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H et ASGB verkreeg een administratieve vereenvoudiging hoofdstuk IV-geneesmiddelen 

bij patiënten met een chronische aandoening (specialisten moeten nu niet steeds 

weer een toelating vragen bij verlenging). Verder zit een regeling voor transparantie 

bij supplementen klinische biologie, pathologische anatomie en genetische onderzoeken in 

het slop. Een beslissing werd nu al voor de tweede keer uitgesteld. Reinier Hueting 

(ASGB): “De discussie loopt door op 4 juli. Het gaat om specialismen zonder 

direct contact met de patiënt en dus weet die laatste niet waar hij aan toe 

is qua conventiestatuut. De patiënt met een afscheurbare strook 

informeren vonden we kafkaiaans en dat voorstel zadelde de 

huisarts met te veel rompslomp op.” Marc Moens (Bvas) 

ziet achter dit standpunt van ASGB en AADM een 

perverse strategie om hun afkalvende achterban 

te heroveren. Maar ten gronde rijst de vraag 

of we meer afstevenen op patstellingen 

binnen de overlegorganen. 

Medicomut-voorzitter Jo De 

Cock laat weten dat er verder 

‘discrete contacten lopen 

en ik streef naar een 

oplossing die met 

gerechtvaardigde 

bezorgdheden 

rekening 

houdt.’

SPECIAL BIOTECH18-21

 FOCUS DIAGNOSTICA

  Blz. 2-3: Strijd om Vlaamse huisarts 
sleept specialisten mee.
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‘Extrabesparingen  
in pneumologie vermeden’

O p de VBS-bijeenkomst voor de pneumologen 

luidde de boodschap dat nieuwe besparingen 

afgewend werden: “Wel moeten de pneumologen 

de riem aanhalen inzake slaapapneu (nCPAP), maar dat is een 

uitvloeisel van een vorige beslissing eind 2015 (besparing van 

3,3 miljoen).

Overigens valt de totale besparingsbalans mee: op een budget 

van 7,9 miljard euro moeten de artsenhonoraria 31,7 miljoen 

naar beneden, aldus Jacques de Toeuf. De besparingen 

worden van kracht in 2017 via nomenclatuurwijzigingen en 

verder in de medische beeldvorming (5 miljoen), testen op 

toxoplasmose en CMV (2,9 miljoen), cardiotocografie  

(1,7 miljoen), endoscopie (4,4 miljoen), klinische biologie  

(2,2 miljoen) en radiotherapie (5 miljoen).

P.S./V.C.
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Verzekeringscomité 
keurt revolutionaire 
glucosemeter goed

M et de meter – waarmee je permanent het 

glucosegehalte meet via een patch op de 

huid – kan de patiënt met diabetes type 1 

constant zijn glucosegehalte nagaan voor de laatste vier 

uur. De patch kost 60 euro, de meter ook. Twee keer per 

maand moeten patiënten de patches vernieuwen.

 Meer achtergrond: blz. 4
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Op 15 juni kwam het tot stevig 
gehakketak tussen beide art-
sensyndicaten. De Alliantie 

Artsenbelang - Domus Medica (AADM) 
eiste dat de klinische biologie, patholo-
gische anatomie en genetica het statuut 
van de voorschrijver verplicht volgen. 
Dat ze dus werken tegen conventietarief 
als de voorschrijver dat doet, legde de 
pas tot Bvas-voorzitter herverkozen Marc 
Moens uit (zie ook kaderstuk). Moens 
kon dat niet over zijn kant laten gaan. Hij 
stelt als ‘vrij simpel’ alternatief voor dat 
de voorschrijvende arts als hij een test 
moet laten uitvoeren, de patiënt verplicht 
meedeelt of de arts waarmee hij samen-
werkt, geconventioneerd is of niet. Met 
daarbij twee mogelijkheden: dat hij als 
huisarts samenwerkt met een gedecon-
ventioneerd lab omdat hij er tevreden 

over is. Ofwel dat de patiënt daarmee 
niet instemt en er dan ook zijn conclu-
sies uit trekt. “Maar wij accepteren nooit 
dat huisartsen opleggen aan specialisten 
dat ze tegen conventietarief moeten wer-
ken. Vandaag de klinisch bioloog, mor-
gen de radioloog, de gastro-enteroloog, 
de nefroloog, de chirurg…”

Uitgesteld
AADM noemt het Bvas-alternatief ‘on-
redelijk’: het zou nog tot meer admini-
stratieve waanzin leiden, luidt het daar. 
Weg met de onduidelijkheid dus, want 
“als een geconventioneerde huisarts 
of arts-specialist er bewust voor kiest 
om de financiële toegankelijkheid van 
de zorg te waarborgen, moet dit voor 
de patiënt ook gewaarborgd zijn in het 

verdere zorgtraject. We blijven ons ver-
zetten tegen administratieve waanzin en 
blijven opkomen voor toegankelijkheid 
van zorg voor patiënten.”

Marc Moens dan weer: “Dat is politiek 
handig: AADM heeft veel krediet verlo-
ren bij de Vlaamse huisartsen en nu spe-
len ze het spelletje van verzet tegen de 
‘administratieve rompslomp’. Nochtans 
is het in deze materie bijzonder simpel, 
want ze weten perfect welke labs in 
hun buurt met of zonder supplementen 
werken en wat de artsenbezoekers van 
die laboratoria hen als dienstverlening 
aanbieden.” De Mechelse klinisch bio-
loog verwijst ter herinnering naar de 
brief over dichotomie van de Commis-
sie voor klinische biologie (3 mei 2015). 
In die brief gaat het niet alleen over de 
klinisch biologen en de klinische labora-
toria, maar ook over de voorschrijvende 
(huis)artsen…

“We zouden het waarderen als AADM 
zich zou inspannen om nutteloze uitga-
ven voor het Riziv en voor de patiënten 

te vermijden, door adequater (en dus 
minder) klinische biologie voor te schrij-
ven. Hetzelfde kan worden gezegd over 
de medische beeldvorming. Hun verte-
genwoordiger in de Task Force, Dieter 
Vercammen, poneerde er half mei dat 
huisartsen hoogst zelden CT’s voor-
schrijven. Bij navraag tegen de volgende 
vergadering van de Task Force bleek dat 
48% van alle CT’s door huisartsen wor-
den voorgeschreven.”

Moens beschuldigt er AADM ook van 
om onder een hoedje te spelen met de 
ziekenfondsen “en ik vind het raar dat 
dit agendapunt wel al bekend was voor 
AADM en niet voor ons. Hierover zal ik 
me beklagen bij medicomut-voorzitter 
Jo De Cock.”

Resultaat van dit gekissebis is alvast 
dat vorige week geen beslissing werd 
genomen. Afgelopen maandag stond 
het punt weer geagendeerd. U leest het 
vervolg van dit feuilleton op onze voor-
pagina. ❚
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 (VERVOLG VAN BLZ. 1)

Strijd om Vlaamse huisarts sleept specialisten mee
Ruim twee jaar na de intrede van AADM in de medicomut 
beginnen de standpunten zich te verharden. AADM wil 
volgens de Bvas de specialisten in een conventiekeurslijf 
dwingen, maar legt dat zelf uit als een strijdpunt tegen 
administratieve waanzin. Laat dat nu net een thema zijn 
waarop de Bvas zich vroeger en nu sterk profileert.

BEROEPSNIEUWS
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’s Ochtends een nieuwe heup, ’s avonds weer thuis?

I n het Reinier de Graaf Gasthuis in 
Delft leverden heupoperaties in dag-
ziekenhuis tevreden patiënten op 

volgens onderzoek van Yvon den Hartog 
die er op promoveerde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. De 160 patiënten 
die sinds 2014 in Delft in dagbehandeling 
een nieuwe heup kregen, werden via de 
anterieure toegangsweg tot de heup ge-
opereerd, waarbij de orthopedist niet 
dwars door de spieren heen hoeft, en 
dus geen spieren losmaakt. De patiën-
tentevredenheid moeten we wel relati-
veren omdat de groep geselecteerd is: 
relatief gezond, geen hart- en vaatziek-
ten, geen bloedverdunners. Den Hartog 
schetst enkele voordelen tegenover een 
klassieke heupoperatie:

• wie binnen een dag weer 
huiswaarts kan, loopt minder kans 
geïnfecteerd te worden door een 
ziekenhuisbacterie;

• thuis herstellen mensen vaak beter;
• en er is uiteraard het kostenplaatje.

Yvon den Hartog maakt gewag van 40% 
van de patiënten die voor dagbehandeling 
in aanmerking zouden komen.’ Een cijfer 
dat zeker niet voor België geldt, aldus Jür-
gen Londers. “Ik kom net terug van een 
meeting over heup- en knieprothesen in 
dagziekenhuis en de patiënt die meteen 
terugkeert naar de thuissituatie (niet naar 
een revalidatiecentrum). Ik sprak ook met 
de arts uit Delft en een deel van zijn team. 
Denemarken, Nederland, de VSA zijn voor-

trekkers in het opzetten van een heel sys-
teem, ik vermoed vooral door hun vorm 
van financiering (n.v.d.r. in Nederland is 
de thuisomkadering beter uitgebouwd). 
Terugkeren naar de thuissituatie is uiter-
aard goedkoper dan in het ziekenhuis of in 
een revalidatiecentrum te verblijven.”

Randvoorwaarden nodig
Afgezien van het feit dat Belgische chi-
rurgen het technisch minstens even 
goed doen, schetst dokter Londers 
enkele factoren die naast de chirurgi-
sche techniek van invloed zijn op dit 
systeem:
• het anesthesietype, pijnbestrijding, 

controle voor ontslag (is het veilig 
de patiënt naar huis te laten gaan 
de avond zelf – wat moeten we 
checken?);

• hulp thuis, controlesystemen thuis, 
noodprocedure als het misloopt;

• het ziekenhuis, de ziekenfondsen, 
verzekeringen, politiek.

Zelfs al loopt dit allemaal volgens het 
boekje, dan maakt enkel een beperkte 
groep gezonde, gemotiveerde patiënten 
hier aanspraak op. “Vooralsnog is het 
in België comfortabeler, praktischer en 
financieel geen probleem dat patiënten 
rustig de tijd nemen om de eerste dagen 
voldoende te evolueren onder supervi-
sie van hun chirurg. Dat voelt veilig aan 
voor alle betrokken partijen.”

Dr. Jan Victor (UZ Gent) is het daarmee 
eens. “Nu worden in België vrijwel geen 
prothesen in dagziekenhuis geplaatst, 
noch heupen, noch knieën (met uitzon-
dering van de unicompartimentele pro-
thesen). Hij schetst dezelfde problemen 
als die voor de inkorting verblijfsduur 
kraamkliniek: nood aan een zeer goede 
sociale en verpleegkundige omkadering 
thuis. Het risico is niet denkbeeldig op 
heropnames wegens verwikkelingen. 
Thuis zijn de mogelijkheden voor pijn-
stilling en toedienen van IV antibiotica 
ook beperkt. 

In Nederland kan het. Bij ons is het (nog) niet zo ver, 
aldus dr. Jürgen Londers (AZ Monica Antwerpen). 
“Uitzonderlijk merk ik dat patiënten ‘klaar’ zijn om het 
ziekenhuis na één tot twee dagen te verlaten.”

Marc Moens: “48% van alle 
CT ‘s wordt door huisartsen 
voorgeschreven.”
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ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SKP 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.1. NAAM VAN 
HET GENEESMIDDEL Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen.Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITA-
TIEVE SAMENSTELLINGTrulicity 0,75 mg oplossing voor injectie Elke voorgevulde pen bevat 0,75 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie 
Elke voorgevulde pen bevat 1,5 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. *Geproduceerd in CHO-cellen met DNA- recombinatietechnie.Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie 
rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie (injectie). Heldere, kleurloze oplossing.4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Trulicity is 
geïndiceerd bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 voor verbetering van de glucoseregulatie als: Monotherapie Wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende 
glucoseregulatie geven bij patiënten voor wie gebruik van metformine onwenselijk wordt geacht vanwege intolerantie of contra-indicaties. Adjuvante therapie In combinatie met 
andere glucoseverlagende geneesmiddelen waaronder insuline, als deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, onvoldoende glucoseregulatie geven (zie rubriek 5.1 voor gegevens over verschillende combinaties). 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Monotherapie 
De aanbevolen dosering is 0,75 mg eenmaal per week. Adjuvante therapie De aanbevolen dosering is 1,5 mg eenmaal per weekk.Voor mogelijk kwetsbare populaties, bijvoorbeeld patiënten ≥ 75 jaar, kan 0,75 mg eenmaal per week als aanvangsdosering worden overwogen.
Als Trulicity wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde behandeling met metformine en/of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of pioglitazon worden voortgezet. Als het wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde behandeling met een sulfonylureumderivaat of 
prandiale insuline, kan verlaging van de dosis van het sulfonylureumderivaat of de insuline worden overwogen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubrieken 4.4 en 4.8).Bij gebruik van Trulicity hoeven patiënten niet zelf hun bloedglucose te controleren. Zelfcontrole 
kan nodig zijn om de dosis van het sulfonylureumderivaat of de prandiale insuline aan te passen. Ouderen De dosis hoeft niet op basis van leeftijd te worden aangepast (zie rubriek 5.2). De therapeutische ervaring bij patiënten ≥ 75 jaar is echter zeer beperkt (zie rubriek 5.1), 
en bij deze patiënten kan 0,75 mg eenmaal per week als aanvangsdosering worden overwogen. Nierfunctiestoornis Bij patiënten met lichte of matige nierfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. Er is zeer beperkte ervaring bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis (eGFR [volgens CKD-EPI] < 30 ml/min/1,73 m2) of nierziekte in het eindstadium, daarom wordt Trulicity bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubriek 5.2). Leverfunctiestoornis Bij patiënten met leverfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. 
Pediatrische patiëntenDe veiligheid en werkzaamheid van dulaglutide bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgaesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Trulicity dient subcutaan in de buik, dij of bovenarm te worden toegediend. Het mag niet 
intraveneus of intramusculair worden toegediend.De dosis kan op elk moment op de dag worden toegediend, met of zonder voedsel. Als een dosis wordt vergeten, moet deze zo snel mogelijk worden toegediend als de tijd tot de volgende geplande dosis minstens 3 dagen 
(72 uur) is. Als de tijd tot de volgende geplande dosis minder dan 3 dagen (72 uur) is, moet de vergeten dosis worden overgeslagen en moet de volgende dosis op de geplande dag worden toegediend. In beide gevallen kunnen patiënten hun normale toedieningsschema van 
eenmaal per week hervatten.Zo nodig kan de dag van de wekelijkse toediening worden veranderd, zolang de vorige dosis 3 of meer dagen (72 uur) eerder is toegediend. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidspro� el In de fase II- en fase III-studies zijn 4.006 patiënten blootgesteld aan dulaglutide alleen of in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen. De vaakst gemelde bijwerkingen in klinische studies 
waren gastro-intestinaal, waaronder misselijkheid, braken en diarree. Over het algemeen waren deze reacties licht of matig en van voorbijgaande aard. Tabel met overzicht van bijwerkingen De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld op basis van beoordeling van de volledige 
duur van de klinische fase II- en fase III-studies en staan in tabel 1 als MedDRA-geprefereerde term per systeem/orgaanklasse en in volgorde van afnemende incidentie (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). Binnen elke incidentiegroep staan de bijwerkingen in volgorde van afnemende frequentie. 

Tabel 1: Frequentie van bijwerkingen van dulaglutide

Systeem /orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden
Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie* (bij gebruik in combinatie met prandiale 

insuline, metformine
†

 of metformine plus glimepiride)
Hypoglykemie* (bij gebruik als monotherapie of in combinatie 
met metformine plus pioglitazon)

Maagdarmstelsel-  aandoeningen Misselijkheid, diarree, braken
†

, buikpijn
†

Verminderde eetlust, dyspepsie, obstipatie, � atulentie, opgezette 
buik, gastro-oeso-fageale re� uxziekte, eructatie

Acute pancreatitis

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vermoeidheid Reacties op de 
injectieplaats

Onderzoeken Sinustachycardie, eerstegraads atrio-ventriculair blok (AVB)

* Gedocumenteerde, symptomatische hypoglykemie en bloedglucose ≤  3,9 mmol/l 
†

 Alleen dosis dulaglutide 1,5 mg. Met dulaglutide 0,75 mg traden de bijwerkingen op in de frequentie van de eerstvolgende lagere incidentiegroep.
 
Omschrijving van geselecteerde bijwerkingen 

Hypoglykemie Als dulaglutide 0,75 mg en 1,5 mg werden gebruikt als monotherapie of in combinatie met metformine alleen of metformine en pioglitazon, waren de incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie 5,9 % tot 10,9 % en de frequenties waren 0,14 
tot 0,62 voorvallen/patiënt/jaar; er zijn geen episodes van ernstige hypoglykemie gemeld. De incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie als respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide werden gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat (plus 
metformine) waren 39,0 % en 40,3 % en de frequenties waren 1,67 en 1,67 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie waren 0 % en 0,7 %, en de frequenties waren 0,00 en 0,01 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties wanneer respectievelijk 0,75 mg en 
1,5 mg dulaglutide werden gebruikt in combinatie met prandiale insuline waren 85,3 % en 80,0 % en de frequenties waren 35,66 en 31,06 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie waren 2,4 % en 3,4 %, en de frequenties waren 0,05 en 0,06 voorvallen/
patiënt/jaar. Bijwerkingen aan het maagdarmstelsel Cumulatieve melding van bijwerkingen aan het maagdarmstelsel tot 104 weken met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide waren misselijkheid (12,9 % en 21,2 %), diarree (10,7 % en 13,7 %) en braken (6,9 % en 
11,5 %). Deze waren over het algemeen licht of matig ernstig met een gemelde piek tijdens de eerste 2 weken van behandeling gevolgd door een snelle afname gedurende de daaropvolgende 4 weken, waarna de frequentie relatief constant bleef.In klinisch-farmacologische, tot 
6 weken durende studies bij patiënten met diabetes mellitus type 2 werden de meeste bijwerkingen aan het maagdarmstelsel gemeld tijdens de eerste 2-3 dagen na de aanvangsdosis en namen deze bij volgende doses af. Acute pancreatitis De incidentie van acute pancreatitis 
in klinische fase II- en III-studies was 0,07 % voor dulaglutide tegen 0,14 % voor placebo en 0,19 % voor comparators met of zonder additionele antidiabetische achtergrondtherapie. Pancreasenzymen Dulaglutide gaat gepaard met gemiddelde toenames ten opzichte van de 
uitgangswaarde van de pancreasenzymen (lipase en/of pancreatisch amylase) van 11 % tot 21 % (zie rubriek 4.4). In afwezigheid van andere klachten en symptomen van acute pancreatitis zijn verhogingen van de pancreasenzymen alleen niet voorspellend voor acute pancreatitis. 
Verhoogde hartslag Met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide zijn geringe gemiddelde verhogingen van de hartslag van 2 tot 4 slagen per minuut (bpm) en een incidentie van 1,3 % en 1,4 % van sinustachycardie met een gelijktijdige verhoging t.o.v. de uitgangswaarde 
≥ 15 bpm waargenomen. Eerstegraads AV-blok/verlengd PR-interval Met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide zijn geringe gemiddelde verhogingen t.o.v. de uitgangswaarde van het PR-interval van 2 tot 3 msec en een incidentie van 1,5 % en 2,4 % van eerstegraads AV-
blok waargenomen.Immunogeniciteit In klinische studies ging behandeling met dulaglutide gepaard met een incidentie van 1,6 % van tijdens de behandeling gevormde antistoffen tegen dulaglutide, wat erop wijst dat de structurele aanpassingen in de GLP-1- en gemodi� ceerde 
IgG4-delen van de dulaglutidemolecuul, samen met een hoge homologie met natief GLP-1 en natief IgG4, de kans op een immuunrespons tegen dulaglutide tot een minimum beperken. Patiënten met antistoffen tegen dulaglutide hadden over het algemeen een lage titer en hoewel 
het aantal patiënten met antistoffen tegen dulaglutide laag was, werd uit bestudering van de fase III-gegevens geen duidelijke invloed zichtbaar van antistoffen tegen dulaglutide op veranderingen in HbA1c. Overgevoeligheid In de klinische fase II- en fase III-studies is systemische 
overgevoeligheid (bijvoorbeeld urticaria, oedeem) gemeld bij 0,5 % van de patiënten die dulaglutide kregen. Geen van de patiënten met systemische overgevoeligheid ontwikkelde antilichamen tegen dulaglutide. Reacties op de injectieplaats Bijwerkingen op de injectieplaats zijn 
gemeld bij 1,9 % van de patiënten die dulaglutide kregen. Mogelijk immuungemedieerde bijwerkingen op de injectieplaats (zoals uitslag, erytheem) zijn gemeld bij 0,7 % van de patiënten en waren over het algemeen licht. Stopzetting wegens een bijwerking In studies die 26 
weken duurden, was de incidentie van stopzetting wegens bijwerkingen 2,6 % (0,75 mg) en 6,1 % (1,5 mg) voor dulaglutide versus 3,7 % voor placebo. Gedurende het gehele onderzoek (tot 104 weken) was de incidentie van stopzetting wegens bijwerkingen 5,1 % (0,75 mg) 
en 8,4 % (1,5 mg) voor dulaglutide. De meest voorkomende bijwerkingen die tot stopzetting leidden van respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide waren misselijkheid (1,0 %, 1,9%), diarree (0,5 %, 0,6 %) en braken (0,4 %, 0,6 %), en werden over het algemeen binnen de 
eerste 4-6 weken gemeld. 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 in België via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (website: 
www.fagg.be ; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be) of in Luxemburg 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). 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederland. 8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREN EU/1/14/956/001EU/1/14/956/002EU/1/14/956/003EU/1/14/
956/006EU/1/14/956/007EU/1/14/956/008 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 21 november 2014 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : sep 2015 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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Marc Moens: 
‘Zorgkwaliteit plus administratieve zuurstof’

Voorzitter: Marc Moens (voor drie jaar).
Ondervoorzitter: Jacques de Toeuf.

