolo-
gie met wetenschappelijke insteek zal gedurende een programma van 3 jaar worden  
toe gepast op Dom Pérignon.  ❚

Cijfer: 19
19 maanden na de sluiting 
van zijn fantastische Brusselse 
 Neptune heeft Nico Darnauguil-
hem onder dezelfde naam zijn 
zaak heropend in Genève. Met als 
 ondertitel ‘Nourritures alpestres’ 
en een bijkomende trema op de 
u, zet Neptüne de geest van deze 
 creatieve chef verder die smaken 
en texturen weet samen te stellen 
zonder ook maar een moment te 
vervallen in zware gerechten. ❚  

http://leneptune.ch/ 

Fles: de terugkeer van Cynar
Er komt maar geen einde aan de terugkeer van de 
‘bitter’-dranken. Zo ook de Cynar, een kruidige zoet-
zure  Italiaanse drank op basis van artisjok. Deze drank 
werd in Italië gelanceerd in 1952 als gevolg van de 
 experimenten met cynarine door Angelo Dalle  Molle. 
Deze bittere substantie wordt gehaald uit de wor-
tels en de blaadjes van de artisjok. Met behulp van 
13  planten en aromaten heeft Dalle Molle de smaak 
 gesublimeerd en er een zoetzure likeur van gemaakt 
met een  donkerbruine kleur. Veel barmannen gebruiken 
deze drank als basis voor een cocktail. Een voorbeeld? 
Giet in een glas gevuld met ijsblokjes 5cl Cynar en 15cl 
tonic (Fever Tree Premium Indian Tonic Water) en voeg er 
een schijfje pompelmoes en enkele blaadjes basilicum 
aan toe. ❚

Michel Verlinden
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Werkaanbod

Medische secretaresse zoekt part 
time job.
Momenteel aan de slag bij een oog-
arts die aan zijn laatste werkende 
maanden bezig is. beschikbaar vanaf 
januari. regio Gent-Eeklo-Brugge-
Knokke
voor meer info 0497366307 of  
Kimberlyensteven@gmail.com
Ik stuur u graag mijn cv!

Overname drukke en goed uitgeruste 
cardiologische privé-praktijk Antwer-
pen- Stad wegens vertrek naar buiten-
land Ideaal voor startende cardioloog
Eventueel verhuur behoort tot de mo-
gelijkheden.
U kunt me voor vragen contacteren op 
volgend nummer 0485 99 62 60

Duopraktijk van twee vrouwelijke 
artsen in Brugge is op zoek naar 3de 
collega om de praktijk deeltijds te ver-
sterken vanaf eind 2015.
Nieuw praktijkgebouw, (deeltijds) se-
cretariaat, online afsprakensysteem 
en georganiseerde wachtdienst. Con-
tact: gudrun@huisartsentandem.be

Dringend gezocht: Arts voor bloeiende 
duo-praktijk te Middelkerke. Wegens 
het vertrek van 1 van de 2 duo-artsen 
zijn wij dringend op zoek naar een 
vervanger/vervangster met optie voor 
vaste associatie.
De praktijk: Het betreft een praktijk met 
een deeltijdse secretaresse, een goed 
onderhouden EMD, een aangenaam, 
gevarieerd patiëntenbestand en een 
gunstige ligging in het centrum van 
Middelkerke.
Voor meer info: dr.caproni.davina@
telenet.be

Duoprakt Begijnendijk zkt vervanging 
van dec. 2015 tem maart 2016. Asso-
ciatie vanaf juli 2015 bespreekbaar. 
016/53.08.43 of switters.vansevenant@
skynet.be

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

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. 
beeldens@dokterspraktijk-donkvijver.be 
of 03/7750319.

Medisch materiaal

Divers medisch materiaal te koop we-
gens stoppen huisartspraktijk.Ideaal 
voor startende arts of bij uitbreiding 
praktijk. Info:tel:052/222105

Te koop Onderzoekstafel Midmark 404 
wegens dubbel gebruik na associatie.
Zo goed als nieuw met nieuw onder-
zoekskussen
Prijs 280 euro bij afhaling.
Dr Jos Mertens Oudekerkstraat 8/2 
Molenbeersel 089/701525

Te koop: Hortmann ENG electronys-
tagmograph 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 
kome. e-mail adres is ook gewijzigd 
c.wyndaele@telenet.be
GSM 0479857256

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

Te koop wegens stopzetting prak-
tijk,echographie toestel ALOKA 
SSD-1400,nieuwe abd. en Vag.sondes, 
doppler zwart/wit, Sony printer +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.