Het nieuwe directiecomité, paritair sa-
mengesteld met huisartsen en specialis-
ten en Nederlands- en Franstaligen ziet 
er als volgt uit:

5 huisartsen:
3 Nederlandstaligen: 
Dirk Scheveneels, Wim Debrabandere 
en Roeland Dierickx.
2 Franstaligen: 
Luc Herry en Pierre Deplaen.

5 specialisten:
3 Franstaligen: 
Jacques de Toeuf, Pierre Duprez  
en Michel Masson.
2 Nederlandstaligen: 
Luc Declercq en Yves Louis.
(De voorzitter is neutraal bij de evaluatie 
van de interne pariteit in het bestuur).

“De Bvas blijft alle artsen verdedigen, 
onafhankelijk van hun beroep of van de 
vorm van de uitoefening van hun beroep”, 
aldus Marc Moens. “We zullen vooral 
aandacht besteden aan de huisartsen. 
Zorgkwaliteit en verlichting van de admi-
nistratieve lasten zijn topprioriteiten.” ❚

P.S.

Een tiental dagen geleden 
koos de Bvas een nieuw 
bestuur. Dat las u al in 
onze nieuwsbrief. 
Hier nog even de 
samenstelling:

Londers geeft nog mee dat we naar 
een snellere mobiliteit en een kortere 
verblijfsduur gaan door nieuwe chirur-
gische technieken: van 7-10 dagen ver-
blijf naar 3-5 dagen, en dat zonder te 
pushen, enkel met de anterieure heup-
benadering. Patiënten die klaar zijn om 
het ziekenhuis na 1-2 dagen te verlaten, 
zijn uitzonderlijk. Zij kunnen wel naar 
dagziekenhuis evolueren.

Om dit systeem op poten te zetten, zijn 
dus aanpassingen nodig qua thuishulp 
(24/24u), langdurig sociaal verlof van 
de partner, enzovoort. Verder moet men 
oog hebben voor het veiligheidsaspect 
en aansprakelijkheidsproblemen. ❚

Pascal Selleslagh
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I n ons land lijdt meer dan een half 
miljoen mensen aan diabetes type 2. 
Een nieuw zorgmodel voor de op-

volging van deze patiënten, het zoge-
naamde voortraject, is op 1 februari van 
dit jaar in voege getreden. “Het heeft als 
doel om patiênten met diabetes type 2 
beter te begeleiden vanaf de diagnose-
stelling van de ziekte tot de opname in 
een zorgtraject of een overeenkomst. 
We gaan met andere woorden vroeger 
ingrijpen, vanaf het moment van de 
vaststelling van de verhoogde glykemie”, 
aldus minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De Block. “Zij 
hebben meteen recht op terugbetaling 
van bepaalde dieet- en podologiever-
strekkingen die de huisarts heeft voor-
geschreven.”

Tegen 1 juli zal er bovendien een nieu-
we diabetesovereenkomst zijn die op 
dat moment ook in werking treedt. In 
deze overeenkomst wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de patiënten 
met diabetes type 1 en diabetes type 2.  
De nieuwe overeenkomst definieert de 
doelgroepen anders dan de huidige 

overeenkomst. “Voor de diabetici met 
type 1 is in een volledige terugbetaling 
voorzien indien zij gebruik willen maken 
van nieuwe meettechnologieën. De pati-
enten zullen de keuze hebben tussen het 
gebruik van de klassieke methode en de 
nieuwe meettechnologieën, waar men 
veel minder hoeft te prikken. Dat kunnen 
patches zijn maar ook de pompjes, die 
tegelijkertijd meten en weten hoeveel 
zij moeten inspuiten. Er is ook voorzien 
in de mogelijkheid van een flexibele 
overgang van de ene methode naar 
de andere. De type 2-diabetici zullen 
in aanmerking komen voor die nieuwe 

meet technologieën, maar ze zullen de 
meerkost ervan zelf moeten betalen. In 
de praktijk zullen die patiënten echter 
niet de volledige kostprijs van de nieuwe 
meettechnologie moeten betalen omdat 
ze minder klassieke glycemiestrookjes 
zullen gebruiken. Ook de lagere kostprijs 
daarvan kan in mindering worden ge-
bracht”, legt De Block de wijzigingen uit. 
De prijzen in de nieuwe overeenkomst 
zullen rekening houden met de huidige 
kostprijs van het materiaal en van de 
diabeteseducatie, die nodig is om het 
gebruik van het nieuwe materiaal aan  
te leren. 

Farmanet 
Momenteel voorziet de overheid niet in 
een verplichte registratie van personen 
met de diagnose diabetes, tenzij voor de 
opvolging van een patiënt met het dia-
betes type 2-voortraject, het zorgtraject 
diabetes type 2 en de diabetesconven-
tie. “Het onderzoek naar de gezondheid 
van de bevolking past in de missie van 
het Wetenschappelijk Instituut Volksge-
zondheid (WIV) en voert ook een aantal 
specifieke onderzoeken uit in het kader 
van diabetes.” De minister verwijst daar-
bij naar onder meer de gezondheidsen-
quêtes van het WIV, verschillende bron-
nen binnen de KU Leuven, Intego en 
de huisartsenpeilpraktijken. De meest 
betrouwbare bron om het aantal pati-
enten met diabetes te schatten, is Far-
manet omdat die registratie verplicht 
is. Volgens dat register volgden in 2014 
549.065 patiënten een medicamenteuze 
behandeling voor diabetes met min-
stens 80DDD.

Yoleen Van Camp wilde van de minister 
horen hoe het ondertussen zit met de op-
start van een nationaal diabetesregister. 
“Het actieplan e-gezondheid 2015-2018 
voorziet in een inventaris en consolidatie 
van de registers met onder andere een 
consolidatie van de gegevens van de 
laboratoria voor klinische biologie. Spe-
ciaal hiervoor werd binnen het WIV de 
dienst Healthdata.be opgericht. Op basis 
van deze gecentraliseerde gegevens zal 
de precieze incidentie van het aantal dia-
betespatiënten gekend zijn”, antwoordde 
de minister. ❚

Filip CeulemansM
S
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Nieuwe diabetesovereenkomst vanaf 1 juli
Op 1 juli van dit jaar 

treedt er een nieuwe 
diabetesovereenkomst in 
werking. Dat antwoordde 

minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid Maggie  

De Block (Open VLD) op 
vragen van de kamerleden  

Els Van Hoof (CD&V) en 
Yoleen Van Camp (N-VA).

BEROEPSNIEUWS
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Cel doelmatige zorg vervangt 
profielencommissies

In het kader van een optimalisatie- en 
efficiëntiestrategie doekte het Riziv eind 
vorig jaar de profielencommissies op. 
Dat betekent niet dat de controle naar 
en strijd tegen fraude opgegeven wordt. 
De hervorming van de Dienst Genees-
kundige Evaluatie en Controle (DGEC), 
de vorig jaar opgestarte antifraudecom-
missie en de cel doelmatige zorg moe-

ten daar voor zorgen. Wat het doel van 
de cel doelmatige zorg is, was niet me-
teen duidelijk voor kamerlid Yoleen Van 
Camp (N-VA) die daarom in de bevoeg-
de Kamercommissie een vraag naar 
verduidelijking stelde. “En wat houdt 
de hervorming van de DGEC en de anti-
fraudecommissie precies in?”
In februari van dit jaar vroeg de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid de 
Algemene Raad en het Verzekeringscomi-
té van het Riziv om een taskforce op te 
richten die als doel heeft de momenteel 
vastgestelde overschrijding van de initië-
le begroting gezondheidszorg te remedi-
eren. Ergens in de loop van deze maand 
wordt van de taskforce een lijst maatrege-
len verwacht. Zowel doelmatige zorg als 

fraudebestrijding zijn in de opdracht van 
de taskforce opgenomen, hoewel het dui-
delijk twee verschillende domeinen zijn.

Evidence-based medicine
“De cel doelmatige zorg zal haar activi-
teiten focussen op het bevorderen van 
het rationeel verantwoord gebruik van 
de middelen in de gezondheidszorg, op 
basis van onderzoek, wetenschappelijke 
analyse, het bepalen van kwaliteitsindi-
catoren en het in kaart brengen van de 
huidige praktijken. Het doel is en blijft 
evidence-based medicine binnen de di-
verse disciplines van de gezondheids-
zorg te accentueren”, legt De Block uit 
waar de cel zich mee moet bezighouden. 

“De taskforce zal op termijn eveneens 
een actieplan ontwikkelen voor frau-
debestrijding in de gezondheidszorg. 
Dit plan zal zich richten op meerdere  
invalshoeken: een aantal preventieve 
maatregelen die fraude bemoeilijken 
of de bestrijding ervan faciliteren en 
het ontwikkelen van een methodiek die 
bestaande en nieuwe reglementering 
evalueert op het vlak van fraudegevoe-
ligheid. Er zal ook een analyse gebeu-
ren van de huidige instrumenten die ter 
beschikking zijn in de fraudebestrijding, 
naast de eventuele bijsturing ervan en 
de ontwikkeling van nieuwe instrumen-
ten om de effectiviteit te verhogen.”  ❚

F.C.

Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid Maggie 
De Block (Open VLD) 
geeft meer uitleg over de 
doelstellingen van de cel 
doelmatige zorg. 

Volledige terugbetaling voor meetapparatuur diabetici type 1 vanaf 1 juli.
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H et gaat om twee KB’s (19 febru-
ari en 18 maart 2016) die op 1 
mei van kracht werden. 

In tal van Belgische spoeddiensten 
worden kinderen met een medische 
aandoening rechtstreeks en uitsluitend 
opgevangen door de kinderartsen met 
dienst. Tijdens een overgangsperio-
de mochten die kinderartsen de code 
590553 A35 (40,51 euro) gebruiken. Vol-
gens de nieuwe regels moeten specia-
listen die geen spoedarts zijn de code 
590730 A34 (36,35 euro) hanteren, wat 
neerkomt op een 10% lagere vergoe-
ding. Een maatregel die totaal onlo-
gisch is, verweren de pediaters zich: 
“Onze expertise voor acute aandoenin-
gen bij het kind zorgt voor besparingen 
op overbodige en dure onderzoeken 
en het aantal ziekenhuisopnames.” De 
tarifering van supplementen nacht- en 
weekendwerk werd vergeten, een bijko-
mende discriminatie.

De kinderartsen vragen dat de aanpak 
van kinderen in spoeddiensten recht 
geeft op een aanvullend honorarium. 
“Dat moedigt het werk aan van de kin-
derarts in het ziekenhuis én de intellec-
tuele acts wordt zo niet bestraft. Twee 
vliegen in één klap dus.”

Polysomnografie
Het tweede KB gaat over de polysomno-
grafie. Het is niet aanvaardbaar dat de 
indicatie van een dergelijk essentieel on-
derzoek afhankelijk wordt van een regel 
die uitsluitend financieel is gemotiveerd. 
En dat terwijl de globale budgettaire im-
pact ervan zeer klein zal zijn, maar wel al 
tot een belangrijk financieel verlies voor 
de kinderartsen leidde.

“Bovendien werd het polysomnogra-
fisch onderzoek, zelfs voor baby’s, naar 
de nomenclatuur van de neuropsychia-
trie overgeheveld.” Weliswaar blijven de 
kinderartsen daartoe toegang hebben, 
maar het gaat om meer dan symboliek.

“Met onze eisen willen wij de zorgkwali-
teit van het kind verhogen en een beroep 
dat in de huidige context ernstig nadeel 
wordt berokkend aantrekkelijk houden”, 
besluiten Prof. Vandenplas en Pletincx 
namens de kinderartsen. ❚

P.S.JS
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Kinderartsen voelen zich weer gepakt
De kinderartsen schreven 
minister De Block een 
brief omdat ze zich 
verongelijkt voelen door de 
publicatie van twee recente 
Koninklijke Besluiten. Die 
romen niet alleen hun 
inkomen af, ze tasten 
opnieuw de positie aan van 
kinderen in het ziekenhuis.

  Fabrikant:
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E en studie in Academic 
Radiology toont aan dat een 
meerderheid van patiënten hun 

radiologieverslag bekijkt als ze online 
toegang krijgen. Dr. Christoph Lee et al. 
(departement radiologie universiteit van 
Washington Geneeskundeschool Seattle) 
bestudeerden de handelswijze  

van ruim 61.000 patiënten.  
Meer dan 51% van alle patiënten met 
toegang tot een online radiologieverslag 
bekeken het online.“Dat kan erop wijzen 
dat patiënten meer vertrouwd raken 
met online webportalen”, aldus de 
auteurs. “Patient empowerment met 
groeiend gebruik van elektronische 

gezondheidsgegevens kan meer tot 
zelfmanagement aanzetten en tot het 
gebruik van tools bij webportalen.”
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
acra.2016.05.005

P.S.

Patiënten happig op radiologieverslag
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D e bal ging in de VS aan het 
rollen toen een 79-jarige chi-
rurg na enkele hartproblemen 

wou terugkeren naar de operatiezaal. 
Zijn diensthoofd vroeg hem om eerst 
een programma te volgen dat hem zou 
testen op cognitieve en fysieke vaar-
digheden. Nochtans werd de chirurg 
voordien nooit betrapt op medische 
fouten. Dit geval was slechts het top-
je van de ijsberg. Artsen leven langer 
zoals iedereen, en velen willen langer 
aan de slag blijven. Als reactie voeren 
nogal wat instellingen een leeftijdspo-
licy in, maar ze balanceren daarbij op 
de grens van wat wettelijk kan, meldt 
Modern Healthcare.

Nog in januari kwam er een aanbeveling 
van the American College of Surgeons: 
chirurgen zouden liefst op vrijwillige en 
confidentiële basis fysieke tests moeten 
ondergaan met geregelde tussenpozen 
vanaf de leeftijd tussen 65 en 70.

Sommige deskundigen haalden als ar-
gument voorbeelden aan van een chi-
rurg die in slaap viel tijdens een opera-
tie, een andere chirurg die zich de weg 
naar zijn eigen kantoor niet meer herin-
nerde en een obstetricus die niet meer 
de fysieke handigheid had om een baby 
op de wereld te helpen zetten.

En België?
Blijkbaar willen ook in ons land meer 
en meer artsen langer werken (15%). 
Ze worden daartoe ook aangemoedigd 
door minister Bacquelaine die daartoe 
meer faciliteiten verleende in de nieuwe 
pensioenregeling. Maar in België is de 
verplichte vermindering of stopzetting 
van de activiteit van een ziekenhuisarts 
wettelijk toch niet vanzelfsprekend. Zo 
herinnerde Jellina Buelens onlangs nog 
tijdens een bijscholing van het VAS eraan 
dat de regeling die vele ziekenhuizen en 
associaties vandaag nog hanteren niet 

rechtsgeldig is (overeenkomst wordt au-
tomatisch ontbonden op de leeftijd van 
65 c.q. 67). Weliswaar wordt die over-
eenkomst dan vaak informeel verlengd, 
maar dan staat de arts zeer zwak.

Het arbeidsrecht is op dat vlak een stuk 
duidelijker: de overeenkomst met een 
werknemer van rechtswege ontbinden 
op het ogenblik dat de werknemer een 
bepaalde leeftijd heeft bereikt, is expli-
ciet wettelijk verboden. “Hoewel de wet-
gever ditzelfde verbod niet expliciet in 
zelfstandigenrelaties vermeldt, oordeel-
de het Arbeidshof van Brussel in een ar-

rest van 26 juli 2013 dat een beëindiging 
van een overeenkomst met een zelfstan-
dige arts op basis van leeftijd eveneens 
rechtsongeldig is, zelfs al wordt deze 
leeftijdsgrens opgenomen in de alge-
mene regeling (of een andere overeen-
komst), omdat dit een discriminatie op 
basis van leeftijd inhoudt.”

In deze casus werd de beëindiging van 
de overeenkomst met een zelfstandige 
arts op grond van leeftijd voor de rech-
ter aangevochten door een arts wiens 
overeenkomst met het ziekenhuis werd 
beëindigd omdat hij de leeftijd van  
77 jaar had bereikt.

Dat betekent niet dat algemene regelin-
gen van ziekenhuizen – en associatie-
overeenkomsten – geen maximumleef-
tijd mogen opnemen. Maar dan moe-
ten ze de leeftijd als beëindigingsgrond 
objectief en redelijk rechtvaardigen. De 
vraag is of dat kan via dergelijke scree-
nings. ❚

P.S.JS
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Oudere chirurg screenen op vaardigheden?
In de VS gaan meer en meer stemmen op om oudere 
chirurgen te screenen op hun competenties. Wat bij ons, 
en als een dergelijke screening zich opdringt, moet die 
dan ook gelden voor andere specialismen?

BEROEPSNIEUWS

Jellina Buelens: “Een overeenkomst 
met een zelfstandige arts of een 
werknemer ontbinden op basis van 
leeftijd is rechtsongeldig.”
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Zwarte doos in OK opereert in grijze zone
Dat de luchtvaartindustrie vaak als voorbeeld dient voor 
ziekenhuizen is geen nieuws. Maar een zwarte doos in het 
operatiekwartier gaat wel erg ver. In Nederland werkt het 
AMC er al een jaar mee, en in tegenstelling tot wat het 
beweert, is het niet het enige ziekenhuis dat zoiets doet. 
Wat zijn de plus- en minpunten?

H andig is dat men dan beter kan 
zien achteraf waar het verkeerd 
liep. Uit de ‘near misses’ valt 

heel wat te leren in opleidingen of bij-
scholingen. Het systeem verzamelt en 
analyseert alle data die tijdens een ope-
ratie worden gegenereerd. Niet alleen 
medische gegevens van de patiënt, ook 
de temperatuur in het operatiekwartier, 
hoe vaak de deur van het OK opent en 
sluit en het geluidsniveau. Ook video-
beelden worden meegenomen in de 
analyse. In die zin is zo’n zwarte doos die 
alles opneemt wat in een operatiekamer 
gebeurt, een meerwaarde. Dat vinden 
de chirurgen van het AMC Amsterdam 
maar ook die van het Radboud UMC 
Nijmegen die er eveneens mee werken 
(alleen audio- en video-opnames). Echte 
fouten blijven gelukkig zeldzaam.

Aansprakelijkheid
De zwarte doos komt overgewaaid van 
Canada (universiteit Toronto) dat de ge-
gevens analyseert en er een rapport van 
doorstuurt naar Amsterdam. De vrees 
bestaat evenwel dat deze zwarte doos 

ook gebruikt/misbruikt kan worden door 
verzekeringen. Insiders waarschuwen 
daarvoor omdat dan het klimaat van ver-
trouwen dat nodig is om van elkaar te 
leren, geschonden dreigt te worden. Die 
kans is nu reëel. Dus komt het erop aan 
om een duidelijke regelgeving te ontwik-
kelen als dergelijke zwarte dozen worden 

ingezet. In Nederland bestaat die regel-
geving niet en draait deze zwarte doos 
in een grijze zone. Mochten Belgische 
chirurgen willen werken met dergelijke 
zwarte dozen – het UZ Gent overweegt 
dat klaarblijkelijk – , dan kunnen ze deze 
overwegingen beter in ogenschouw  
nemen. ❚
P.S.

Insiders waarschuwen voor 

misbruik van de zwarte doos 

door verzekeringen. 
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ULTIBRO®BREEZHALER®

Geef uw COPD patiënten vanaf nu° de kans op een actieve zomer+1

NEW 

Flaming Evidence1

één behandeling voor uw COPD patiënten 

met*1,2  of zo
nder**3-5  exacerbaties

Verpakkingen PP Remgeld Ŧ

110/50µg (30 caps.) € 72,49 € 11,80
110/50µg (90 caps.) € 172,60 € 14, 70
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De enige LABA/LAMA die uw COPD patiënten een 
betere levenskwaliteit+1 biedt en beter beschermt 

tegen exacerbaties1 tov Seretide®1
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capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke capsule bevat 143 microgram indacaterolmaleaat, gelijk aan 110 microgram indacaterol, en 63 microgram glycopyrroniumbromide, 
gelijk aan 50 microgram glycopyrronium. Elke afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) bevat 110 microgram indacaterolmaleaat, gelijk aan 85 microgram indacaterol, en 54 mi-
crogram glycopyrroniumbromide, gelijk aan 43 microgram glycopyrronium. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 23,5 mg lactose (als monohydraat). FARMACEUTISCHE VORM. Inhalatiepoeder 
in harde capsule. Capsules met een doorzichtige gele bovenste helft en een natuurlijk doorzichtige onderste helft die een wit tot nagenoeg wit poeder bevatten, met de productcode “IGP110.50” in het blauw 
bedrukt onder twee blauwe balken op de onderste helft en het bedrijfslogo ( ) in zwart bedrukt op de bovenste helft. THERAPEUTISCHE INDICATIES.Ultibro Breezhaler is geïndiceerd als onderhoudstherapie 
voor bronchodilatatie om symptomen te verlichten bij volwassen patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING.Dosering. De aanbevolen dosis is inhala-
tie van de inhoud van één capsule eenmaal daags met behulp van de Ultibro Breezhaler-inhalator. Het wordt aanbevolen Ultibro Breezhaler elke dag op hetzelfde tijdstip toe te dienen. Als een dosis wordt 
overgeslagen moet deze zo snel mogelijk worden ingenomen op dezelfde dag. De patiënten moeten worden geïnstrueerd dat ze niet meer dan één dosis per dag mogen innemen. Bijzondere patiëntgroepen. 
Ouderen. Ultibro Breezhaler kan bij oudere patiënten (75 jaar of ouder) in de aanbevolen dosering worden gebruikt. Gestoorde nierfunctie. Ultibro Breezhaler kan in de aanbevolen dosis worden gebruikt bij 
patiënten met een licht tot matig gestoorde nierfunctie. Bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie of terminale nierziekte die dialyse nodig hebben, mag Ultibro Breezhaler alleen gebruikt worden als 
de verwachte voordelen opwegen tegen het mogelijke risico. Gestoorde leverfunctie. Ultibro Breezhaler kan in de aanbevolen dosis worden gebruikt bij patiënten met een licht tot matige leverfunctiestoornis. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Ultibro Breezhaler bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, daarom is voorzichtigheid geboden bij deze patiënten. Pediatrische patiënten. Er 
is geen relevante toepassing van Ultibro Breezhaler bij pediatrische patiënten (tot 18 jaar) voor de indicatie COPD. De veiligheid en werkzaamheid van Ultibro Breezhaler bij kinderen zijn niet vastgesteld. Er 
zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening. Alleen voor inhalatie. De capsules mogen niet worden ingeslikt. De capsules mogen alleen worden toegediend met de Ultibro Breezhaler-inhalator. De 
patiënten moeten instructies krijgen over hoe ze het product correct moeten toedienen. Patiënten die geen verbetering van de ademhaling ervaren, moet gevraagd worden of ze het geneesmiddel inslikken in 
plaats van te inhaleren. CONTRA- INDICATIES. Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de vermelde hulpstof(fen). BIJWERKINGEN.  De weergave van het veiligheidsprofiel is gebaseerd 
op de ervaring met Ultibro Breezhaler en de individuele bestanddelen. Samenvatting van het veiligheidsprofiel. De ervaring met de veiligheid met Ultibro Breezhaler bestond uit blootstelling tot 15 maanden in 
de aanbevolen therapeutische dosis. Ultibro Breezhaler liet vergelijkbare bijwerkingen zien als de individuele bestanddelen. Aangezien Ultibro Breezhaler indacaterol en glycopyrronium bevat, kunnen het type 
en de ernst van de bijwerkingen geassocieerd met elk van deze bestanddelen verwacht worden bij de combinatie. Het veiligheidsprofiel wordt gekarakteriseerd door typische anticholinerge en bèta-adrenerge 
symptomen gerelateerd aan de individuele bestanddelen van de combinatie. Andere veel voorkomende bijwerkingen gerelateerd aan het geneesmiddel (gerapporteerd bij tenminste 3% van de patiënten met Ul-
tibro Breezhaler en tevens meer dan bij placebo) waren hoest en orofaryngeale pijn (waaronder irritatie van de keel). Samenvatting van bijwerkingen in tabelvorm. De bijwerkingen die gevonden werden tijdens 
klinische studies en uit postmarketingbronnen worden weergegevenvolgens de MedDRA-systeem/orgaanklassen (tabel 1).Binnen elke systeem/orgaanklasse worden de bijwerkingen gerangschikt in volgorde 
van frequentie, met de meest voorkomende reacties eerst. Binnen elke frequentiecategorie worden de bijwerkingen gepresenteerd in dalende volgorde van ernst. Bovendien is de overeenstemmende frequen-
tiecategorie voor elke bijwerking gebaseerd op de volgende conventie: 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). Bijwerkingen: Infecties en parasitaire aandoeningen. Bovenste luchtweginfectie2: Zeer vaak. Nasofaryngitis2: Vaak. Urineweginfectie2: Vaak. Sinusi-
tis2: Vaak. Rinitis2 : Vaak. Immuunsysteemaandoeningen. Overgevoeligheid2 : Soms. Angio-oedeem2,4: Soms. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Diabetes mellitus en hyperglykemie2: Soms. Psychische 
stoornissen. Slapeloosheid2: Soms. Zenuwstelselaandoeningen. Duizeligheid2: Vaak. Hoofdpijn2: Vaak. Paresthesie2: Soms. Oogaandoeningen. Glaucoom1: Soms. Hartaandoeningen. Ischemische hartziekte2: 
Soms. Atriumfibrillatie2: Soms. Tachycardie2 : Soms. Palpitaties2: Soms. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Hoest2: Vaak. Orofaryngeale pijn waaronder irritatie van de keel2 : Vaak. 
Paradoxale bronchospasmen3: Soms. Bloedneus2: Soms. Maagdarmstelselaandoeningen. Dyspepsie2: Vaak. Tandcariës2: Vaak. Gastro- enteritis3: Vaak. Droge mond2: Soms. Huid- en onderhuidaandoeningen. 
Jeuk/uitslag2: Soms. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Skeletspierpijn2: Vaak. Spierspasme2: Soms. Myalgie2: Soms. Pijn in extremiteiten3 : Soms. Nier- en urinewegaandoeningen. Blaasob-
structie en urineretentie2: Soms. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Pyrexie1: Vaak. Thoracale pijn2: Vaak. Perifeer oedeem2: Soms. Vermoeidheid2: Soms. 1 Bijwerking waargenomen met 
Ultibro Breezhaler maar niet met de individuele bestanddelen. 2  Bijwerking waargenomen met Ultibro Breezhaler en tenminste één van de individuele bestanddelen. 3 Bijwerking waargenomen met tenminste 
één van de individuele bestanddelen, maar niet met Ultibro Breezhaler; frequentiecategorieën volgens rubriek “Bijwerkingen” van de Samenvatting van de Productkenmerken van de individuele bestanddelen. 
4 Meldingen uit postmarketingervaring; frequenties zijn echter berekend op basis van klinische studiegegevens. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hoest kwam vaak voor, maar was meestal van 
lichte aard. 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. Zie bijsluiter voor verdere details . HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Novartis Europharm Limited, Frimley Business 
Park, Camberley GU16 7SR, Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. EU/1/13/862/001-008. AFLEVERINGSWIJZE. Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST. 09.10.2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelen-bureau (http://www.ema.europa.eu). 

Referenties : Ŧ Remgeld gewoon stelsel; *patiënten hadden ten minste 1 matige of ernstige exacerbatie in de voorbijgaande 12 maanden; ** patiënten hadden geen matige of ernstige exacerbatie in de voorbijgaande 12 maanden; + based on SGRQ-C Total Score (Secundair Eindpunt); ° Wedzicha et al. 2016, published online in NEJM on 15 May 2016
1. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. N Engl J Med. Online May 15, 2016. Primair eindpunt: non-inferioriteit alle exacerbaties versus Seretide ;Secundaire eindpunten: tijd tot eerste COPD exacerbatie(mild, matig en ernstig), tijd tot eerste matige of ernstige exacerbatie en de tijd tot eerste ernstige exacerbatie bij patiënten met matig tot ernstig 
COPD (FEV1 <60% en >25%) met minstens 1 exacerbatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de studiedeelname; 2. Wedzicha JA, et al. Lance t Respir J 2013:1:199-209; verschil in exacerbaties aangetoond versus tiotropium open label op het vlak van alle exacerbaties (milde, matige en ernstige exacerbaties); 3. Vogelmeier CF, et al. 
Lancet Respir Med ;2013 :1 :51-60; 4. Bateman et al. Eur Respir J 2013;42(6):1484-94; 5. Mahler DA, et al. Eur Respir J 2014 ;43 :1599-1609
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Daniel Désir vroeg bij wijze van 
inleiding of ‘hospital bashing’ 
de nieuwste trend was. Dat 

naar aanleiding van de presentatie van 
Jean Hermesse (christelijk ziekenfonds) 
eerder die dag. Hermesse staat bekend 
om zijn uitspraak dat er in België 10.000 
ziekenhuisbedden te veel zijn. Een van 
zijn stokpaardjes is ook zijn strijd tegen 
de honorariasupplementen en verder 
waarschuwt hij tegen de uitholling van 
ons huidige systeem als we niet tijdig 
ingrijpen (zie kaderstuk). “We werken 
met veel structuren maar vinden geen 
antwoord op de groeiende noden.” 

Tabula rasa?
Lieven Vermeulen (AZ Sint-Augustinus 
Veurne) waarschuwde ervoor om niet al-
les overboord te gooien. Het komt erop 
aan om alleen nog te werken met verant-
woorde bedden en bij te sturen, wat veel 
realistischer is dan een totaal nieuw sys-
teem uit de grond te stampen. We kun-
nen het dagtoezicht forfaitariseren en in 
het budget een bonus-malus inbouwen, 
gebaseerd op kwaliteit via NIAZ en JCI.”

Daartegen zette Raf De Rycke (Broeders 
van Liefde) zich af: “De sector vraagt 
om een totale vernieuwing”, antwoord-
de hij. “Prospectief en programmage-
oriënteerd. Maar we mogen ons niet 
alleen fixeren op beddenafbouw en 
ook alternatieven mee betrekken.” Jean  

Hermesse diende hij van antwoord toen 
die het had over ons ‘wereldrecordaan-
tal bedden per inwoner na Malta.’ “In die 
vergelijking moet je ook de prijs per bed 
meenemen, en die ligt zeer laag bij ons. 
En er bestaat een fors verschil per regio 
tussen residentiële en partiële bedden.”

Bart Van Daele vond dat bij een mogelij-
ke herstructurering van het ziekenland-
schap, men zich niet enkel mag laten lei-
den door de wet van de grote getallen: 
“Als voormalig directeur van een kleiner 
ziekenhuis weet ik dat er dan toch een 
zuigkracht naar grotere ziekenhuizen 
ontstaat, met alle personeelsproblemen 
van dien.”

Tot slot was ook de roep hoorbaar voor 
een ander soort governancevorm waar-
bij netwerken beter hun plaats vinden. 
Marc Moens liet desgevraagd vanuit de 
zaal weten dat “artsen gelukkig stilaan 
medebeheer verwerven in ziekenhuizen, 
maar mirakeloplossingen bestaan niet: 
ook de universitaire ziekenhuizen heb-
ben soms moeite om hun financiering 
rond te krijgen. Forfaitarisering is even-
min het toverwoord: “Men heeft het ooit 
geprobeerd enkele decennia geleden. 
Het werkte even, maar heeft een voor-
bijgaand effect en bleek uiteindelijk flink 
duurder.” ❚

Pascal Selleslagh
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Hospital bashing, 
de nieuwe trend?

Op een druk bijgewoonde studiedag van de Belgische  
Vereniging der Ziekenhuizen met als thema: “Zijn er te 
veel ziekenhuisbedden in België?” vielen enkele pittige  
uitspraken op een debat tussen ziekenhuisexperts.

BEROEPSNIEUWS

“P4P wordt een opstap voor value-based care. Daarom zullen we 
de zorg volgens parameters evalueren die pertinent zijn voor de 
patiënt”, aldus Maggie De Block op het congres van de BVZ.

Net zoals iedere betrokkene wordt ook de minister ongeduldig om resultaten te 
zien van het voorbereidende werk. “Maar intussen testen we al bepaalde concep-
ten via proefprojecten (bevallen met kort ziekenhuisverblijf startte al op). De twee-
de oproep voor proefprojecten rond thuishospitalisatie werd eind vorige maand 
gelanceerd. Tegen half september worden daarvoor de kandidaturen verwacht.”
De Block merkt hier een ‘positieve dynamiek’ die zich ook nog anders uit: “Met 
steeds meer initiatieven om netwerken te organiseren. Diverse ziekenhuizen 
proberen de concepten basis- en referentiezorg al in te vullen. Maar dat moet 
gestroomlijnd. We ontvangen veel voorstellen van kleine ziekenhuizen die kos-
te wat het kost al hun diensten willen behouden, zelfs al is dat op veel te klei-
ne schaal. Op de koop toe willen ze hun aanbod nog vaak uitbreiden met extra 
specialisatie. Dat is niet de beste manier om zorgkwaliteit te garanderen.“

De Block: ‘Kleine spelers  
hebben het niet altijd goed begrepen’

> Jean Hermesse:  
“Verandert er niets, dan 
zal patiënt zelf ingrijpen 

met een parallel netwerk 
met Roemenen of Polen.”
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Hermesse:  
besparen zonder  
patiënt te belasten

Jean Hermesse (CM) nam 
het Nederlandse systeem 
“dat alles op privéverzeke-
raars zette” op de korrel. 
Daardoor swingden de 
kosten voor de overheid 
de pan uit en op de koop 
toe konden 300.000  
Nederlanders hun premie 
niet betalen of werden ze 
gerangschikt onder  
‘wanbetalers’.”

“De afgelopen jaren don-
derden de salarissen 
van het gezondheids-

personeel naar beneden met 10 tot 15% 
in Griekenland, Portugal en Spanje. Wij 
hebben tot nu toe van die crisis nog 
geen enkel effect gemerkt op onze ge-
zondheidszorg, maar inkomsten door 
een verhoging van het Riziv-budget 
moeten we nauwelijks verwachten. De 
voorbije decennia hebben politici aller-
lei groeinormen voor het Riziv-budget 
vooropgesteld, maar geen enkele werd 
gerespecteerd. Ook voor 2016 zou men 
een groeinorm hanteren van 1,5%, maar 

het planbureau schat dat we op 2,5% ex-
tra zullen uitkomen of 250 miljoen surplus 
per jaar. Dat wordt moeilijk. Van de regio’s 
kunnen we ook al te veel verwachten.”
Dus vreest Hermesse dat de patiënt het ge-
lag zal betalen. Die staat nu al in voor 22% 
van het totaal. Daarbij verbruikt 5% van de 
Belgische patiënten 60% van het budget. 
Hermesse lonkt wel naar het “relatief 
hoge” geneesmiddelenbudget “Ook de 
klinische biologie kan voor hem een stuk 
goedkoper (vooral dan de commerciële 
groepen, gestuurd door pensioenfond-
sen, enkel uit op rendement). “De huidige 
ziekenhuisfinanciering jaagt ons te veel 
op kosten, daarom moeten we de motor 
veranderen.” Tussendoor gaf hij ook de 
psychiatrische sector een veeg uit de pan: 
“Het aantal psychiatrische bedden ligt het 
hoogste per 100.000 inwoners, internatio-
naal vergeleken.” (zie reactie Raf De Rycke 
elders op deze pagina.)
Een uitweg ziet de CM-voorman in een 
beddenreconversie, c.q. reductie. Lineair, 
verplicht of ‘stimulerend’, vanuit sector 
zelf. Hij denkt bijvoorbeeld aan de bevrie-
zing van een globaal budget per zieken-
huiseenheid in reële termen de volgende 
vijf jaar met tegelijkertijd een engagement 
tot innovatie. En nadien een evaluatie.
Verandert er niets, dan zal patiënt zelf 
ingrijpen met een parallel netwerk zoals 
een beroep doen op Roemenen of Polen. 
Sommige sites bieden een ‘Roemeen 
aan huis’ aan voor 2.200 euro, 2.400 euro 
voor twee personen! Een parallel net-
werk ontstaat. En daarnaast is er de toe-
nemende privatisering van chronische 
zorg buiten de sociale zekerheid voor wie 
de middelen heeft. De keuze is meer dan 
ooit politiek”, besloot hij. ❚

P.S.
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TDF/FTC/EVG/c: Tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine/elvitegavir/cobicistat; TAF/FTC: Tenofovir alafenamide fumarate/emtricitabine; 
NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; STR, single-tablet regimen. 
1. SmPC Genvoya®. Available at: www.ema.europa.eu. - 2. Sax PE, et al. Lancet 2015; 385 (9987): 2606–2615.
Date of preparation: June 2016 - GNV/BE/16-06/PM/1443

GIVE YOUR PATIENTS THE 
STRENGTH TO POWER 

THEIR TOMORROW
Genvoya® is an integrase inhibitor-based STR, powered

with a novel NRTI,1 that achieves high virological
success with improved renal safety and preserved bone

mineral density vs. TDF/FTC/EVG/c1,2

GENVOYA®    
BUILT ON TAF/FTC - THE BACKBONE FOR WHAT’S AHEAD

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of the 
SmPC for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg fi lm-coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each tablet contains 150 mg 
of elvitegravir, 150 mg of cobicistat, 200 mg of emtricitabine and tenofovir alafenamide fumarate equivalent to 10 mg of tenofovir alafenamide. Excipients with known effect Each tablet contains 60 mg lactose (as monohydrate). 
For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL FORM Film-coated tablet (tablet). Green, capsule-shaped, fi lm-coated tablet of dimensions 19 mm x 8.5 mm, debossed with “GSI” on one side of 
the tablet and “510” on the other side of the tablet. THERAPEUTIC INDICATIONS Genvoya is indicated for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human 
immunodefi ciency virus-1 (HIV-1) without any known mutations associated with resistance to the integrase inhibitor class, emtricitabine or tenofovir. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Therapy should be initiated 
by a physician experienced in the management of HIV infection. Posology Adults and adolescents aged 12 years and older, weighing at least 35 kg One tablet to be taken once daily with food. If the patient misses a dose of 
Genvoya within 18 hours of the time it is usually taken, the patient should take Genvoya with food as soon as possible and resume the normal dosing schedule. If a patient misses a dose of Genvoya by more than 18 hours, the 
patient should not take the missed dose and simply resume the usual dosing schedule. If the patient vomits within 1 hour of taking Genvoya another tablet should be taken. Elderly No dose adjustment of Genvoya is required in 
elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Genvoya is required in adults or adolescents (aged at least 12 years and of at least 35 kg body weight) with estimated creatinine clearance (CrCl) ≥ 30 mL/min. Genvoya 
should not be initiated in patients with estimated CrCl < 30 mL/min as there are no data available regarding the use of Genvoya in this population. Genvoya should be discontinued in patients with estimated CrCl that declines 
below 30 mL/min during treatment. Hepatic impairment No dose adjustment of Genvoya is required in patients with mild (Child-Pugh Class A) or moderate (Child-Pugh Class B) hepatic impairment. Genvoya has not been studied 
in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh Class C); therefore, Genvoya is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment. Paediatric population The safety and effi cacy of Genvoya in children 
younger than 12 years of age, or weighing < 35 kg, have not yet been established. No data are available. Method of administration Genvoya should be taken orally, once daily with food. The fi lm-coated tablet should not be 
chewed, crushed, or split. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Co-administration with the following medicinal products due to the potential 
for serious or life-threatening adverse reactions or loss of virologic response and possible resistance to Genvoya: alpha  1-adrenoreceptor antagonists: alfuzosin antiarrhythmics: amiodarone, quinidine anticonvulsants: 
carbamazepine, phenobarbital, phenytoin antimycobacterials: rifampicin ergot derivatives: dihydroergotamine, ergometrine, ergotamine gastrointestinal motility agents: cisapride herbal products: St. John’s wort (Hypericum 
perforatum) HMG Co-A reductase inhibitors: lovastatin, simvastatin neuroleptics: pimozide PDE-5 inhibitors: sildenafi l for the treatment of pulmonary arterial hypertension sedatives/hypnotics: orally administered midazolam, 
triazolam UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profi le Assessment of adverse reactions is based on safety data from across all Phase 2 and 3 studies in which 2,396 patients received Genvoya. The most frequently 
reported adverse reactions in clinical studies were nausea (10%), diarrhoea (7%), and headache (6%) (pooled data from Phase 3 clinical studies GS-US-292-0104 and GS-US-292-0111 in treatment-naïve adult patients, through 
48 weeks). Tabulated summary of adverse reactions The adverse reactions in Table 1 are listed by system organ class and frequency. Frequencies are defi ned as follows: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10) and 
uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100). Table 1: Tabulated list of adverse reactions Frequency Adverse reaction Blood and lymphatic system disorders Uncommon: anaemia1 Psychiatric disorders Common: abnormal dreams 
Uncommon: depression2 Nervous system disorders Common: headache, dizziness Gastrointestinal disorders Very common: nausea Common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, fl atulence Uncommon: dyspepsia Skin and 
subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: angioedema1,3, pruritus General disorders and administration site conditions Common: fatigue 1 This adverse reaction was not observed in the Phase 3 clinical studies 
for Genvoya but identifi ed from clinical studies or post-marketing experience for emtricitabine when used with other antiretrovirals. 2 This adverse reaction was not observed in the Phase 3 clinical studies for Genvoya but 
identifi ed from clinical studies for elvitegravir when used with other antiretrovirals. 3 This adverse reaction was identifi ed through post-marketing surveillance for emtricitabine but was not observed in randomised controlled 
clinical studies in adults or paediatric HIV clinical studies of emtricitabine. The frequency category of uncommon was estimated from a statistical calculation based on the total number of patients exposed to emtricitabine in 
these clinical studies (n = 1,563). Description of selected adverse reactions Metabolic parameters Weight and levels of blood lipids and glucose may increase during antiretroviral therapy. Immune Reactivation Syndrome In 
HIV infected patients with severe immune defi ciency at the time of initiation of CART, an infl ammatory reaction to asymptomatic or residual opportunistic infections may arise. Autoimmune disorders (such as Graves’ disease) 
have also been reported; however, the reported time to onset is more variable, and these events can occur many months after initiation of treatment. Osteonecrosis Cases of osteonecrosis have been reported, particularly in 
patients with generally acknowledged risk factors, advanced HIV disease or long-term exposure to CART. The frequency of this is unknown. Changes in serum creatinine Cobicistat increases serum creatinine due to inhibition of 
tubular secretion of creatinine without affecting renal glomerular function. In clinical studies of Genvoya, increases in serum creatinine occurred by Week 2 of treatment and remained stable through 48 weeks. In treatment-naïve 
patients, a mean change from baseline of 0.08 ± 0.12 mg/dL (7.0 ± 10.6 μmol/L) was observed after 48 weeks of treatment. Changes in lipid laboratory tests Increases from baseline were observed in both treatment groups 
for the fasting lipid parameters total cholesterol, direct low-density lipoprotein (LDL)- and high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol, and triglycerides at Week 48. The median increase from baseline for those parameters was 
greater in the Genvoya group compared with the elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir disoproxil (as fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) group at Week 48 (p < 0.001 for the difference between 
treatment groups for fasting total cholesterol, direct LDL- and HDL-cholesterol, and triglycerides). The median (Q1, Q3) change from baseline in total cholesterol to HDL-cholesterol ratio at Week 48 was 0.1 (-0.3, 0.5) in the 
Genvoya group and 0.0 (-0.5, 0.4) in the E/C/F/TDF group (p < 0.001 for the difference between treatment groups). Paediatric population The safety of Genvoya in HIV-1 infected, treatment-naïve paediatric patients aged 12 to 
< 18 years was evaluated through 24 weeks in an open-label clinical study (GS-US-292-0106). The safety profi le in 50 adolescent patients who received treatment with Genvoya was similar to that in adults. Other special 
populations Patients with renal impairment The safety of Genvoya in 248 HIV-1 infected patients who were either treatment-naïve (n = 6) or virologically suppressed (n = 242) with mild to moderate renal impairment (estimated 
glomerular fi ltration rate by Cockcroft-Gault method [eGFR