Te koop:
- Echografietoestel Picker L/S 2500
- Fiberscope Olympus XQ 10
- Videocamera voor endoscope
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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)

Interesse in pijnkliniek en/of locoregionale is een voordeel,  
ook bij een eventuele vacature voor toetreding tot de associatie later.  

Verdere bekwaming hierin kan ook door onze groep  
aangeboden worden.

Informatie hierover kan bekomen worden bij :
I Dr Erik Coen campuscoördinator anesthesie campus Antwerpen,  

tel: 03/2402297 p/a Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen
I secretariaat anesthesie campus Antwerpen, tel: 03/2402278
I e-mail: anesthesieca@azmonica.be of erik.coen@azmonica.be
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- Lichtmachine
Prijs overeen te komen.
Tel. 03 236 39 99 GSM.0495 57 93 57
abushima@telenet.be

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

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

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

Vastgoed

Praktijkruimte te huur centrum Zele
Ruime praktijkruimte met inkomhal, 
wachtzaal , diverse onderzoeksruim-
ten, bureau berging. 
Parkeren nabij mogelijk. tel 
0478/831368

te koop
helft van 100 jaar oud boerderijtje in 
Nes-Dongeradeel, Noord-Friesland, 
in de buurt van Waddenzee, Lauwer-
smeer en Waddeneilanden. In be-
schermd dorpsgezicht, met authentie-
ke elementen (uilenbord, bedsteden, 
rieten dak). Woonopp. 110m2, 2 slaap-
kamers, kleine tuin. 90.000 euro. info: 
0495/871951

Praktijk over te nemen in centrum 
Scherpenheuvel wegens overstap 
naar verzekeringsgeneeskunde.
Instapklare praktijk met alle toebeho-
ren. Tel 013 77 66 95

Te Koop te Waasmunster
Deze recente pastorie villa, rustig 
gelegen in een doodlopende straat, 
straalt luxe en comfort uit. Binnenin 
bestaat de afwerking uit eiken vloer, 
natuursteen en vloerverwarming. De 
bewoonbare oppervlakte bedraagt 
500 m2, en dit gecombineerd met 
een epc van 60. Er is een uitstekende 
bereikbaarheid en mogelijkheid tot 
houden van praktijk. In de gemakke-
lijk te onderhouden tuin, bevindt zich 
een verwarmd zwembad. Vraagprijs 
915.000 euro. Tel 0478/831368

PRAKTIJKRUIMTE  TE HUUR:  1 of 2 
medische kabinetten te huur met hall, 
toilet, keuken, wachtzaal en secretari-
aat gelegen te 8500 Kortrijk, Overleie, 
prijs te bespreken. Tel: 0477419715.

te huur: gelijkvloers (voorheen inge-
richt als dokterspraktijk) met parkeer-
gelegenheid, ingedeeld in drie ruime 
burelen en wachtruimte voor tien 
personen, secretariaatsbalie, twee 

bergingen en breed gastentoilet met 
wastafel.
De drie burelen bevatten wastafel, in-
gebouwde kasten, grote ramen, hoge 
plafonds. Geschikt voor vrije beroe-
pen EPC/ Prijs: 2250 euro/md Adres: 
Vastesaeger-De Baets Dynastiestraat 
108 te 1982 Elewijt tel 015 616611 en 
0485 948 650

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 

Het Algemeen Ziekenhuis Damiaan profileert zich als het referentiecentrum voor regionale gezondheidszorg 

voor de bevolking aan de Belgische kust. Deze ambitie wordt gerealiseerd door de inzet van meer dan  

100 artsen en 1.350 medewerkers. In oktober 2012 werden alle activiteiten samengebracht in één compleet 

nieuw ziekenhuis met een capaciteit van 600 bedden. Het Az Damiaan is een financieel gezond bedrijf, met 

ruime aandacht voor de uitbouw van een aantrekkelijk zorgaanbod, en staat borg voor een kwalitatieve en 

efficiënte dienstverlening. De ideale plek voor iedereen met zin in zorg!

 Hoofdarts (m/v)

Functie
• Als verantwoordelijke van het medisch departement, organiseert 

u de medische activiteiten van het ziekenhuis. 
• Als lid van het directiecomité en voorzitter van diverse comités, 

bent u verantwoordelijk voor de uitwerking, realisatie en 
opvolging van het medisch beleid. De continue verbetering van 
de medische kwaliteit en de verhoging van de patiëntveiligheid 
staan centraal in dit beleid. 

• U bouwt samen met bestuur, directie en artsen mee aan een sterk 
klinisch netwerk in de regio Noord-West-Vlaanderen. 

• U geeft tevens direct leiding aan verschillende teams. 
• Ten slotte onderhoudt u goede relaties met diverse externe 

partijen. 