CG]: 30-69 mL/min) was evaluated through 24 weeks in an open-label clinical study (GS-US-292-0112). The safety profi le of Genvoya in patients with mild to moderate 
renal impairment was similar to that in patients with normal renal function. Patients co-infected with HIV and HBV The safety of Genvoya was evaluated in approximately 70 HIV/HBV co-infected patients currently receiving 
treatment for HIV in an open-label clinical study (GS-US-292-1249). Based on this limited experience, the safety profi le of Genvoya in patients with HIV/HBV co-infection appears to be similar to that in patients with HIV-1 
monoinfection. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal 
product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium Federal Agency for Medicines and Health Products Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor 
Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Web site: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be  MARKETING AUTHORISATION HOLDER Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT United Kingdom  
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1061/001 EU/1/15/1061/002  DATE OF REVISION OF THE TEXT 02/2016 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines 
Agency  http://www.ema.europa.eu. 
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D at deed hij op een debat over 
digitale innovatie, georgani-
seerd door BeMedTech, het 

vroegere Unamec. Volgens Zwaenepoel 
is de patiënt eigenaar van zijn (medi-
sche) gegevens en dus beslist die laat-
ste wat ermee gebeurt. Hij ging nog een 
stuk verder: “Vandaag gebruiken we een 
massa gegevens niet die de wetenschap 
vooruit kunnen helpen. Dat staat gelijk 
met schuldig verzuim. Nu al zijn 3,5 mil-
joen Belgen bereid om hun gegevens te 
delen.”

Hij kreeg meteen weerwerk van het pu-
bliek dat opmerkte dat patiënten van-
daag die gegevens niet via informed 
consent, maar via uninformed consent 
ter beschikking stellen, niet zelden onder 
sociale of administratieve druk. Privacy 
is geen vodje papier, was de toon. Zeer 
actueel overigens, nu staatssecretaris 
De Backer (Open VLD) het nieuws haalde 
met zijn voorstel om medische gegevens 
te verkopen aan de farma-industrie. Een 
boodschap die later genuanceerd werd.

Het artsenkorps kreeg dan weer een veeg 
uit de pan van de tweede spreker, dokter 
Jan Van Emelen, voorzitter van Macx 
[Mobile care for chronic disease(s)]. Vol-
gens hem gebruiken de meeste huisart-
sen software vrij slecht. Hij gaf wel aan 
dat dit niet helemaal aan de artsen zelf 
ligt omdat er geen businessmodel achter 
de integratie van die software zit. 

Vanuit de zaal werd nog opgemerkt dat 
we nog heel wat weerstand vanuit de 
medische wereld mogen verwachten 
als artsen niet eens een beroep doen op 
nieuwe technologie om een diagnose 

te stellen: “De meeste artsen hebben of 
maken geen tijd om zich bij te scholen in 
die nieuwe technologie.” 

Daarbij sloot BeMedTech-directeur  
Richard Van den Broeck zich aan: “We 
hebben een basisopleiding IT nodig voor 
healthcare professionals. Hun incentive 
hoeft niet enkel financieel te zijn, ze win-
nen er immers ook bij door een betere 
kwaliteit en meer patiëntentevredenheid.”

Van Emelen, zeer praktisch gericht, som-
de nog enkele quick wins op van de di-
gitale revolutie: die vallen te rapen bij 
stroke, copd, nierdialyse thuis, hartfalen 
en chemotherapie thuis. Het komt er ook 
op aan om teleconsultatie qua terugbe-
taling gelijk te stellen met een klassieke 
consultatie.” ❚

P.S.
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‘Privacy misbruikt als drogreden tegen vooruitgang’
Met de opmerkelijke uitspraak dat privacy vandaag 
misbruikt wordt als drogreden om vernieuwing tegen te 
houden, gooide APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel een 
steen in de kikkerpoel.

BEROEPSNIEUWS

ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SKP   Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.  1. NAAM VAN HET GENEES-
MIDDEL  ABASAGLAR 100 E/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen   2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  Iedere ml bevat 100 eenheden insuline 
glargine* (overeenkomend met 3,64 mg).  Iedere pen bevat 3 ml oplossing voor injectie, overeenkomend met 300 eenheden.  *Insuline glargine wordt bereid door middel van recom-
binant-DNA-technologie in Escherichia coli.  Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.   3. FARMACEUTISCHE VORM  Oplossing voor injectie, KwikPen (Injectie).  Heldere, 
kleurloze oplossing   4. KLINISCHE GEGEVENS  4.1 Therapeutische indicaties  Behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 2 jaar en ouder.  4.2 
Dosering en wijze van toediening  Dosering  ABASAGLAR bevat insuline glargine, een insuline-analoog, en heeft een verlengde werkingsduur.   ABASAGLAR dient eenmaal daags op een 
willekeurig tijdstip maar wel elke dag steeds op hetzelfde tijdstip toegediend te worden.  Het doseringsschema van ABASAGLAR (dosis en tijdstip) dient individueel te worden aangepast. 
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 kan ABASAGLAR ook samen met andere orale actieve antidiabetica gegeven worden.  De sterkte van dit geneesmiddel wordt aangegeven in 
eenheden. Deze eenheden zijn exclusief voor insuline glargine en zijn niet gelijk aan IE of de eenheden die gebruikt worden om de sterkte van andere insuline-analogen aan te geven 
(zie rubriek 5.1).  Speciale patiëntengroepen  Ouderen (≥65 jaar oud) Bij ouderen kan een progressieve verslechtering van de nierfunctie leiden tot een gestage vermindering van de in-
sulinebehoefte.  Nierfunctiestoornissen Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie kan de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van het verminderde insulinemetabolisme.  
Leverfunctiestoornissen Bij patiënten met een gestoorde leverfunctie kan de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van het verminderde vermogen tot gluconeogenese en 
een verminderd insulinemetabolisme.  Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van insuline glargine zijn vastgesteld bij jongeren tot 18 jaar en kinderen van 2 jaar en ouder 
(zie rubriek 5.1). De op dit moment beschikbare gegevens zijn beschreven in de rubrieken 4.8, 5.1 en 5.2.  De veiligheid en werkzaamheid van insuline glargine zijn niet vastgesteld bij 
kinderen onder 2 jaar. Er zijn geen gegevens beschikbaar.  Overschakelen van andere insulines op ABASAGLAR  Indien overgeschakeld wordt van een behandelschema met een middellang 
of lang werkende insuline naar een schema met ABASAGLAR, kan een verandering van de dosis van de basale insuline gewenst zijn en is het mogelijk dat de bijkomende bloedglucose-
verlagende behandeling bijgesteld dient te worden (dosering en tijdstip van toedienen van aanvullende gewone insulines of snelwerkende insuline-analogen of de dosering van orale 
bloedglucoseverlagende geneesmiddelen).  Om het risico op hypoglykemieën in de nacht en de vroege ochtend te verminderen, dienen patiënten die van hun behandelschema met 
basale insuline overschakelen van tweemaal daags NPH insuline naar eenmaal daags ABASAGLAR, hun dagelijkse dosis basale insuline met 20-30 % te verlagen gedurende de eerste weken 
van behandeling.   Gedurende de eerste weken dient deze vermindering tenminste gedeeltelijk gecompenseerd te worden met een verhoging van de insuline voor de maaltijd. Hierna 
dient het behandelschema individueel te worden aangepast.  Net als bij andere insuline-analogen kunnen patiënten die een hoge dosering insuline gebruiken als gevolg van antistoffen 
tegen humane insuline, een verbeterde insulinerespons ervaren bij het gebruik van ABASAGLAR.  Nauwgezette controle van de stofwisseling wordt aanbevolen tijdens de overschakeling 
en in de eerste weken daarna. Bij een verbeterde regulering van de stofwisseling en een daarmee samenhangende vergrote insulinegevoeligheid is het mogelijk dat een verdere aanpas-
sing van het doseringsschema noodzakelijk is. Het aanpassen van de dosis kan bijvoorbeeld ook nodig zijn wanneer er veranderingen zijn in het gewicht van de patiënt of in de levensstijl, 
verandering van het tijdstip van insulinetoediening of wanneer andere omstandigheden zich voordoen waardoor de gevoeligheid voor hypoglykemie of hyperglykemie groter is (zie 
rubriek 4.4).  Wijze van toediening   ABASAGLAR wordt subcutaan toegediend.  ABASAGLAR mag niet intraveneus worden toegediend. De verlengde werkingsduur van insuline glargine is 
afhankelijk van de injectie in subcutaan weefsel. Het intraveneus toedienen van de gebruikelijke subcutane dosis kan resulteren in ernstige hypoglykemie. Er zijn geen klinisch relevante 
verschillen in seruminsuline- of serumglucosespiegels na toediening van insuline glargine in de abdominale, deltoideus of dij-streek. Binnen een gegeven injectiegebied moet per injectie 
van de ene injectieplaats op de andere worden overgegaan. ABASAGLAR mag niet worden gemengd met enige andere insuline of worden verdund. Het mengen of verdunnen kan het tijd/
werkingsprofiel wijzigen en menging kan neerslag veroorzaken.  Zie voor verdere gegevens hierover rubriek 6.6.  Vóór gebruik van de ABASAGLAR KwikPen moeten de gebruikersinstruc-
ties in de bijsluiter nauwkeurig gelezen worden (zie rubriek 6.6).  4.3 Contra-indicaties  Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  
4.8 Bijwerkingen  Samenvatting van het veiligheidsprofiel  Hypoglykemie, in het algemeen de meest frequente bijwerking bij insulinetherapie, kan optreden wanneer de insulinedosis 
in verhouding tot de insulinebehoefte te hoog is.  Samenvatting van de bijwerkingen in tabelvorm  De volgende gerelateerde bijwerkingen zijn tijdens klinische studies waargenomen en 
volgen hieronder ingedeeld naar de MedDRA-voorkeursterminologie voor systeem/orgaanklassen en in volgorde van afnemend voorkomen (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 iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 

MedDRA systeem orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden Zeer zelden

Immuunsysteemaandoeningen

Allergische reacties X

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Hypoglykemie X

Zenuwstelselaandoeningen

Dysgeusie X

Oogaandoeningen

Verslechterde visus X

Retinopathie X

Huid- en onderhuidaandoeningen

Lipohypertrofie X

Lipoatrofie X

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Myalgie X

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Reacties op de injectieplaats X

Oedeem X

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen  Voedings- en stofwisselingsstoornissen Ernstige hypoglykemische aanvallen kunnen, vooral wanneer deze recidiverend zijn, leiden tot neurolo-
gische schade. Langdurige of ernstige hypoglykemische episodes kunnen levensbedreigend zijn. Bij veel patiënten worden de klachten en symptomen van neuroglycopenie voorafgegaan 
door verschijnselen van adrenerge contraregulatie. In het algemeen geldt dat hoe groter en sneller de daling van bloedglucose is, des te meer uitgesproken is het fenomeen van contrare-
gulatie en de symptomen ervan.  Immuunsysteemaandoeningen Allergische reacties van het “Immediate-type” op insuline zijn zeldzaam. Dergelijke reacties op insuline (waaronder insuline 
glargine) of op de hulpstoffen kunnen bijvoorbeeld in verband worden gebracht met gegeneraliseerde huidreacties, angio-oedeem, bronchospasmen, hypotensie en shock en kunnen 
levensbedreigend zijn.  De toediening van insuline kan het lichaam aanzetten tot de aanmaak van insuline antistoffen. Bij klinisch onderzoek werden met dezelfde frequentie antistoffen 
waargenomen die kruisreacties veroorzaken met humane insuline en insuline glargine in zowel de NPH-insuline- als de insuline glargine-behandelgroepen. In zeldzame gevallen kan de 
aanwezigheid van zulke insuline antistoffen aanpassing van de insulinedosering noodzakelijk maken teneinde de neiging tot hyper- of hypoglykemie te corrigeren.  Oogaandoeningen Een 
duidelijke verandering in de glucosehuishouding kan een tijdelijke visusstoornis veroorzaken, als gevolg van een tijdelijke verandering in de oogboldruk en de brekingsindex van de lens. 
Door een verbeterde glucosehuishouding op lange termijn vermindert het risico op progressie van de diabetische retinopathie.   Intensivering van de insulinetherapie met een abrupte 
verbetering van de glucosehuishouding kan echter verband houden met een tijdelijke verslechtering van diabetische retinopathie. Bij patiënten met proliferatieve retinopathie kunnen 
ernstige hypoglykemische episodes, met name indien niet met fotocoagulatie behandeld, resulteren in voorbijgaande amaurose.  Huid- en onderhuidaandoeningen Net als bij iedere 
andere insulinetherapie kan lipodystrofie optreden op de injectieplaats en de plaatselijke insulineabsorptie vertragen. Voortdurende wisseling van de injectieplaats binnen het gegeven 
injectiegebied kan ertoe bijdragen deze reacties te verminderen of te voorkomen.  Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Reacties op de injectieplaats zijn onder andere 
roodheid, pijn, jeuk, huiduitslag, zwelling of ontsteking. De meeste milde reacties van insuline op de injectieplaats gaan gewoonlijk na een paar dagen of weken vanzelf over.  Insuline kan 
zelden natriumretentie en oedeem veroorzaken, vooral als een voordien slechte stofwisselingregulering verbeterd wordt door een intensievere insulinetherapie.  Pediatrische patiënten 
In het algemeen is het veiligheidsprofiel voor kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar) gelijk aan het veiligheidsprofiel voor volwassenen. De rapportage van bijwerkingen uit de post 
marketing surveillance bevat relatief frequenter reacties op de injectieplaats (pijn of reacties op de injectieplaats) en huidreacties (uitslag, urticaria) bij kinderen en jongeren (tot en met 18 
jaar) dan bij volwassenen. Voor kinderen jonger dan 2 jaar zijn geen veiligheidsgegevens uit klinisch onderzoek voorhanden.  Melding van vermoedelijke bijwerkingen  Het is belangrijk 
om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
produkten, 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).  7. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10, 1030, Wenen, Oostenrijk.   8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN   EU/1/14/944/005 EU/1/14/944/006 EU/1/14/944/007 EU/1/14/944/008 EU/1/14/944/010 EU/1/14/944/011 EU/1/14/944/012 EU/1/14/944/013  9. DATUM EERSTE 
VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING  Datum van eerste verlening van de vergunning: 9 september 2014  10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Mei 
2015 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). 

“D e tijd is voorbij 
dat we wachtten 
op het perron 

op de trein en nadien langs de 
spoorweg de bomen telden die 
we voorbijreden”, aldus Unamec-
voorzitter Paul Soenen, die 
schetste hoe we met zijn allen op 
de sneltrein van digitale revolutie 
springen “waaraan zich steeds 
meer wagonnetjes vasthaken.” 
Een revolutie die zich niet alleen 
buiten, maar ook binnen Unamec 
voltrekt. Getuige daarvan de 
naamsverandering BeMedTech 
waaruit blijkt dat de federatie mee 
op de trein zit. BeMedTech pleit 
meer dan ooit voor een veilig 
raamwerk om innovatie terug te 
betalen zodat kwalitatief goede 
digitale diensten ter beschikking 
kunnen worden gesteld.

Unamec wordt 
BeMedTech
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Pensioen van 18.500 artsen rendeert

D e wet van 18 december 2015, 
nog net door het parlement 
gejaagd voor de jaarwisseling 

en van kracht op 1 januari 2016, voerde 
een nieuw concept van pensionering in. 
U kunt nu pas uw aanvullend pensioen 

opnemen met uw (vervroegd) wettelijk 
pensioen, enkele uitzonderingen die val-
len onder overgangsmaatregelen niet te 
na gesproken. De pensioenleeftijd werd 
al door de wet van 10 augustus 2015 
naar 65, 66 of 67 jaar gebracht.

De nieuwe wet heeft invloed op de pen-
sioenorganisaties en hun aangeslote-
nen, met een grotere rol voor de twee-
de pensioenpijler. De toegang tot deze 

pijler openen voor alle werkenden staat 
ook op de regeringsagenda. De zelfstan-
digen in natuurlijke persoon zullen van 
dezelfde aftrekmogelijkheden kunnen 
genieten als de zelfstandigen in ven-
nootschap, volgens nog vast te leggen 
modaliteiten. Loontrekkenden zullen 
hierin vrijwillig kunnen storten. Amonis 
bereidt zich voor om een beslissende rol 
te spelen in dit nieuwe concept.

2015 was voor Amonis vooral een jaar 
van uitstekende en stabiele resultaten. 
En dat op drie vlakken: 
• groei van het aantal aangeslotenen, 
• groei van het vermogen,
• goede financiële prestaties. 

Een nieuwe formule van Individuele 
Pensioentoezegging – pensioenoplos-
sing voor bedrijfsleiders – betekende in 
2015 een mijlpaal. 
Eind 2015 benaderde Amonis de kaap van 
28.000 leden. Het aantal leden groeit jaar-
lijks continu (2% in 2015). Het geïnvesteer-
de vermogen op 31 december 2015 be-
reikte bijna 1,8 miljard euro. De financiële 
resultaten dekken volledig de verbintenis-
sen van Amonis op korte en lange termijn. 
Ze geven de kans om de leden opnieuw 
een toprendement toe te kennen.

Van de 26.830 actieve leden zijn er:
• 69% artsen
• 17% kinesitherapeuten
• 11% tandartsen
• 1% apothekers
• 2% andere vrije beroepen

Ruim 1,7 miljard euro werd 
geïnvesteerd, waarvan:
• 21% aandelen
• 68% obligaties
• 4% vastgoed 
• 1% cash
• 6% andere
Het basisrendement van het sociaal VAP 
bleef op 2,3% in 2016. Het globaal rende-
ment voor leden ligt op 3,25% voor 2015, 
en 3,20% voor het gewoon VAP. 

Nieuwe IPT-formule
Amonis lanceerde eind 2015 een nieuwe 
formule Individuele Pensioentoezegging 
(IPT), een investeringsmodel automatisch 
aangepast aan de beleggingshorizon. De 
gestorte bedragen, net als het spaarka-
pitaal van de bedrijfsleider, worden ver-
deeld tussen de twee fondsen: het ene 
gericht op rendement, het andere op sta-
biliteit. Beide fondsen zijn geïnvesteerd 
in twee compartimenten van de Amonis 
Bevek. Naarmate de bedrijfsleider de 
pensioenleeftijd nadert, wordt de verde-
ling tussen de twee fondsen automatisch 
herschikt. Het doel is de potentiële op-
brengst te maximaliseren zolang de hori-
zon het toelaat en te mikken op stabiliteit 
naarmate het pensioen nadert. ❚

P.S.

Pensioenfonds Amonis is ongetwijfeld het populairst 
bij artsen. Eind vorig jaar bedroeg het geïnvesteerde 
vermogen bijna 1,8 miljard en waren zowat 18.500 
dokters aangesloten. Hun globaal rendement bedroeg 
3,25% en voor het vrij aanvullend pensioen 3,20%:  
stevig in deze rentearme tijden.

HET LILLY DIABETES GAMMA 
BREIDT UIT : 

Lilly Diabetes, een familie 
van injecteerbare antidiabetica

Abasaglar® wordt vergoed in categorie Af 
en heeft dezelfde terugbetalingscriteria als Lantus®
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ABASAGLAR KWIKPEN : PUBLIEKE PRIJS
5 X 100 U/mL 50.35 €
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dulaglutide - injectie 1x/week

A BASAL GLARGINE
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AZ Damiaan in Oostende en CHR 
Citadelle in Luik zijn ’s werelds 
eerste ziekenhuizen die zich 

met een ‘sociale robot’ uitrusten. Zo 
sterken ze hun ambitie om patiënten en 
bezoekers van het ziekenhuis met nieu-
we technologie op te vangen. 

Uitgerust met de op maat ontwikkelde 
Zora-oplossing om aan de specifieke 
behoeften van personeelsteams te vol-
doen, zal de Pepper-robot zich hoofdza-
kelijk toespitsen op hulp, begeleiding en 
informatie van bezoekers die zich in de 
inkomhal aanmelden. 

Deze tool met haast grenzeloze moge-
lijkheden laat uiteenlopend, snel en on-
line contact toe en ondersteunt op een 
gebruiksvriendelijke manier de onthaal-
teams van het ziekenhuis. Ze staan ook 
bekend als ‘cobots’ oftewel cowerkers, 
collegarobots… “want ze vervangen 
geenszins personeelsleden”, beklemto-
nen in koor het ziekenhuis en de ont-
werpers van de software (Zora Bots uit 
Oostende).

Uitsluitend  
positieve ervaringen
Dankzij haar verworven deskundigheid 
via meer dan 300 Zora-zorgrobots die 
al zijn ingeschakeld in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra of uiteenlopende ver-
zorgingstehuizen in België, Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten 
en Australië, breidt Zora Bots vandaag 
haast vanzelfsprekend haar knowhow 
uit met het aanpassen van de Pepper- 
robot aan de beperkingen en verwach-

tingen van het personeel in de gezond-
heidszorg.

Het is niet de eerste keer dat het AZ Da-
miaan in Oostende robots gebruikt. Het 
ziekenhuis doet een beroep op de voor-
uitgang in de technologie in de dage-
lijkse praktijk en heeft twee Zora-robots 
van het Nao-type al meer dan een jaar 
in dienst. 

De 57cm hoge robot wordt gebruikt als 
ondersteuningstool op de pediatrische 
en geriatrische afdelingen. Hij helpt 
kinderen chirurgische ingrepen op een 
meer positieve manier te begrijpen en 
aanvaarden en zorgt overdag voor ont-
spanning. 

Op geriatrie begeleidt een andere Zora 
bejaarden bij hun turnoefeningen en 
zorgt hij voor activiteiten die helpen in 
de strijd tegen mentale achteruitgang. 

“Tot nu toe zien we uitsluitend positie-
ve gevolgen. De terugkeer van patiën-
ten is daar het bewijs van. Deze tool is 
een ongelofelijke hulp voor de teams bij 
hun dagelijkse opdrachten. De volledige 
waaier van mogelijkheden moeten we 
nog onderzoeken, maar we zijn ervan 
overtuigd dat dit bij de nieuwe robot 
niet anders zal zijn”, aldus Kevin Mol-
let, communicatieverantwoordelijke AZ  
Damiaan.

Ontwikkeling in 3 fasen
Pepper is de nieuwe robot van het 
Oostendse bedrijf Zora Bots (vroegere 
QBMT). Hij is wel in Japan geassem-

bleerd door Softbank. Dat 
kocht Aldebaran, een Frans 
bedrijf dat de robot Nao 
verfijnd had – de hardware 
van de Zora-oplossing.

Pepper is dus de grote 
broer van Zora. Hij is ook 
door Carrefour en Nestlé 
getest.

“Waarmee kan ik u helpen?”, vraagt Pep-
per de bezoekers in het onthaal van het 
AZ Damiaan. Hij kan trouwens 19 talen 
spreken. “Ik wou graag naar de urolo-
gie“, vraagt een bezoeker. Als antwoord 
verschijnt er een filmpje met de route op 
zijn tablet.

Met simpele vragen hoeven bezoekers 
vanaf januari 2017 dus niet meer naar de 
ziekenhuisbalie. In de inkomhal zal Pep-
per paraat staan, maar meer dan de weg 
wijzen zal de robot voorlopig niet doen. 
Pepper en zijn toepassingen zijn nog vol-
op in ontwikkeling. “Dit is de eerste fase. 
De robot, of althans wij als bedrijf, zullen 
de toepassingen stap per stap uitbreiden 
in samenwerking met het ziekenhuis”, 
licht co-CEO van Zora Bots, Fabrice Gof-
fin, toe. “In een tweede fase zal Pepper 
ook kunnen meegaan naar de dienst zelf 
en later willen we tot een volledige in-
teractie komen. “We hebben Pepper al 
getest en de reacties waren heel positief. 
Bezoekers zijn wel ongerust dat de robot 
mensen zal vervangen. Dat is niet de 
bedoeling. Er passeren dagelijks 2.000 
bezoekers langs het onthaal van het 
ziekenhuis. Pepper moet het werk van 
het baliepersoneel en de vrijwilligers 

net verlichten door simpele vragen van 
bezoekers over te nemen. Daardoor heb-
ben zij meer tijd voor de andere vragen”, 
vult co-CEO Tommy Deblieck aan.

Met privé-initiatief
Pepper is 1,40m groot, is Android com-
patibel, heeft wifi aan boord, is met twee 
camera’s uitgerust en biedt 20 uur auto-
nomie.

Hij wordt eigendom van het ziekenhuis 
via een leasingplan van 530 euro per 
maand gedurende 5 jaar, wat neerkomt 
op een waarde van 30.000 euro. AZ Da-
miaan vond hiervoor een sponsor: de 
bank ING. Yoeri Paesschesoone, direc-
teur Business Centre Brugge: ”Wij staan 
altijd achter innovatieve projecten zoals 
Pepper. En wij hebben trouwens goede 
relaties met het ziekenhuis. Wat de op-
lossing heeft kunnen vergemakkelijken.”

AZ Damiaan positioneert zich dus als 
een ziekenhuis van de toekomst met 
hulp van privé-initiatief. ❚

Frans De KuysscheJS
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AZ Damiaan, ziekenhuis 
‘met Pepper en zout’

Een nieuwe generatie humanoïde robots – de ‘cobots’ – 
komt het administratieve personeelsteam en de vrijwilli-
gers van het AZ Damiaan in Oostende versterken.

Een robot betekent een 
aantrekkingskracht,  
zeker voor kinderen.

Na inschrijving van de patiënt zal Pepper hem naar de 
dienst kunnen begeleiden.
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OLV Aalst samen met NMSC Melsbroek
Op 3 juni stapte het OLV Aalst in een samenwerkingsverband met het 

Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) Melsbroek. 

P ersonen met MS of aanverwante aan-
doeningen kunnen ook terecht in het 
OLV Aalst voor een multidisciplinaire 

screening. Eerder werden reeds samenwer-
kingsakkoorden afgesloten met het UZ Brussel 
en het UZ Leuven.

Tijdens de multidisciplinaire raadpleging in 
het OLV Aalst zal een samengesteld team – een 
neuroloog en verpleegkundige van het OLV 
Ziekenhuis Aalst en een revalidatiearts, soci-
aal assistent, kinesitherapeut en diëtist van 
het NMSC – een uitgebreide ‘foto” maken van 
de gezondheids– en functionele toestand van 

een  MS-patiënt. Door het Transmuraal Multi-
ple Sclerose Team (TMST) wordt vanuit de ver-
schillende disciplines naar de patiënt geluisterd 
via gesprekken, vragenlijsten en testen. Na de 
consultatie bespreekt het team de resultaten 
en formuleert een gezamenlijk advies over de 
meest geschikte aanpak. Het vervolgtraject kan 
bestaan uit aanbevelingen en/of therapievoor-
stellen via een meer specifiek multidisciplinair 
zorgprogramma. Om de zorgcontinuïteit te ver-
zekeren, wordt er steeds samengewerkt met de 
verwijzende arts en huisarts. ❚

P.S.
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UZ Gent: van boerderijstof tot vernieuwde campus
6.120 UZ Gentmedewerkers stonden 
in 2015 klaar voor 110.400 opnames, 
33.700 chirurgische ingrepen en 
473.600 consultaties. Een greep uit het 
jaaroverzicht.

H et UZ Gent en de UGent bundelden hun 
klinische en onderzoeksexpertise in een  
Immuno-oncologisch Netwerk of ION.  

Immuno-oncologische behandelingen maken ge-
bruik van het immuunsysteem bij de behandeling 
van kanker, terwijl de klassieke behandelingen –  
radiotherapie, chemotherapie, chirurgie – zich direct 
op de tumor richten. Wel slaan immuno-oncologische 
behandelingen niet bij elke patiënt aan – voorspel-
lende tests zijn nog in ontwikkeling.

In september 2015 werd in Science het onderzoek ge-
publiceerd dat de beschermende werking van boer-
derijstof analyseert. Prof. dr. Lambrecht bekeek waar-
om kinderen die opgroeien op de boerderij minder 
vaak last hebben van allergieën en astma. 

Het onderliggende werkingsmechanisme werd in 
2015 ontrafeld door de onderzoeksgroep van prof. 
dr. Bart Lambrecht en prof. dr. Hamida Hammad. De 
communicatie tussen longslijmvlies en dendritische 
cellen blijkt daarin van cruciaal belang. De conclusies 
van het team effenen het pad voor verder onderzoek.

Voor mucoviscidose versterkte het UZ zijn mucocen-
trum met een longarts voor volwassenen, aangezien 
de levensverwachting van de patiënten door een 
betere behandeling toeneemt: ruim de helft is nu 18 
jaar of ouder.

De interventionele radiologie breidde ondertussen 
ook haar werkterrein uit. De dienst Vasculaire en in-
terventionele radiologie (VINRAD) van het UZ Gent 
blijft met ongeveer 1.500 patiënten per jaar toonaan-
gevend als het op minimaal invasieve ingrepen, kor-
te ziekenhuisopname en snel herstel aankomt.

Self care dialyse

Het UZ Gent is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen 
dat self care dialyse aanbiedt. Daarvoor werd een 
lokaal ingericht met vijf dialyse-units. Nierpatiënten 
beslissen zelf wanneer ze naar het ziekenhuis komen 
en bedienen ook zelf het toestel. Eind 2015 maakte al 
een tiental patiënten van die mogelijkheid gebruik.

Als behandeling voor psychiatrische stoornissen 
vindt neuromodulatie steeds meer ingang, de her-
senen worden beïnvloed met elektrische of magne-
tische prikkels. In het UZ Gent worden zeer goede 
resultaten behaald met een intensieve therapie van 
vijf sessies per dag gedurende vier dagen. Na een 
week is circa 40% van de patiënten vrij van depres-
sieve klachten.

De infrastructuur op de campus van UZ Gent werd in 
2015 vernieuwd. Zo kwam er in april een zorgplateau 
voor bloed, ademhaling en spijsvertering (BAS). De 
patiënten met een beroerte worden voortaan in een 
vernieuwde stroke unit behandeld en de pathologi-
sche anatomie en dissectie kregen een eigen gebouw 
dankzij een samenwerking tussen het ziekenhuis en 
de Universiteit Gent. De oudste gebouwen op de 
UZ-campus, door Henry van de Velde ontworpen in 
de jaren ’30, worden grondig gerenoveerd met res-
pect voor het originele ontwerp. In 2016 verhuizen 
alle poliklinieken, die een tijdelijk onderkomen kre-
gen in mobiele units, naar de vernieuwde ruimtes. ❚

Raoul De Groote

UZA maakt mooie winst en verbetert solvabiliteit
Het UZ Antwerpen deed het vorig jaar 
niet onaardig ondanks een mindere 
overheidsfinanciering. Zo nam de 
omzet toe met 3,6% (met sterke stijging 
farmaproducten). De honoraria bleven 
onder controle, qua winst klokte men af 
op 5,9 miljoen euro, solvabiliteit en de 
financiële schuldgraad verbeterden nog.

O ok medisch mocht het UZA niet klagen, ten 
minste wat het aantal verblijven betreft: het 
dagziekenhuis (38.799) steeg het sterkst, 

maar ook de chirurgische ingrepen (17.195) en de 
verblijven met overnachting (27.846) groeiden. Voor-
al het aantal opnames bij thorax- en vaatheelkunde, 
urologie en orthopedie zat in de lift. Voor de consulta-
ties (660.000 technische verstrekkingen) noteerde het 
UZA er een lichte daling.

Het aantal erkende bedden bleef stabiel, het aantal 
verantwoorde bedden steeg lichtjes.

Sinds 2015 is het UZA één van de vier ziekenhuizen 
die de dure nieuwe medicatie voor behandeling van 
hepatitis C type 1 mag leveren (dienst gastro-entero-
logie). ❚
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De laatste woensdag van de maand 
mei was het traditiegetrouw Wereld 
Multiple Sclerose (MS) Dag. Naar 
aanleiding daarvan werden de resultaten 
voorgesteld van een wereldwijd 
onderzoek bij MS-patiënten en hun 
partners om de psychologische en 
fysieke impact van de ziekte beter te 
begrijpen.

Meest voorkomende  
auto-immuunziekte van het 
centrale zenuwstelsel 
MS is een chronische inflammatoire auto-
immuun ziekte van het centrale zenuwstelsel, 
en wordt gekenmerkt door vernietiging van de 
myelineschede. De aandoening evolueert typisch 
met opstoten gevolgd door een periode van herstel. 
Recente laesies bestaan naast de oudere laesies. De 
terugkeer naar het normale gebeurt steeds minder 
volledig naarmate de ziekte evolueert, waardoor 
het aantal beperkingen toeneemt. De achteruitgang 
kan progressief worden zonder remissie, na jaren 
van ziekteverloop met opstoten, of het kan een 
progressief verloop hebben vanaf het begin. In 
België hebben ongeveer 10.000 mensen MS.

Eerste symptomen zeer 
discreet 
Het demyelinisatieproces veroorzaakt verschillende 
fysieke en mentale symptomen. Doordat bepaalde 
symptomen meestal weer verdwijnen en/of soms 
niet sterk genoeg zijn, wordt er niet meteen een 
onderzoek uitgevoerd. “De ziekte wordt dan ook 
pas vaak in een later – en soms te laat – stadium 
gediagnostiseerd”, zegt prof. dr. Bart Van Wijmeersch 
(Universiteit Hasselt). “MS wordt vooral vastgesteld 
bij jonge actieve mensen tussen 20 en 40 jaar en dan 
voornamelijk bij vrouwen.” Elke aantasting van het 
centrale zenuwstelsel, zoals plots verlies van zicht 

uit één oog, stap- of evenwichtsmoeilijkheden, 
blaasproblemen, zelfs een tinteling in de hand, kan 
een teken zijn. 

Fysieke en cognitieve 
symptomen 
In opdracht van Sanofi Genzyme werd tijdens 
de zomer van 2015 een wereldwijde enquête 
uitgevoerd (Australië, Canada, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) 
bij 1.075 MS-patiënten en 580 levenspartners om 
meer inzicht te brengen op de impact van de ziekte 
op hun dagelijkse leven. De resultaten worden 
weergegeven op de poster (zie pagina hiernaast). 
Een overzicht:

Meer dan drie kwart van de patiënten gaf aan dat het 
gevoel van vermoeidheid hun dagelijkse activiteiten 
limiteert. Meer dan de helft van de respondenten 
zei cognitieve problemen te ondervinden in hun 
dagelijkse activiteiten. Sommige respondenten 
vinden het moeilijker om aan groepsgesprekken 
deel te nemen. Anderen hebben meer moeite om 
zich te concentreren of om dingen te onthouden. 
Meer dan 40% zei daarnaast dat hun ziekte ook 
de huishoudelijke taken bemoeilijkt. Meer dan een 
derde heeft urinaire problemen en laat dat zijn 
plannen buitenshuis mee bepalen. 

Carrière en relaties
De fysieke beperkingen die de ziekte met zich 
meebrengt, wegen ook op de relaties en carrières van 
personen met MS. Van de ondervraagde patiënten gaf 
twee derde aan dat MS de mogelijkheid om hun baan 
te behouden beïnvloedde. De fysieke symptomen 
hebben ook een invloed op de persoonlijke relaties 
van de patiënten. Uit het onderzoek blijkt dat 55% 
van hen zich gefrustreerd voelt, omdat hun naasten 
hun uitdagingen niet begrijpen. 30% zei dat ze op 
weinig emotionele steun van vrienden en familie kan 
rekenen. Patiënten vinden zich minder aantrekkelijk 

en hebben een lager libido dan voor hun diagnose. 
Bijna 20% van de respondenten geeft zelfs aan dat 
ze gescheiden of uit elkaar gegaan zijn. 

“Deze neurologische ziekte treft jonge mensen die 
in de periode van hun leven zijn waarin zij volop met 
hun loopbaan bezig zijn en overwegen om een gezin 
te stichten”, duidt dr. Dominique Dive (neuroloog 
aan het CHU de Liège). “Patiënten zien er echter 
volgens hun naasten vaak ‘goed’ uit, waardoor 
vergeten wordt dat zij zich forceren.”

“Omdat uit deze enquête nog maar eens blijkt 
dat de ziekte de patiënt niet alleen fysiek, maar 
ook cognitief en emotioneel heel erg treft, is het 
des te meer nodig om artsen op te roepen tijd te 
nemen voor hun patiënten”, voegt prof. dr. Bart Van 
Wijmeersch toe.

Uitdaging voor de 
levenspartners 
Uit de enquête blijkt dat de helft van de levenspartners 
toegaf dat zorgen voor iemand met MS de grootste 
uitdaging in hun leven is. 35% van de partners gaf 
dan ook aan gestresseerd te zijn door de combinatie 
van de zorg en hun andere verantwoordelijkheden. 

Er is hoop
“De oorzaak van de ziekte is onbekend en tot op 
heden bestaat er geen genezing voor. De behandeling 
van MS kende de afgelopen 20 jaar echter een 
enorme evolutie en er bestaan behandelingen die 
de ziekte afremmen en patiënten stabiel houden”, 
bevestigt prof. dr. Van Wijmeersch. “Maar hoe 
sneller men de behandeling in een vroeg stadium van 
de ziekte kan starten, hoe efficiënter. Slechts 41% 
van de ondervraagde patiënten begint meteen na de 
diagnose met behandeling.”

Dr. Jean Landron

Meer dan de helft van  
MS-patiënten voelt zich  

alleen en onbegrepen
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Kijk op www.vs-MS.com
voor meer informatie

EEN INITIATIEF DAT AANDACHT 
VRAAGT VOOR MS

Over het 
vs.MS
onderzoek

1.075 

RMS PATIËNTEN 
580 

RMS 
MANTELZORGERS

LANDEN (U.S., CA, FR, IT, UK, SP, & AU)7

ONDERZOEK UITGEVOERD IN
 JULI T/M AUGUSTUS 

2015

ONTWIKKELD DOOR SANOFI GENZYME 
MET INPUT EN BEGELEIDING VAN

TOONAANGEVENDE NEURLOGEN  

Highlights uit het onderzoek 

Als onderdeel van vs.MS heeft Sanofi Genzyme een wereldwijd onderzoek uitgevoerd
onder mensen die leven met Relapsing MS (RMS) en hun mantelzorgers om zo een

 beter beeld te krijgen van de fysieke en emotionele impact van de ziekte.
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Bijna 1/2 van de respon-
denten met RMS voelt zich 
belemmerd door depressie 
of angsten

Bijna 1/2 van de respon-
denten ziet de toekomst 
negatief tegemoet sinds 
ze met  RMS zijn gediagnosti-
ceerd

Meer dan 2/3 van de respon-
denten met RMS geeft aan 
dat de meeste mensen in 
hun omgeving niet weten dat 
ze MS hebben omdat hun 
symptomen onzichtbaar zijn

Bijna 1/2 van de mantel-
zorgers geeft aan zich ge-
frustreerd te voelen omdat 
mensen in hun omgeving 
niet begrijpen wat voor een 
uitdaging het is om de rol als 
mantelzorger te vervullen

1/3 van de respondenten 
met RMS doet er alles aan 
om hun ziekte privé en 
verborgen te houden

Emotionele Impact

Relaties & Intimiteit

Sinds de diagnose 
met RMS heeft meer 
dan 1/4 van de res-
pondenten de angst 
dat hun partner hen 
zal verlaten

Bijna 1/2 van de 
respondenten voelt 
zich minder seksu-
eel aantrekkelijk 
sinds de diagnose 
met RMS

Meer dan 1/2 van 
de respondenten  
zonder partner 
maakt zich zorgen 
dat hun RMS nega-
tieve invloed heeft 
op het vinden van 
een partner

Bijna 1/2 van de 
mantelzorgers die 
een relatie hebben 
met iemand met 
RMS geeft aan dat 
de ziekte invloed 
heeft op hun seks-
leven

Bijna 1/2 van de 
respondenten met 
RMS voelt zich 
schul dig over hoe 
hun symptomen en 
beperkingen ook 
van invloed zijn op 
de mensen om hen 
heen

Meer dan 1/2 van 
de respondenten 
met RMS voelt zich 
alleen of sociaal 
geïsoleerd door hun 
ziekte

Meer dan 40% van 
de respondenten 
met RMS is terughou-
dend om over het 
gevecht met hun 
MS te praten omdat 
zij niet als “klagers” 
gezien willen worden

Invaliditeit & Progressie Fysieke Symptomen

Vrijwel de helft van 
de RMS mantel-
zorgers spreekt 
de angst voor 
verergering van de 
ziekte niet uit om 
de persoon waar 
zij om geven niet te 
verontrusten

van de respon-
denten met RMS 
rapporteert  dat 
het voor hen het 
belangrijkste is 
dat  er actie wordt 
ondernomen om 
verdere achteruit-
gang en invaliditeit 
te voorkomen

Bijna 3/4 van de 
respondenten met 
RMS gelooft dat de 
beslissingen voor be-
handelingen die zij 
nu nemen de verde-
re ontwikkeling van 
hun ziekte en mate 
van beperking zul-
len beïnvloeden

Meer dan 1/2 
van de respon-
denten met RMS 
merkt dat hun 
fysiek functione-
ren is verslech-
terd sinds de 
diagnose

Meer dan 3/4 van 
de respondenten 
met RMS vindt dat 
vermoeidheid hen 
belemmert in da-
gelijkse activiteiten 
zelfs als ze voldoen-
de slaap hebben 
gehad

Meer dan 1/3 van 
de respondenten ziet 
blaasproblemen ten 
gevolge van RMS 
als een bepalende 
factor in het maken 
van plannen om de 
deur uit te gaan

Meer dan 40% van 
de respondenten 
met RMS heeft 
moeite met het 
huishouden door 
hun vermoeidheid

53% van de 
respondenten 
met RMS voelt zich 
beperkt in het da-
gelijks leven door 
problemen met 
het geheugen

Meer dan 1/2 van 
de respondenten 
met RMS geeft aan 
dat het vermogen 
om informatie te 
verwerken is afge-
nomen

Meer dan 1/2 van 
de respondenten 
met RMS heeft 
vaak problemen 
met concentreren 
en dingen herin-
neren

Meer dan 45% 
van de respon-
denten met RMS 
ervaart dat zij sinds 
de diagnose pro-
blemen hebben 
met het maken 
van beslissingen

2/3 van de respon-
denten met RMS 
geeft aan dat het 
vermogen om hun 
baan te behouden 
door MS wordt bëin-
vloed

Meer dan 1/4 
van de responden-
ten met RMS heeft 
moeite met het 
volbrengen van 
taken op het werk

1/2 van de respon-
denten ervaart dat 
de mogelijkheid om 
door te groeien in 
hun carrière 
negatief is beïn-
vloed sinds ze 
met RMS werden 
gediagnosticeerd

Effect op CarrièreEffect op het Geheugen
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“H et concept van dat boek 
speelt in op het ontstaan 
van verschillende aan-

doeningen: neem nu cardiovasculaire 
kwalen, mijn specialiteit. Ze zijn het finale 
resultaat van problemen die zich al ma-
nifesteerden op jongere leeftijd: arteriële 
hypertensie, hypercholesterolemie, diabe-
tes. Door het concept lichaamsbeweging 
van Yves Devos toe te passen, kun je vele 

factoren aan de basis van cardiovasculaire 
problemen voorkomen. Mensen die gere-
geld bewegen lopen ongeveer 40% min-
der risico”, onderstreept de cardioloog.