Uw profiel
• U bent arts-specialist met ziekenhuiservaring.
• U heeft een bijkomende opleiding gevolgd in ziekenhuisbeleid of 

algemeen management, of u bent bereid deze te volgen.
• U bent in staat om een visie te ontwikkelen en mee te denken op 

strategisch niveau.

• U besteedt veel aandacht aan uw netwerk met overheden, 
universiteiten, andere ziekenhuizen en verwijzende artsen.

• U bent vertrouwd met de ziekenhuiswetgeving en –reglementering.
• U neemt initiatieven om de kwaliteit en de continuïteit van de 

medische activiteiten te borgen.
• U heeft een inspirerende en coachende leiderschapsstijl en u 

beoogt een optimale samenwerking tussen de artsen en de andere 
ziekenhuismedewerkers.

Ons aanbod
Een voltijdse functie op directieniveau binnen een organisatie in volle 
beweging en met ambitieuze toekomstplannen.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met  
Peter Verhulst, algemeen directeur, 059/41 67 41. 
Interesse? Stuur uw cv uiterlijk tegen 16/10/2015 naar mevrouw  
G. Brugmans, voorzitter Raad van Bestuur, Gouwelozestraat 100 te  
8400 Oostende (gbrugmans@azdamiaan.be). 

HealthHealthHealthHealth
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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 vanaf 
99900€; ROLSTOELVRIENDELIJK;2slp-
k=130000€+autoplaats=159000€;fotos 
zie kapaza:nr 90449509; direct van 
eigenaar alle inl per mail: app.blan-
kenb@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, 
Eksel. GSM 0496135132

Vakantie

Te huur: recent vernieuwde villa in 
Zuid-Spanje, Andalusië.
Villa voor 8 personen met 4 slaap-
kamers, 3 badkamers en privé  
zwembad.
Prachtige ligging aan de baai van  
La Herradura.
Op 1u. rijden van de luchthaven van 
Malaga en op wandelafstand van het 
stadje Almuñécar.
voor meer info: www.CasaLaRamaDe-
lOlivo.com of tel. 0476.928471 (Patri-
cia Del Castillo)

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, rui-
me 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 Mas-
sif Des Maures. Gelegen op 2km van 
het dorpje. Alle comfort, privézwem-
bad, petanque, internet. Voor meer 
info: www.onsvakantiehuis.be of mail 
naar: info@onsvakantiehuis.be. 

TH Zuid Spanje, schitterend ge-
legen villa (zee en sneeuw zicht)  
met afzonderlijk appartement.  
www.ownersdirect.co.uk/accommo-
dation / 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/autoroutes/
routeextra-294-154.aspx
T. 0478220269

Te Huur: CADZAND, Knokkestijl villa 
voor max. 8 pers. 350 m van strand 
in luxevakantiepark. Kindveilig en 
-vriendelijk, aan water gelegen, 650 
m² tuin met steiger volledig omheind, 
ZW-orientatie, roeibootje, overdekt 
terras, berging, 3 parkeerplaatsen,  
2 tv’s, X-box, internet, bolderwagen, 
volledig ingerichte keuken, wasma-
chine, droogkast, IR-cabine, 2 bad-
kamers. Gans jaar beschikbaar, per 
week, midweek of weekends. Van-
af 408€ tot 1765€. Info: j.marcelo@ 
telenet.be of 0475905284.

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

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

Italië, Toscane TH 15 km Firenze prach-
tige Toscaanse villa, 4slk, 3bk, 9 bed-
den, swimming pool, terras en buiten-
gewoon zicht. service mogelijk.
Heel jaar min 1 week tel 092824101

ITALIË, grens Tosc.-Umbrië: pracht. 
vakantiewoning, zeer rustig gelegen, 

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

Charmant nieuw vakantiehuis (vol-
ledig in hout) te huur te POLEN (Zy-
wiec) gelegen in een heel rustig 
bos-en berggebied, living-keuken – 2 
badkamers- ideaal voor 4 à 5 perso-
nen-terras-volledig afgesloten tuin en 
bos-alle comfort.Ideaal vertrekpunt 
voor uitstappen naar Krakau, Ausch-
witz-Birkenau- Stirk -pittoreske skige-
bieden-prachtige natuur-enorme wan-
delgebieden etc.... 300 Euro per week. 
Info: 0477.25.96.35.