Methode
Van Mieghem gebruikt voor zijn pati-
enten een sprekende vergelijking: “Als 
ik hen vraag waarom ze elke dag hun 
tanden poetsen, antwoorden ze me dat 
ze cariës willen vermijden. Ze begrijpen 
dan makkelijk de parallel. Voor mij is li-
chamelijke activiteit de tandpasta van 
ons lichaam.” Op consultatie gaat hij 
als volgt tewerk: “Ik toon mijn patiënten 
foto’s van een gezonde ader en hoe die 
vervormd wordt over de jaren heen. We 
worden immers met normale aders ge-
boren. Op de leeftijd van 20 jaar kunnen 

er al vaatproblemen bestaan zonder dat 
er van vernauwing sprake is. Vernauwin-
gen duiken over het algemeen maar op 
vanaf 50 jaar. Je ziet dan progressief dat 
vetstof zich vastzet op de wanden, het 
eerste teken van cardiovasculaire aan-
doeningen. Dat mondt uit in vernauwin-
gen en verstoppingen van bloedvaten. 
Sprekende beelden voor de mensen.”
Vervolgens beveelt hij de overtuigde pa-

tiënten ‘Fitness als medicijn’ aan: “Het 
boek van Yves Devos is zeer begrijpelijk 
geschreven, toegankelijk voor iedereen. 
Om het met een boutade te zeggen: je 
kunt het al op de kop tikken voor de prijs 
van vier pakjes sigaretten. En je hoeft niet 
eens naar de fitness om het in de prak-
tijk om te zetten. Thuis kan ook. Voor wie 
in de buurt van een fitnesszaal woont, 
raad ik wel een bezoekje daar aan, op zijn 
minst in het begin. Dat om te profiteren 
van een begeleiding op maat, aangepast 
aan pathologie en fysieke problemen.”

“Natuurlijk zijn niet alle patiënten over-
tuigd na de eerste consultatie. Gedrags-
verandering vergt tijd en is zeer moeilijk. 
Maar door de boodschap te herhalen ge-
beurt dat vaak toch. Komt nog bij dat nie-
mand graag geneesmiddelen neemt. Dus 

als je tezelfdertijd de boodschap geeft dat 
ze bij een minimum aan fysieke activiteit 
geen of minder nood hebben aan medi-
catie om op lange termijn een behoorlijke 
levenskwaliteit te behouden, werkt dat. 
Het voordeel zit in de verandering van je 
levenspatroon”, aldus Van Mieghem.

Al mooie resultaten 
geboekt
In onze westerse maatschappij zijn hy-
pertensieproblemen vaak te wijten aan 
een gebrek aan fysieke activiteit. 
De cardioloog kent zo voorbeelden van 
patiënten die hun antihypertensiva sterk 
konden terugdringen of zelfs afbouwen 
door een betere levensstijl met meer li-
chaamsbeweging. Nog een concreet ge-
val: “Een patiënt met een myocardinfarct 
5 jaar geleden, toen was hij ongeveer 45. 
Ik behandelde hem en deed hem verstaan 
dat hij absoluut zijn levensstijl moest om-
gooien. Hij leefde beroepsmatig uiterst 
gestresseerd, fysieke activiteit kwam er 
niet aan te pas. Vandaag sport hij vijf tot 
zes uur per week en zo kon ik een deel 
van zijn geneesmiddelen afbouwen (een 
bètablokker onder meer) waardoor hij op-
nieuw zijn maximale vermogens capaciteit 
verwierf. Vorig jaar nam hij zelfs deel aan 
de kwart triatlon van Brugge!”
“Onze gezondheidswinst binnen de 
cardiologie de komende 100 jaar? Sys-
tematisch spreken over het belang van 
lichaamsbeweging. Of het nu gaat om 
een jongere van 20 met wat hartkloppin-
gen of een man van 50 met hypertensie, 
we moeten profiteren van elk patiënt-
cardio loogcontact om het onderwerp 
‘levensstijl’ aan te boren. Zo halen we 
bijna de grootste gezondheidswinst, 
want aanzienlijke vooruitgang werd al 
geboekt de laatste halve eeuw. Dus rest 
ons nog de aanpassing van onze levens-
stijl”, besluit dr. Carlos Van Mieghem. ❚
F.D./P.S. JS
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‘Lichamelijke activiteit  
is de tandpasta van ons lichaam’

Cardioloog Carlos  
Van Mieghem (OLV-Aalst) 

raadde zijn patiënten 
steeds fysieke activiteit 

aan. Toen hij hoorde van 
het concept ‘Fitness als 
medicijn’ (DS 84 en 85) 

nam hij het over in 2010. 
De resultaten die hij 

daarmee boekte, waren 
niet onaardig!

BEROEPSNIEUWS

Dr. Carlos  
Van Mieghem
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Em. prof. dr. Colardyn (71) overleden

Op 10 juni overleed em. 
prof. dr. Francis Colardyn 

(71), voormalig CEO en 
hoofd intensieve zorg van 

het UZ Gent.

P rof. Colardyn kende een rijk 
gevulde loopbaan aan het UZ 
Gent, onder meer als medisch 

diensthoofd intensieve zorg, lid van de 
medische raad en de raad van bestuur, 
hoofdarts en van 2004 tot 2010 ook als af-
gevaardigd bestuurder. Hij stond, onder 
meer met de invoering van een nieuw or-
ganisatiemodel, mee aan de wieg van de 
modernisering van het ziekenhuis.

Zo sprak de voormalige CEO in een in-
terview met ondergetekende destijds 
nog heel gedreven over de herinrich-
ting van de UZ-campus met de invoe-

ring van het principe van horizontale 
silo’s. Ook het doortrekken van de 
tramlijn naar het ziekenhuis was tij-
dens zijn bewind al een optie. Inmid-
dels is dat plan ook doorgevoerd.

Leermeester
Prof. Colardyn was bovenal een zeer ge-
waardeerde en geliefde collega, arts en 
onderzoeker, luidt het in een mededeling 
van het UZ Gent. Prof. dr. Eric Mortier, 
afgevaardigd bestuurder van het UZ 
Gent: “De medische wereld verliest een 
bijzondere collega en een leermeester 

voor velen. De directie van het UZ Gent 
wil haar diepe medeleven betuigen aan 
zijn familie en naasten en aan alle col-
lega’s die prof. Colardyn kenden en met 
hem samenwerkten.”

Ook na zijn loopbaan bleef dokter Colar-
dyn nog zeer actief, onder meer in het 
ziekenhuis van Zeeuws-Vlaanderen, en 
hij stortte zich op de studie van het Chi-
nees. Prof. Colardyn was ook een sociaal 
bewogen man. ❚

P.S.

Em. prof. dr. Francis Colardyn

“Een patiënt met myocardinfarct veranderde zijn levensstijl en liep vorig jaar 
zelfs een kwart triatlon.”
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The Only Available Kit on the Market

Better Marker for Vitamin D activity than total 25OH Vitamin D in case of :

 Cancer        Liver and Renal Failure     

 Obesity & Pregnancy     Proteinuria

 Hormone replacement therapy   Cystic Fibrosis 
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 Direct Measurement of free 25OH Vitamin D       
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B elgië is bekend voor zijn farma-
ceutische industrie. We hebben 
gevestigde waarden in ons land 

die bijzonder goed presteren en bo-
vendien zeer belangrijk zijn voor onze 
economie. In 2015 exporteerde België 
(1) voor meer dan 41,3 miljard euro aan 
geneesmiddelen en vaccins, een groei 
van + 3,7%. Het is bovendien een sector 
die bovengemiddeld in wetenschappe-
lijk fundamenteel en toegevoegd on-
derzoek investeert (R&D): in 2015 niet 
minder dan 2,6 miljard euro, een stij-
ging met +5,5%. De sector telt 35.000 
medewerkers (+ 1,8% in 2015) waarvan 
4.200 (+ 2,9%) onderzoekers. Pharma.
be, de Algemene vereniging van de Ge-
neesmiddelenindustrie van België telt 
ruim 130 innovatieve farmaceutische 
bedrijven met een vestiging in België. 
Daarvan zijn er een 80-tal als kmo te 
beschouwen, wat nogmaals het belang 
van de kmo’s als economische factor in 
ons land aangeeft.

Naast de innovatieve farmaceutische 
industrie is er ook nog Febelgen, de 
koepelorganisatie van de generieke far-
maceutische sector in ons land. Volgens 
hun website zijn 11 bedrijven lid van de 
organisatie (2). Tussen beide sectoren 
is er een groot verschil, de generieke 
industrie gebruikt de patenten van de 
innovatieve industrie om goedkope ko-
pieën op de markt te brengen. Daarmee 
spaart de gezondheidssector beslist 
geld uit in de aanschaf van geneesmid-
delen, maar of dit ook de ontwikkeling 
van innovatieve geneesmiddelen stimu-
leert is ons niet bekend noch bevestigd. 
De opkomst van biosimilaire genees-
middelen, kopieën van biologische 
geneesmiddelen zoals antilichamen, 
wordt een hele uitdaging voor zowel de 
voorschrijvers als voor de regulatoren 
die voor deze geneesmiddelen de toe-
gang tot de markt moeten geven. Het 
klassieke argument dat steeds gebruikt 
wordt is ‘kostenbesparing’, hetgeen na-
tuurlijk klopt. Maar een industrie die 
geen stevige winst maakt blijft niet be-
staan, dus maakt ook deze kloonindus-
trie nog heel wat winst…

Nieuwe innovatieve 
bedrijven
Maar wij willen het nu hebben over de 
innovatieve en nieuwe kmo-bedrijven in 
de sector. Bedrijven die eventueel recent 
hun eerste stappen op de beurs hebben 
gezet. Hun beurswaarde interesseert 
ons niet echt, maar wel het product of 
de therapie waar zij voor staan.

Als we het hier al over bedrijven heb-
ben, is daar steeds al enige geschiede-
nis aan verbonden. Veel van de nieuwe 
‘start-ups’ ontstonden als research-
project, bijvoorbeeld binnen een uni-
versiteit. Die eerste stap kan lange 

jaren duren, de nieuwe vondst moet 
uiteraard beschermd worden met één 
of meerdere patenten omdat anders 
derden met de goede resultaten kun-
nen gaan lopen zonder daar ook maar 
iets voor te betalen. Dat is meteen een 
van de ook ethisch moeilijke punten. 
Als wetenschapper zou je je vindingen, 
het resultaat van je onderzoek moeten 
publiceren en daardoor ter beschikking 
stellen van alle collega’s onderzoekers. 
Maar als er dan een potentieel genees-
middel of diagnosticum in verborgen 
zit, zal de interesse van een bedrijf mee 
bepaald worden door de potentiële be-
scherming van hun investering in de 
start-up. Een patent geeft ten minste 
bescherming voor een zekere periode. 
Maar door niet of pas na het nemen 
van een patent te publiceren, hebben 
collega’s niet de kans om hun kennis 
toe te voegen en er nog meer mee  
te doen.

Short and sweet life
De meeste start-ups zullen evenwel 
hun vijfde verjaardag niet vieren we-
gens een gebrek aan succes. Succes 
moet hier geïnterpreteerd worden als 
het kunnen verzamelen van voldoende 
financiële middelen om verder aan re-
search te kunnen doen en de patenten-
portfolio te kunnen uitbreiden. Ook het 
vroeg afsluiten van allianties met grote 
industriële partners (farmaceutische be-
drijven bijvoorbeeld) vergroot de kans 
op overleven. En dat overleven zal ty-
pisch doorgaan tot er een grote stap 
moet gezet worden waar honderden 
miljoenen euro’s voor nodig zijn. Dan 
spreken we typisch over het opzetten 
van een klinisch onderzoeksproject, een 
clinical trial die de werkzaamheid en 
veiligheid van een nieuw geneesmiddel 
in de praktijk zal moeten aantonen. Dit 
is voor veel start-ups het moment van 
de waarheid. Soms kan dit in een con-
sortium gebeuren waarbij zij nog een 
rol spelen met hun eigen identiteit, of 
is dit het moment waarop het bedrijf 
wordt overgenomen door een grote 
speler.

De regulatoren (EMA, 
FDA) spelen ook mee
Indien dat nog niet gebeurd is, zal die 
overname er allicht toch komen op het 
moment dat de autoriteiten (EMA of 
FDA) het nieuwe product toelaten tot 
bijvoorbeeld de Europese markt. Dan 
treedt er een nieuwe en zeer dure fase 
in werking: het op de markt brengen 
van het product. Het hebben van een 
verkoops- en marketingteam, wat als 
bedrijf met één product bijzonder moei-
lijk en riskant is. Het overleven van het 
bedrijf kan op het spel staan en moeilij-
ke beslissingen kunnen zich opdringen. 
Soms wordt het erop of eronder.

Een beursintroductie
Door deze levensfases heen kan een 
start-up op bijna eender welk moment 
ook denken aan een introductie op de 
beurs. Een voordeel van een beursintro-
ductie is dat investeerders van het eer-
ste uur hun aandelen kunnen verkopen 
aan ‘het grote publiek’. Ook de andere 
bezitters van aandelen zullen die in de 
toekomst via de beurs kunnen verkopen 
wanneer zij dat willen en daarbij winst 
of verlies maken. Door dit verkopen van 
aandelen via de beurs kan de waarde 
van een bedrijf ook sterk wisselen in de 
tijd. Bovendien, en dat is (voor mij) een 
nadeel, is het bedrijf ook verplicht om 
nieuwe regels te volgen en bijvoorbeeld 
elk kwartaal met een resultaatmedede-
ling te komen. Dat maakt dat het bedrijf 
zijn industrieel project en zijn werking 
niet langer op de lange termijn kan ver-
volgen, maar met een driemaandelijk-
se termijn geconfronteerd wordt. Hier 
wordt slecht nieuws dan afgestraft met 
een dalende koers en soms wegvluch-
tende aandeelhouders. Hierbij moeten 
we opmerken dat het bedrijf op zich 
niet geraakt wordt in zijn ‘kassa’ door 
het verkopen van aandelen tussen par-
ticulieren en investeerders, maar de 
beurswaarde wordt wel beïnvloed. Dat 
is anders wanneer het bedrijf besluit 
tot het uitgeven van nieuwe aandelen 
(zoals bij een beursintroductie), de op-
brengst daarvan komt effectief binnen 
in de ‘kassa’ van het bedrijf en is be-
schikbaar voor de werking.

En dan ook nog…
Een laatste opmerking, al zijn de stich-
ters van een bedrijf vaak in het verleden 
betrokken geweest bij de research en 
mogelijk zelfs noodzakelijk voor het 
ontstaan van het bedrijf, zij zijn vaak 
maar kleine aandeelhouders. En, het 
zijn de aandeelhouders die volgens hun 
deel van het bedrijfskapitaal eigenaar 
zijn van het bedrijf en dat bedrijfskapi-
taal dan ook kunnen verkopen aan wie 
zij willen. De stichters, de ‘hersenen’ van 
het bedrijf staan vaak machteloos bij 
een overname van hun bedrijf en lopen 
altijd het risico aan de kant geschoven 
te worden vermits hun primair objectief 
een nieuw geneesmiddel of diagnosti-
cum was, en het primair objectief van 
de aandeelhouder een meerwaarde van 
zijn investering zal zijn. ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur Focus Diagnostica

Referenties
1- Bron Pharma.be De Algemene Vereniging van de 

Geneesmiddelenindustrie.
2- Bron febelgen.be Koepelorganisatie van de Belgische 

generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie.
3- Johan Desmet et al., Structural basis of IL-23 

antagonism by an Alphabody protein scaffold, 
Nature Communications, 5:5237 doi: 10.1038/
ncomms6237(2014).

❚ EDITORIAAL ■

Biotechbedrijven in België

Bij diverse behandelingen, 
bijvoorbeeld kanker of 
immuunziekten zoals 

multipele sclerose 
(MS), wordt vandaag 

al gebruikgemaakt van 
antilichamen. Die hebben 

nadelen: ze zijn heel groot 
en zullen over het algemeen 

aan het celmembraan 
actief zijn. Om een 

antilichaam in een cel 
binnen te smokkelen zijn er 
bijzondere omstandigheden 

nodig. Er zijn al heel 
wat voorbeelden van 

succesvolle en in de praktijk 
gebruikte immunologische 

medicijnen en er zijn er nog 
in de maak.
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Complix nv

Om de nadelen van de grote an-
tilichamen op te vangen kan 
men ze uiteraard verknippen 

tot kleinere units waarbij de hypervari-
abele zone het doelwit blijft. Men kan 
ook speciale antilichamen inzetten zoals 
deze van de kameelachtigen, de nanobo-
dies die door Ablync, een ander Belgisch 
bedrijf, gepionierd worden. Complix ziet 
het nog anders, zij willen nog kleinere 
moleculen, eiwitten met 70 tot 100 ami-
nozuren, inzetten en noemen deze ‘alp-
habodies’. Deze kleine moleculen, mits 
de juiste samenstelling, kunnen bin-
nendringen in een cel en dan daar actief 
worden. De mechanismen zijn heel wat 
eenvoudiger dan met een gigantisch an-
tilichaam.

Alphabodies?
Alphabodies zijn zoals reeds aange-
geven eiwitten uit de gewichtsklasse 
8-12.000 dalton met een behoorlijk sta-
biele structuur. Niet alleen zijn ze ther-
misch erg stabiel, hun driedimensionale 
structuur is dat ook. In eenvoudige be-
woordingen gaat het over één eiwitke-
ten die zich spontaan in drie alfahelixen 
opdeelt, die verbonden met spacers zich 
tot een compacte ‘coiled-coil’ structure-
ren.

Het gedeelte van het alphabody dat een 
antigen zal herkennen bestaat uit enke-
le aminozuren op strategische plaatsen, 
aan de buitenkant van het eiwit. Dit kan 
vergeleken worden met de hypervaria-
bele domeinen in een antilichaam waar 
het aantal betrokken aminozuren ook 
beperkt is. Of met de antigenreceptoren 
op T- en B-cellen. 

IL-23
Het doel op langere termijn is om deze 
alphabodies therapeutisch in te zetten, 
het is dan ook een belangrijke vast-
stelling dat deze niet-immunogeen en 
niet-toxisch zijn. Een voorbeeld met the-
rapeutisch potentieel is een alphabody 
dat interleukine-23 kan blokkeren. IL-23 
wordt geproduceerd door dendritische 
cellen en macrofagen, en is noodzakelijk 
voor de expansie en het overleven van 
Th17-cellen. Deze laatste produceren 
IL-17, dat geassocieerd is met het ont-

staan van auto-immuuninflammatoire 
ziekten zoals psoriasis, MS en bijvoor-
beeld reumatoïde artritis. Het blokkeren 
van IL-23 zou dan deze ziekten kunnen 
voorkomen/behandelen. IL-23 (en IL-12) 
worden bijvoorbeeld geblokkeerd door 
een therapeutisch antilichaam (usteki-
numab) dat goedgekeurd is door FDA en 
EMA voor de behandeling van ernstige 
vormen van psoriasis. 

IL-23 is een eiwit dat een grote gelijkenis 
vertoont met IL-12: beide hebben dezelf-
de subeenheid waardoor antilichamen 
tegen het ene ook met het andere kun-
nen kruisreageren. De p19-subeenheid 
is specifiek voor IL-23, en het is deze die 
het echte doelwit is van het alphabody. 
Het is ook de p19-subeenheid die zorgt 
voor de specifieke binding met de IL-23 
receptor (IL-23R). Het monoclonale anti-
lichaam ustekinumab bindt daarentegen 
aan de p40-subeenheid en kan zowel IL-
12 als IL-23 blokkeren.

Anti-(IL-23 p19) 
alphabodies
De gemeenschappelijke alfahelixstruc-
tuur wordt gevormd door vier herhaal-
de sequenties van zeven aminozuren 
(septet) die met elkaar verbonden zijn 
via linkers rijk aan serine en glycine. De 
referentiesequentie van één zo’n septet 
is als volgt: IAAIQKQ (isoleucine, alani-
ne, alanine, isoleucine, glutamine, lysi-
ne, glutamine). Vier van deze septetten 
vormen één alfahelix samen met uiter-
aard de nodige andere aminozuren (3). 

De alphabodies werden geproduceerd 
door cDNA in Escherichia Coli binnen 
te smokkelen met behulp van bekende 
M13-faagtechnieken en tot expressie te 
brengen. 

Op basis van kristallografische studies 
weten de onderzoekers nauwkeurig 
welke aminozuren zich waar bevinden. 
In een volgende stap worden sommige 
van de aminozuren in bepaalde septet-
ten willekeurig gewijzigd. Daardoor be-
komen de onderzoekers een uitgebreide 
set van alphabodies die al dan niet sterk 
of zwak met het doelwit kunnen binden. 
Dat wordt experimenteel bepaald en er 
zijn grote verschillen.

Door een groot aantal varianten in E-coli 
te produceren en te analyseren worden 
varianten gevonden die veel hogere 
bindingskarakteristieken hebben dan 
het eerste werkzame alphabody. Kris-
tallografisch is aangetoond (Figuur 1) 
dat dit alphabody zich bindt aan de p19- 
subeenheid.

En de toekomst
De omvang van alphabodies is voldoen-
de klein om hun structuur precies te 
kennen, en om door middel van geavan-
ceerde kristallografische analyses pre-
cies te achterhalen hoe het alphabody 
zich bindt met het doelwit, en dat tot 
op het niveau van de individuele amino-
zuren. Deze kennis kan gebruikt worden 
om nieuwe doelwitten te benaderen.  
Ofwel start men met een bekende set 

van alphabodies en zoekt men deze die 
de best bindingskarakteristieken heeft 
om van daaruit naar beter te gaan via 
kleine wijzigingen in de moleculen.

Of men kent het doelwit zéér goed en 
kan dan door modellering en berekening 
proberen om de juiste en hopelijk opti-
male structuur van de bindingsplaats in 
een nog te maken alphabody te bepalen. 
Daarna kan het resultaat natuurlijk nog 
verbeterd worden. Bij deze werkwijze 
via modellering en berekening wordt 
dan de eerste stap ‘in silico’ gezet.

En het bedrijf
Het bedrijf werd opgericht in 2008 door 
een syndicaat van investeerders met als 
bekende namen de Limburgse Recon-
versie Maatschappij (LRM), de GIMV, 
LRD (Leuven Research and Develop-
ment) en andere (zie website). In totaal 
werd er al 26 miljoen euro opgehaald. 

Complix nv heeft vestigingen in Die-
penbeek (BioVille), Zwijnaarde en in het 
Groothertigdom Luxemburg (House of 
BioHealth).

Zoals gebruikelijk voor een bedrijf als 
Complix is niet het eigen kapitaal het 
belangrijkste, maar wel het onderhan-
delen van goede deals met derde partij-
en in verband met projecten. En op dat 
gebied heeft Complix rond de jaarwis-
seling een mooi contract getekend met 
MSD (Merck-Sharp and Dohme) voor 
samenwerking bij het naspeuren van 
twee intracellulaire kanker targets. Er is 
een bedrag mee gemoeid van 280 mil-
joen dollar uit te keren bij de realisatie 
van bepaalde doelen. Daarnaast zullen 
er bij succes ook nog royalties betaald 
worden.

Om al dat moois te realiseren heeft 
Complix natuurlijk medewerkers nodig 
en door de samenwerking met MSD zal 
het aantal snel toenemen naar mogelijk 
een veertigtal (CEO Dr Mark Vaeck in Het 
Laatste Nieuws op 7 januari 2016). ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur Focus Diagnostica

Figuur 1: IL-23 alphabodycomplex (3).



20 I

De Specialist 86 ❚ 23 juni 2016 www.despecialist.eu

 FOCUS DIAGNOSTICA

ASIT biotech  
(Allergen-Specific Immuno Therapy)

Allergie behandelen/
desensibiliseren
Een allergie ontstaat doordat een per-
soon reageert op een vreemde stof en 
zich daartegen verzet door de vorming 
van specifiek tegen die stof gericht im-
munoglobuline (IgE). Allergenen stimu-
leren daardoor een afzonderlijk pad in 
het immuunsysteem, in die zin dat het 
een specifiek type IgE oplevert. De res-
pons is zo specifiek dat men in het la-
boratorium door analyse van het aanwe-
zige IgE de oorzaak, het allergeen, kan 
identificeren.

Zo’n allergie kan ‘redelijk’ onschadelijk 
zijn, niezen, lopende ogen, jeuk… maar 
ze kan ook levensbedreigend worden. 
Allergie tegen bijen- en wespengif kan 
na enkele beten aanleiding geven tot 
een anafylactische shock die indien 
niet met spoedige en adequate behan-
deling tot de dood kan leiden. Patiën-
ten met dit soort allergie zullen dan 
ook vaak een injectiepen met adrenali-
ne bij zich dragen en hopen dat iemand 
weet wat ermee te doen in geval van 
nood.

Maar zelfs een allergische rinitis kan de 
maatschappij op kosten jagen, in de VS 
heeft men voor 2010 geschat dat er in dit 
verband 16 miljoen artsenconsultaties 
gepresteerd werden, 6 miljoen werk- en 
schooldagen verloren gingen en een to-
taal van 17,5 miljard dollar aan kosten 
gemaakt werden.

Allergieën zijn behoorlijk storend zijn 
en kunnen aanleiding geven tot een ver-
laagde levenskwaliteit, maar er zijn be-
handelingen. De eerste en daarom niet 
de eenvoudigste maatregel is uiteraard 
om een nieuwe blootstelling te voorko-
men. In geval van een allergie voor bijen- 
en wespengif zal de persoon zich best 
ver weg houden van deze insecten en 
bij een bekende, zeg maar notenallergie, 
zal men ook de nodige contacten voor-
komen. 

Daarnaast kan men trachten de patiënt 
te desensibiliseren, wat zeker niet voor 
alle allergenen kan. Hierbij krijgt de pa-
tiënt over een langere periode stijgende 
doses van het geïdentificeerde allergeen 

subcutaan geïnjecteerd. Het allergeen 
dat gebruikt wordt is steeds een pre-
paraat met een gezuiverde vorm, een 
extract. Men kan moeilijk een graspol-
lenpulp injecteren. De geïnjecteerde 
allergenen stimuleren het immuunsys-
teem om specifieke IgG-antilichamen te 
produceren. Bij een volgende blootstel-
ling aan het allergeen zullen deze door 
de IgG-antilichamen geïntercepteerd 
worden, zodat de allergenen niet lan-
ger beschikbaar zijn om door specifieke 
membraangebonden IgE-moleculen ge-
bonden te worden. Met andere woorden, 
de normale allergie-immuunrespons die 
specifiek IgE-gemedieerd is, wordt ge-
blokkeerd via circulerend specifiek IgG.

Het (bijna) perfecte 
allergeen
Het succes van een desensibilisering 
wordt mee bepaald door de goede kwa-
liteit van het gebruikte antigeen. Boven-
dien is het bij de bereiding belangrijk dat 
deze tot een reproduceerbaar product 
zou leiden. 

M DxHealth heeft zijn hoofd-
kwartier in de VS, maar heeft 
zijn Europees hoofdkantoor 

in Herstal en een (epi)genetische on-
derzoeks-joint-venture met de UGent 
(NXTGNT) te Gent. Het is een bedrijf dat 
ondertussen ook elk jaar een mooie om-
zet genereert: in 2015 18 miljoen dollar 
waarbij 35.000 patiënten getest werden.

September 2015 zette MDxHealth zelf 
een stap naar schaalvergroting door 
een Nederlandse biotech-start-up over 
te nemen. Meer bepaald gaat het om 
NovioGendix, een bedrijf uit Nijmegen, 
eveneens actief in de prostaatkanker-
diagnostiek, zodat hun producten elkaar 
aanvullen. NovioGendix gebruikt een 
urinemonster.

MDxHealth, de inzet
Er is natuurlijk niet alleen prostaatkan-
ker, maar dit is de eerste kanker waar 
MDxHealth zijn oog op liet vallen. Van 

prostaatkanker is geweten dat er enke-
le grote problemen zijn waarvoor nog 
steeds naar geschikte oplossingen wordt 
gezocht. Er is het probleem om een on-
derscheid te maken tussen tumoren die 
niet goedaardig zijn, maar zo traag evo-
lueren dat vrijwel iedereen die ermee te 
maken krijgt aan iets anders zal sterven. 
En die andere tumoren die wel degelijk 
gevaarlijk zijn en via metastasering zul-
len evolueren tot een echte doodsoor-
zaak. In België sterven er elk jaar 1.500 
mannen van prostaatkanker, wat signifi-
cant is. Een beetje speels wordt gezegd 
dat het moeilijk is om het onderscheid 
te maken tussen de huiskatjes en de tij-
gers. Maar, in de echte wereld zijn er ook 
huiskatjes die uiteindelijk uitgroeien tot 
gevaarlijke tijgers, al zijn er dat niet veel.

Het ander probleem bij de diagnose van 
prostaatkanker zijn de invasieve biopsie-
en. Veel van die biopsieën komen terug 
van de patholoog als negatief (in België 
minder dan één op twee). De patiënt van 

zijn kant heeft dan wel een biopsiesessie 
achter de rug die niet nodig was. Dat is 
natuurlijk wat kort door de bocht, want 
het prostaatvolume dat onder de vorm 
van weefselstukjes naar het labo gaat is 
om en bij 1% zodat er meer dan ruim-
te genoeg is om naast een kleine tumor 
te prikken. Ook na een eerste negatieve 
biopsie moet er mogelijk na een aantal 
maanden beslist worden of er een nieu-
we reeks wordt afgenomen en dat doet 
men niet lichtzinnig. Ook hier wil men 
graag over meer merkers beschikken om 
die beslissing beter te motiveren.

MDxHealth de technieken
MDxHealth werkt op het genoom. Daar-
bij benutten zij enerzijds een speciale 
kwantitatieve PCR-techniek en ander-
zijds next generation sequencing. Voor 
prostaatkanker biedt MDxHealth twee 
testen (producten) aan, SelectMDx en 
ConfirmMDx. 

ConfirmMDx
De ConfirmMDx-test wordt uitgevoerd 
op biopsiemateriaal (gefixeerd met for-
mol en in paraffine ingebed), nadat de 
patholoog een negatief rapport heeft 
uitgebracht. In dit geval wordt dan de 
vraag gesteld of een nieuwe biopsie zin-
vol is en een grote kans heeft om wel 
een significante kanker aan te tonen. De 
achtergrond van de test is dat bij pros-
taatkanker enkele genen [APC (adeno-

matous polyposis coli # tumor suppres-
sor), GSTP1 (Glutathione S-transferase 
P # DNA recovery) en RASSF1 (Ras-as-
sociated domain-containing protein 1 # 
tumor suppressor)] hypergemethyleerd 
worden en dat daardoor transcriptie 
naar RNA en later proteïnes geblokkeerd 
wordt. Bovendien zou zich hierbij een 
soort halo-effect voordoen, de zone rond 
een tumor zou ook hypermethylering 
vertonen, waardoor de analyse van een 
stukje negatieve biopsie zinvol is. 

De ConfirmMDx test is een kwantita-
tieve methyleringspecifieke PCR-test 
voor de drie aangegeven genen met het 
ACTB-gen als referentie. Voor elk van de 
drie genen wordt een methylatieratio 
in vergelijking met het ACTB-gen bere-
kend waarbij vastgelegde cut-offwaar-
den worden gehanteerd. Indien één 
gen in één biopsiemonster een positief 
resultaat oplevert, wordt dit als posi-
tief gerekend. Voor elke patiënt worden 
minimaal zes biopsiemonsters geanaly-
seerd. Zijn er minder dan zes monsters 
dan is de aanwezigheid van een positief 
resultaat in de aangeboden monsters 
bevestigend. Voor een negatief resultaat 
daarentegen zijn zes negatieve analyses 
vereist.

SelectMDx
Deze nieuwe prostaatkankertest werd 
niet door MDxHealth ontwikkeld, maar 
wel door een Nederlandse start-up 

MDxHealth is al langer op de beurs genoteerd 
(Euronext 2006), en is ook actief in de markt. In 
dit geval situeert hun activiteit zich in het domein 
van de laboratoriumdiagnostiek, meer bepaald voor 
prostaatkanker en ook blaaskanker. 

ASIT biotech is in 1997 ontstaan als een spin-off van 
de ULB (Université Libre de Bruxelles). Het is een 
biofarmaceutisch bedrijf dat therapeutica wil ontwikkelen 
in het domein van allergie. In het kort wil ASIT middelen 
ontwikkelen waarmee patiënten met een allergie kunnen 
worden behandeld teneinde hen te ‘desensibiliseren’. 
ASIT biotech heeft eind april zijn introductie op de 
EURONEXT-beurs gerealiseerd en bijna 24 miljoen euro 
bedrijfskapitaal opgehaald.

MDxHealth
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Dit laatste is wat ASIT biotech doet en 
verder wil ontwikkelen. Als eerste toe-
passing hebben zij graspollenrinitis aan-
gepakt. Zij bouwen daarbij op kennis 
die het resultaat is van onderzoek aan 
de ULB. Het is intussen geweten dat de 
allergische reactie die een degranulatie 
van mastcellen oplevert, veroorzaakt 
wordt door cascades van reacties waar-
bij de binding van het allergeen aan 
IgE-antilichamen de aanzet vormt. Spe-
ciaal is dat simultaan twee IgE-molecu-
len (aan het mastceloppervlak) zich met 
het allergeen binden. Indien de aller-
geenfragmenten te klein zijn om de brug 
tussen twee IgE-moleculen te vormen 
volgt er geen degranulatie. Deze kleine 
precisieallergeenmoleculen zijn wel be-
schikbaar en geschikt om aanleiding te 
geven tot IgG-productie (desensibilise-
ring). Met andere woorden: de injectie 
met het allergeen zal geen ‘allergische’ 
respons opwekken maar wel een toene-
mende desensibilisering.

Het proces dat ASIT biotech voor de 
bereiding van de allergenen gebruikt is 
met patenten beschermd. Het volgt in 
principe opeenvolgende stappen van op-
zuivering, wat uiteindelijk een voorloper 
van het eindproduct oplevert. Dit wordt 
daarna enzymatisch omgezet in mono-
dentale allergenen met één epitoop van 
een strikt gestandaardiseerde afmeting.

Eerste klinische studies
Vandaag lopen de eerste fase III-klini-
sche studies in verband met graspol-
lenrinitis met gp-ASIT+™, waarbij men 
hoopt deze af te ronden in 2017. Daar-
na is het de bedoeling om in Duitsland 
(Paul Ehrlich Instituut) een aanvraag om 
toegang tot de Duitse markt te krijgen in 
te dienen. Het kapitaal van ASIT biotech 
zal dit onderzoek en vergelijkbaar on-
derzoek in de VSA moeten financieren, 
maar nu is al bekend dat het verzamelde 

kapitaal niet zal volstaan om al dit werk 
tot een goed einde te brengen. Er zal dus 
in de toekomst opnieuw naar geld moe-
ten worden gezocht.

En na deze fase?
Het is duidelijk dat ASIT biotech dezelf-
de technieken zal gebruiken voor andere 
belangrijke allergenen, en ze hebben al 
werk in verband met rinitis veroorzaakt 
door de huisstofmijt bekendgemaakt 
(hdm-ASIT+™). Daarna zou hopelijk de 

verkoop van hun eerste product moeten 
volgen, wegens de gevolgde weg eerst 
alleen in Duitsland en daarna volgens 
aanvaarding in andere Europese landen. 
Daarvoor zal nog veel geld nodig zijn, 
of een industriële partner die de nodige 
fondsen wil inbrengen, wat heel gebrui-
kelijk is. ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur Focus Diagnostica

NovioGendix. Het is een test die ge-
bruikmaakt van wat een ‘liquid biopsy’ 
genoemd wordt, in dit geval een uri-
nemonster. Het is een mRNA-test die 
door zijn hoge negatieve voorspellende 
waarde (> 95%) heel wat mannen kan 
geruststellen, waardoor er ook minder 
mannen eventueel een biopsiesessie 
moeten ondergaan.

De SelectMDx-test is ontwikkeld als een 
diagnostische test die op diverse appa-
raten kan uitgevoerd worden waardoor 
de test onder de vorm van een kit op de 
markt kan komen. In de VS zal de test 
net zoals de ConfirmMDx-test in de la-
boratoria van MDxHealth worden uitge-
voerd, waardoor MDxhealth uiteraard 
meester zal blijven van de verkoopprijs 
en de winst.

In onze volgend bijdrage (augustus 2016) 
zullen wij nog enkele bedrijven aan bod 
laten komen. De keuze van de bedrijven 
is puur toevallig en zit geen bepaalde ar-
gumentering of analyse achter. Wie zijn 
bedrijf kort wil gepresenteerd zien kan 
natuurlijk informatie bezorgen, maar de 
redactie zal steeds autonoom over op-
name beslissen. ❚

Erik Briers PhD
Hoofdredacteur Focus Diagnostica
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De dienst Cardiologie van 
het UZ Antwerpen onder-

houdt goede banden met de 
wereldbekende Mayo Clinic 

in Rochester, Minnesota,  
in het noorden van Ameri-

ka. Deze vriendschap leidde 
tot een succesvol, geza-

menlijk congres, het  
Antwerp-Rochester  

Cardiology Symposium,  
dat onlangs aan zijn derde 

editie toe was. 

Professor dr. Bharati Shivalkar, één 
van de drijvende krachten achter 
dit symposium, stelde met trots 

een dagvullend programma voor met in 
totaal zes sprekers van de Mayo Clinic 
en 12 sprekers van het UZA. In de vier 
sessies (ischemische hartaandoenin-
gen, hartklepziekten, hartfalen en een 
‘verrassingssessie’ over ‘exploring the 
unknown’) gaven alle sprekers het beste 
van zichzelf met interessante en up-to-
date spreekbeurten. Een samenvatting 
van een aantal voordrachten.

Coronaire aandoeningen: 
niet meer wat ze waren!?
Veronique Roger (Mayo Clinic) beschreef 
de evolutie van coronaire aandoeningen 
in de laatste 20 jaar. Cardiologen base-
ren hun klinische praktijk op de resulta-
ten van klinische studies bij geselecteer-
de patiënten. Wat vaak ontbreekt, zijn 
langetermijnfollow-upstudies om te be-

grijpen wat er in het reële leven gebeurt. 
Vandaar het belang van ‘community- 
studies’ die in de bevolking plaatsvin-
den, en trends en resultaten aangeven 
die verduidelijken wat er werkelijk ge-
beurt met coronaire aandoeningen in 
welbepaalde populaties. 
Een dergelijke gemeenschapsstudie 
werd in ‘Olmsted County’ uitgevoerd bij 
een populatie van zowat 150.000 inwo-
ners (Mayo Clinic en Olmsted Medical 
Center). Uit dit bevolkingsonderzoek 
bleek dat de incidentie van myocard-
infaract (MI) tussen het midden van de 
jaren tachtig en negentig niet veel ver-
anderde in de globale populatie. Er was 
wel een daling bij mannen gecompen-
seerd door een stijging bij vrouwen. Wat 
opviel, was de daling van het Q-wave MI 
die werd gebalanceerd door een stijging 
van non-Q-wave MI. Men zag ook een 
duidelijke toename van de leeftijd van 
de mensen die een MI doormaakten en 
overleefden.

Globale daling in de  
laatste 20 jaar, maar…  
relatief meer non-STEMI!
Dit resultaat was dus in het begin van de 
jaren 90 een oproep voor meer en betere 
preventie: cardiologen deden veel met MI 
maar de incidentie van MI veranderde nau-
welijks! Gelukkig stelt men sinds midden 
jaren 90 wel een aanzienlijke daling van 
de incidentie van MI vast (ongeveer 30%), 
terwijl ook de ernst van MI afnam en de 
overleving duidelijk verbeterde. Dit is het 
resultaat van zowel preventie (statines/ 
roken/bloeddruk) als acute reperfusie (PCI).
Na de introductie van de nieuwe defini-
tie van myocardinfarct in 2000, samen 
met het gebruik van hs-troponine als 
biomarker voor MI, merken we een op-
merkelijke verandering in het type van 
MI: een duidelijke stijging van het aan-
tal patiënten met een non-STEMI (+ 49% 
globale trend) versus deze met een STE-
MI (- 41%) (Figuur 1).