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

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

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

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

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

TE HUUR: app. IN Middelkerke, zee-
zicht, 1 ste verdiep, 4 pers. 1 slaapka-
mer, 1 zetelbed, alle comfort.

vrij: 9/6-13/6, 27/6- 2/8, 16/8-29/8
telefoon: 011/214552

TE HUUR: vakantiewoning in Cavalai-
re sur mer , Cote D’Azur, terras zee-
zicht. 5 pers., zwembad met kinder-
badje.
vrij: 31/05-14/06, 28/06-12/07
info: rinabomans@hotmail.com

Te huur: De Haan ruim app op 1è 
verdiep,beste deel zeedijk, 3 slaapka-
mers, alle comfor, zeer mooi frontaal 
zeezicht, grote living met groot terras 
en zonneterras achteraan, prive par-
king, fietsberging, digitale TV en in-
ternet van telenet, volledig ingerichte 
keuken met vaatwasser, wasmachine 
en droogkast, foto’s op aanvraag.
Nog vrij juni,laatste week augustus en 
na 15/9
In laag seizoen ook midweek en/of 
weekends: 0474/251151

Allerlei

Zoek nog kandidaten voor aankoop 
ivm een auto merk LExus, dealer Ant-
werpen. Bij meerdere kandidaten kan 
er een belangrijke korting bedongen 
worden. Liefst voor 10 juni ten laatste.
contact 0478/902146

TK JaguarXF D Deluxe 2,7(8’2009) 
139000km ‘jaguar’grijs/prima staat/
wegens afgeschreven. 19500euro(ex-
tra set lichtm velgen en nieuwe ban-
den incl)
Tel 093467733

Auto te koop gevraagd: max. 6j oud, 
graag compact en zuinig
0475/45 60 17

Arts-verzamelaar koopt oude post-
kaarten;Dr.Ceulemans Freddy Sleutel-
baan, 10 (3130) Begijnendijk;tel.: 016 
69 88 11;
e-mail:frederik.ceulemans@skynet.be

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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O p 14 november aanstaande is het weer zover: de Medical Women’s Associ-
ation of Belgium (MWABe) organiseert opnieuw een hoogstaand congres 
zoals dat de traditie is tijdens het verlengde weekend van wapenstilstand.

Het onderwerp is ook dit keer weer intrigerend: het verschil tussen het vrouwelijke 
en het mannelijke brein. Een thema waar de povere hersenen van ondergetekende al 
herhaaldelijk mee in de knoop lagen, maar op 14 november zal het ons ongetwijfeld 
gaan dagen!

Ook geïnteresseerd in dit boeiende onderwerp, mee gesteund door uw vakblad  
De Specialist? Dan is snel inschrijven de boodschap. Meer praktische info en de voor-
stelling van het programma: www.mwab.be ❚
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Mannelijke  
en vrouwelijke 
hersenkronkels

BEROEPSNIEUWS

Medical Women’s Association of Belgium
19th symposium

Saturday 14th of November 2015
9h - 16h

THE BRAIN
ANNO 2015

A gender analysisA gender analysis

6 C.P E&E
Organizer Prof. dr. Lieve Dams
Auditorium Brussels Parliament

Lombardstreet 69
1005 Brussels

Info & Registration
www.mwab.bewww.mwab.be
info@mwab.be
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Hartklachten vrouwen 
inderdaad miskend 
(CardioQare)

E erste cardioQare-resultaten bevestigen dat hartklachten bij vrouwen vaak 
worden miskend. Deze studie kwam tot stand in de hartcentra van het OLV 
Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, AZ Maria Middelares Gent, AZ Groeninge 

Kortrijk en AZ Damiaan in Oostende.

Eén jaar geleden werd het cardioQare-project, ontstaan in de schoot van de hartcen-
tra van OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en AZ Maria Middelares Gent, boven de 
doopvont gehouden. Gebruikmakend van kwaliteitsmetingen wou men de cardiale 
zorg binnen de respectieve diensten beter in kaart brengen.

Op 1 januari 2015 werd de aftrap gegeven van dit prestigieuze initiatief. Uit de eerste 
resultaten blijkt dat vrouwen slechts een kwart van de percutane coronaire inter-
ventie (PCI)-patiënten en een derde van de pulmonaal venen isolatie (PVI)-patiën-
ten vormen. Deze gegevens bevestigen de resultaten van internationale studies die 
aantoonden dat hartklachten bij vrouwen vaak worden miskend, waardoor ze laat-
tijdig de noodzakelijke en eventueel levensreddende behandelingen krijgen, aldus 
de onderzoekers.

De bevindingen van cardioQare indachtig en het feit dat hart- en vaataandoenin-
gen momenteel de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen (51%) zijn, onderstre-
pen dan ook het belang van preventie, correcte diagnostiek en behandeling in deze 
 patiëntenpopulatie. ❚
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