Ander epidemiologisch onderzoek in de 
VSA en Europa toont ook een globale 
daling van MI sinds de eeuwwisseling, 
met een spectaculaire afname van STE-
MI en een verschuiving naar NSTEMI. 
Het is tegelijk duidelijk dat de ernst van 
MI verder afneemt en dat dit samengaat 
met een verbetering van de overleving. 
Bovendien is er ook een trend naar een 
vermindering van onstabiele angor. 
Onstabiele angor neemt dus niet toe 
ten koste van de daling van MI. Ook de 
overlijdens als gevolg van CHD vóór de 
opname in het ziekenhuis nemen aan-
zienlijk af. 

Ten slotte heeft deze shift mogelijke im-
plicaties voor de aanpak van MI. Bijvoor-
beeld, na de behandeling van een MI die 
primordiaal gericht is op de revasculari-
satie van het ‘culprit-letsel’, merkt men 
nu een toename van hartfalen die aan-
zienlijker is bij ‘multivessel-meertakslij-
den’ in vergelijking met ééntakslijden. 
Complete revascularisatie (onmiddellijk 
of stapsgewijs) kan dus meer aangewe-
zen zijn om majeure cardiovasculaire 
events te vermijden. 

Een requiem voor het 
stress-ecg?
Christiaan Vrints (UZA) stelde de vraag 
of het klassieke stress-ecg nog steeds als 
voldoende valide kan worden beschouwd 
in het eerstelijns diagnostisch onderzoek 
wegens een aantal nadelen: lage sensi-
tiviteit (50 tot 55%); matige specificiteit 
(90% en vaak minder bij vrouwen) en de 
interpretatie van de tracés die soms voor 
twijfel kan zorgen. Zo zegt NICE om geen 
inspanning-ecg te gebruiken om de diag-
nose van stabiele angina te stellen of uit 
te sluiten bij mensen zonder vastgestelde 
CAD, terwijl in de richtlijnen van de ESC 
en de ACC de inspanningstest nog steeds 
een primordiaal onderzoek is, zeker bij 
laagrisicopatiënten.

Stress-echo zeer geliefd 
maar vooral ook nuttig!
Er zijn tal van tests met een hogere 
sensitiviteit en specificiteit, zoals inva-
sieve coronaire angiografie, functione-
le beeldvorming en CT-calciumscore  
(Figuur 2). Bij de tests om CAD te diag-
nostiseren, is de stressechocardiografie 
zeker één van de beste qua sensitiviteit 
en specificiteit. De voordelen van de 
inspanningsecho zijn de hoge diagnos-
tische accuraatheid, de informatie over 
de uitgebreidheid van de ischemie, geen 
irradiatie, de beschikbaarheid en de lage 
kostprijs. De nadelen zijn de moeilijke vi-
sualisatie bij obese patiënten of in geval 
van longemfyseem, waarbij eventueel 
contrastmiddel nodig is. De ‘evidence’ 
pleit overigens ook in het voordeel van 
stressechocardiografie, bijvoorbeeld 
over de prognose van de patiënten (1).

CCTA in de lift!
Terwijl de myocardiale perfusiescinti-
grafie zorgen baart over de hoge radi-JS
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atieblootstelling, kan de niet-invasieve 
coronaire CT-angiografie (CCTA) echter 
wel met een lage dosis (consistent < 1 
mSv) worden uitgevoerd met de moder-
ne CT-scanners en de techniek verbetert 
nog. De methode is in elk geval zeer ef-
fectief om obstructieve CAD en coronai-
re stenose uit te sluiten, ook bij vermoe-
den van stabiele CAD, zoals onder meer 
in de SCOT-HEART-studie werd aange-
toond (2). In de grotere PROMISE-studie 
was CCTA echter niet voordeliger ten op-
zichte van stress-ecg met betrekking tot 
het verbeteren van het klinisch resultaat 
bij stabiele CAD (3). 

Er is dus discussie of CCTA als eerste-
lijnsstrategie moet worden gebruikt ten 
nadele van functioneel onderzoek. De 
patiënten met vermoedelijke angina 
pectoris zijn een laagrisicopopulatie met 
een lage prevalentie van obstructieve 
CAD en een risico op MACE dat niet veel 
verschilt van dat van de algemene po-
pulatie (althans in de klinische studies). 
Niet alleen zijn er 100 CCTA nodig om 
één MI te vermijden, maar er is een risi-
co op meer ‘downstream’ beeldvorming, 
met directe verwijzing naar invasieve co-

ronaire arteriografie zonder functionele 
tests om de uitgebreidheid en ernst van 
de myocardiale ischemie te evalueren. 
Er is ook een risico op meer revascula-
risatie zonder een optimale medische 
therapie te overwegen, en dit zonder 
duidelijk prognostisch en symptoma-
tisch voordeel, terwijl de irradiatiedosis 
ook toeneemt.

Prof. Vrints stelde nog dat als CCTA al 
eerstelijnsstrategie wordt gebruikt, de 
combinatie met stressechocardiografie 
aangewezen is om de functionele ge-
volgen van de waargenomen coronaire 
letsels te beoordelen en om de radiatie-
dosis te beperken.

Ten slotte blijkt een eenvoudige CT met 
berekening van de coronaire calcium-
score in combinatie met een inspan-
ning-ecg ook zeer doeltreffend om MI 
of overlijden te voorspellen bij vermoe-
delijke CAD-patiënten (4). Dit alles om 
duidelijk te stellen dat de standaard in-
spanningstest nog ‘gezond en wel’ is, ze-
ker gekoppeld aan de calciumscore, en 
misschien ook de meest kosteneffectieve 
strategie is. 

Beeldvorming voor de 
evaluatie van CAD in de 
spoeddienst
“Niet-invasieve beeldvorming voor CAD 
heeft als eerstelijnsstrategie zeker haar 
plaats in de urgentiesetting. De vraag 
stelt zich uiteraard welke tests voorde-
lig zijn in vergelijking met standaardbe-
handeling en welke patiënten hiervoor 
in aanmerking komen,” aldus Bharati 
Shivalkar (UZA). 

Wie?
Patiënten met positieve troponines en 
NSTEMI of STEMI hebben meestal geen 
extra beeldvorming nodig, behalve in 
geval van complicaties. Bij ecg-negatie-
ve en troponinenegatieve patiënten met 
een laag risico op een ACS kan beeldvor-
ming wel nuttig zijn om een eventuele 
CAD te evalueren. Borstpijn samen met 
buikpijn zijn namelijk de meest frequen-
te redenen voor een bezoek aan spoed. 
Eerst dient dus een ‘triage’ van de pati-
enten met borstpijn te gebeuren en dit 
van laag naar hoog risico (kliniek, ecg, 
bloedanalyse). Nochtans is er altijd een 

risico op het miskennen van een ACS  
(2-6% bij laag en intermediair risico).

Er is voldoende ‘evidence’ dat een 
vroegtijdig toepassen van niet-invasieve 
tests voordelig kan zijn (5). De ‘ESC 2015 
guidelines’ bevelen bij patiënten zonder 
recidief van borstpijn, met normale ecg 
en troponines, maar met een vermoeden 
van ACS dan ook aan om een niet-inva-
sieve stresstest (bij voorkeur met beeld-
vorming) voor induceerbare ischemie uit 
te voeren, alvorens over te gaan tot een 
invasieve strategie (klasse I, graad A).

CCTA op spoed!
Niet-invasieve coronaire CT-angiogra-
fie (CCTA) scoort bij patiënten met een 
vermoeden van CAD even goed of beter 
inzake diagnostische en prognostische 
waarde in vergelijking met bijvoorbeeld 
stressecho, stress-MPI (myocardiale per-
fusiebeeldvorming), en zeker in vergelij-
king met standaardbehandeling (6).

In de ‘ESC 2015-aanbevelingen’ voor 
beeldvorming bij NSTE-ACS wordt aan-
gegeven om CCTA uit te voeren als een 
alternatief voor invasieve angiografie 
om een ACS uit te sluiten wanneer er 
een laag tot intermediair risico op CAD 
is en de cardiale troponines en/of ecg 
geen zekerheid bieden (klasse IIa, graad 
A). Ook in de recente Amerikaanse richt-
lijnen over het gebruik van cardiovascu-
laire beeldvorming in de spoeddienst bij 
patiënten met borstpijn neemt CCTA een 
vooraanstaande plaats in (7). 

In de meest recente NICE-richtlijnen 
(publicatie verwacht in september 2016) 
over de beeldvorming bij recente borst-
pijn wordt CCTA als eerstelijn diagnosti-
sche test aanbevolen wegens het mini-
male risico op radiatie en de belangrijke 
diagnostische informatie die kan worden 
verkregen.

Prof. Shivalkar besloot dat bij niet-inva-
sieve beeldvorming voor de evaluatie 
van CAD op spoedgevallen de radiatie 
minimaal moet blijven (‘safe-ALARA’). 
De test moet praktisch en relatief makke-
lijk uitvoerbaar zijn. Verder moet er een 
hoge negatieve predictieve waarde zijn 
voor de ACS-parameters, een minimum 
aan ‘downstream’ onderzoek en onnodi-
ge revascularisatie en moet men reke-
ning houden met de kostenefficiëntie. ❚ 

Lieven de Norre
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Figuur 1: De incidentie van MI in de Olmsted County gemeenschapsstudie.
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Figuur 2: Sensitiviteit en specificiteit van de verschillende diagnostische technieken voor obstructieve CAD.

Sensitiviteit Specificiteit

Inspannings-ecg 45-50 85-90

Stressecho 80-85 80-88

Stress myocardiale perfusie MIBI 86-90 63-75

Dobutaminestressecho 79-83 82-86

Dobutaminestress-MRI 79-88 81-91

Vasodilatorstressecho 72-79 92-95

Vasodilatorstress myocardiale 
perfusie MIBI

90-91 75-81

Vasodilatorstress MRI 88-94 77-85

Coronaire CTA 95-99 64-83

Vasodilatorstress PET 81-87 74-87
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Doel: neuroprotectie 
Eén ding is wél zeker: stamcellen hebben 
de wind in de zeilen. Ze hebben een rol 
te vervullen bij goed- of kwaadaardige 
hemopathieën, maar er wordt ook al mee 
geëxperimenteerd bij hartfalen, diabetes, 
LMD, CVA of bepaalde huidaandoenin-
gen. Dus ook bij MS. De huidige behan-
delingen kunnen wel de symptomen ver-
zachten of de frequentie en ernst van de 
aanvallen verminderen, maar neuropro-
tectief zijn ze niet. De belangrijkste oor-
zaak van de evolutie van de lichamelijke 
handicap bij MS-patiënten kunnen ze niet 
verhelpen, namelijk het afsterven van de 
neuronen als gevolg van een verregaan-
de aantasting van de myelineschede.

Vervangen van het  
immuunsysteem
Om te bereiken wat geneesmiddelen 
niet kunnen, experimenteerden een 
aantal onderzoeksgroepen in een eerste 
fase met allotransplantatie van hemato-
poëtische stamcellen. Het doel van de 
behandeling is nog niet om de weef-
selschade te herstellen die het gevolg 
is van de chronische ontsteking, maar 
om het immuunsysteem van de patiënt 
te herprogrammeren door het oude im-
muungeheugen te ‘wissen’, in de hoop 
dat de schadelijke ontstekingscellen 
zullen wegblijven. Noem het gerust een 
radicale immunomodulatie. Tijdens een 
sessie over toekomstige MS-behande-
lingen, werden 2 studies voorgesteld die 
op lange termijn – 13 jaar voor de ene en 
5 jaar voor de andere – bemoedigende 
resultaten opleverden.

Een moeizame procedure 
De meest leerzame van de twee studies, 
vanwege de lange follow-up, komt uit 
Canada (1). 24 patiënten – 14 vrouwen 
en 10 mannen – met een gemiddelde 
leeftijd van 34 jaar bij de transplantatie 
en met een remittente MS die al 6 jaar 
evolueerde, werden vergeleken met een 
controlegroep van 8 patiënten met een 
remittente vorm van MS die klassiek 

werd behandeld. Alle 24 patiënten leden 
al vroeg aan een bijzonder agressieve re-
mittente MS, zoals bleek uit de vele aan-
vallen die elkaar zeer snel opvolgden, de 
vele hersenletsels die de MRI aan het licht 
bracht en de ernstige handicap als gevolg 
van de ziekte. 11 patiënten hadden een 
EDSS-score 6, terwijl bij 5 patiënten sco-
re 4 werd genoteerd. Last but not least 
reageerden al deze patiënten nog amper 
op de gebruikelijke behandelingen: 10 
van hen hadden één mislukte behande-
ling achter de rug, bij 7 patiënten hadden 
twee behandelingen gefaald en bij nog 
eens 7 zelfs 3 of 4 behandelingen. Omdat 
autotransplantatie een complexe en vrij 
onbekende aangelegenheid is, zullen we 
er even dieper op ingaan. In een eerste 
fase krijgt de patiënt een behandeling die 
de productie van hematopoëtische stam-
cellen stimuleert en deze cellen snel en in 
grote hoeveelheden van het ruggenmerg 
naar de systemische circulatie voert, van 
waaruit ze worden gerecupereerd via een 
bloedafname. Vervolgens worden deze 
cellen geïsoleerd en in afwachting van 
de transplantatie verpakt en ingevroren. 
In de tussentijd wordt de patiënt onder-
worpen aan een zware, toxische en zeer 
agressieve chemotherapie om alle spo-
ren van het zieke immuunsysteem uit te 
wissen. In een laatste fase worden de ver-
pakte hematopoëtische stamcellen bij de 
patiënt intraveneus geïnjecteerd om de 
vorming van een nieuw immuun systeem 
te stimuleren dat geen enkele herinne-
ring meer heeft aan de schadelijke ont-
steking. De eerste transplantatie werd 
uitgevoerd in 2001. De resultaten zijn dus 
bijzonder interessant aangezien ze bij de 
oudste patiënten een periode van bijna 
13 jaar bestrijken.

De resultaten na 13 jaar 
- Na de transplantatie en tijdens de 

hele beschikbare follow-upperio-
de, werd bij geen enkele patiënt 
nog een klinische opstoot geno-
teerd. Voorheen kregen de patiën-
ten er gemiddeld 1,2 per jaar. 

- De 327 beschikbare MRI-onderzoe-
ken lieten geen enkel nieuw ac-
tief letsel zien dat het gevolg was 
van een hersenontsteking. Vóór 
de transplantatie werden bij 48 
MRI-onderzoeken 188 actieve let-
sels geregistreerd.

- Tijdens de hele follow-upperiode 
moest geen enkele klassieke bij-
komende behandeling worden ge-
bruikt.

- Bijna 75% van de patiënten in het 
onderzoek zag de EDSS-score stag-
neren. Bij sommigen was de score 
zelfs met 1 punt verbeterd, wat een 
enorm verschil betekent op het vlak 
van motorische autonomie. 

- Bij ongeveer 40% van de patiënten 

waren bepaalde symptomen volle-
dig verdwenen: evenwichtsverlies, 
ernstige loopstoornissen, gezichts-
verlies of spierzwakte.

- Op het vlak van levenskwaliteit ten 
slotte konden sommige patiën-
ten hun werk of studies hervatten 
of weer aanknopen met bepaal-
de sport- of vrijetijdsactiviteiten. 
Sommige patiënten trouwden 
en kregen zelfs kinderen (vóór de 
transplantatie waren er gameten 
afgenomen die werden bewaard).

Verbluffende resultaten dus, maar wel 
tegen een hoge prijs. De behandeling 
was immers bijzonder toxisch en ging 
met zeer ernstige bijwerkingen gepaard. 
Eén patiënt overleed aan leverfalen en 
een andere verbleef lange tijd op de 
dienst intensieve zorg vanwege lever-
complicaties. De belangrijkste bijwerkin-
gen zijn koortstoestanden als gevolg van 
de infecties, maar die zijn nu eenmaal 
inherent aan het agressief uitschakelen 
van het immuunsysteem.

Een toekomst in  
verschillende fasen
Hoe indrukwekkend deze resultaten ook 
lijken, vooral op de zeer lange termijn, we 
mogen niet vergeten dat ze niet meer dan 
een idee geven over de efficiëntie van de 
behandeling, en die geenszins formeel 
aantonen. Het onderzoek was immers 
een fase II-studie die werd uitgevoerd 
bij een zeer beperkt aantal patiënten 
en zonder valabele vergelijkingsgroep.  
Bovendien is de behandeling bijzonder 
toxisch en gaan er zeer ernstige bijwer-
kingen mee gepaard. In haar huidige 
vorm kan ze daarom enkel worden voor-
gesteld voor zeldzame gevallen van nog 
jonge patiënten bij wie alle andere be-
handelingen hebben gefaald, van wie de 
intermittente MS nog recent is maar zeer 
agressief en die hun handicap zeer snel 
zien evolueren. Bovendien blijven nog 
tal van praktische vragen onbeantwoord. 
Welke patiëntenprofielen zijn het meest 
gebaat met deze procedure en wat is het 
ideale behandelingsvenster (stadium van 
de aandoening) om tussen te komen? En 
vooral, is er een manier om een efficiënt 
maar veel minder toxisch en agressief 
behandelingsprotocol te ontwikkelen? 
We verwachten veel van een studie die 
over 2 jaar van start zal gaan en waarin 
allotransplantatie van hematopoëtische 
stamcellen zal worden vergeleken met de 
klassieke farmacologische behandeling. 
Andere studies werken met mesenchy-
mateuze stamcellen die niet alleen een 
immunomodulerende rol vervullen, maar 
ook de zenuwen beschermen en herstel-
len. Dat brengt ons meteen bij het ultie-
me doel van al deze experimenten: het 
genezen van MS. ❚

Dr. Jean-Luc SchouvellerJS
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Een eindeloze doolhof van meer dan 200 mondelinge pre-
sentaties en abstracts waarin de huidige en toekomstige 
farmacologische behandelingen van multipele sclerose 
(MS) werden beoordeeld op hun efficiëntie op korte, mid-
dellange en lange termijn, zowel in het echte leven als 
tijdens klinische studies… We kunnen ons erin verdiepen, 
maar de kans is groot dat we verdwalen. Dus waarom 
geen shortcut nemen, langs de stamcellen die ons in een 
zekere maar nog verre toekomst een flink stuk op weg 
zullen helpen naar de genezing van MS? Kijk eerst toch 
maar eens even naar de titel van dit artikel, voordat u al 
te enthousiast wordt: stamcellen houden een belofte in, 
geen zekerheid!

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

■ EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY (EAN), KOPENHAGEN, 28-31/05/2016 ❚

MULTIPELE SCLEROSE

Stamcellen: een veelbelovend project 
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Maar ze bestaat dus wel dege-
lijk, en zelfs met drie verschil-
lende fenotypen naargelang 

de antibioticaklasse die werd toege-
diend. Dat blijkt uit een zeer interessante 
studie van de onderzoekers van de facul-
teit geneeskunde van de universiteit van 
Harvard.

De opdracht die onze confraters van Har-
vard zichzelf gaven was een echt mon-
nikenwerk: ze realiseerden een volledige 
review van de wetenschappelijke litera-
tuur van 1946 tot 2013. Uiteindelijk von-
den ze 391 gevallen van patiënten die 
kort na een antibioticabehandeling voor 
een ernstige infectie, meestal in het ka-
der van een verblijf op intensieve zorg, 
begonnen te ijlen of kampten met plotse 
en ernstige cognitieve of bewustzijns-
stoornissen. Na analyse van deze gege-
vens geval per geval, besloten de onder-
zoekers dat antibioticagebruik globaal 
gezien kan leiden tot drie verschillende 
klinische beelden van encefalopathie (3).

Eerste beeld 
Dit beeld wordt vooral veroorzaakt door 
cefalosporines of peniciline. De sympto-
men beginnen enkele dagen na de start 
van de antibioticakuur.

Dominante symptomen: myoclonieën 
en stuiptrekkingen.
EEG: verstoord
MRI: normaal

Nierfalen is vaak een veroorzakende 
factor van dit klinisch beeld wanneer 
cefalosporines worden toegediend. De 
pathofysiologische hypothese van deze 
symptomen is volgens de auteurs een 
verminderde synaptische transmissie-
remming, met een overmatige stimule-
ring van de zenuwcellen tot gevolg. Dat 
verklaart het klinisch beeld dat wordt ge-
domineerd door myoclonieën en stuip-
trekkingen.

Tweede beeld 
Aan de oorsprong ligt vooral de toedie-
ning van macroliden, fluoroquinolonen, 
sulfamiden of procaïne-penicilline. Ook 
hier ontstaan de symptomen enkele da-
gen na de eerste toediening.

Symptomen: hoofdzakelijk psychose en 
soms, maar zelden, stuiptrekkingen.
EEG: normaal
MRI: normaal 

Dit beeld wordt verklaard door een 
stoornis in de stimulering van de D2-do-
paminerge receptoren en glutamaatre-
ceptoren, zoals die zich ook voordoet bij 
het gebruik van bijvoorbeeld cocaïne of 
amfetamines.

Derde beeld 
Hier is uitsluitend de toediening van me-
tronidazol de oorzaak. De eerste symp-
tomen blijven in dat geval veel langer 
uit, zelfs wekenlang na de start van de 
behandeling.

Symptomen: vooral op het niveau van 
de hersenen, met soms ook stuiptrek-
kingen.
EEG: normaal
MRI: aanwezigheid van omkeerbare af-
wijkingen in de hersenstam, de kleine 
hersenen en het corpus callosum. ❚

J-L S.

Referenties
1. Atkins H, et al. The Lancet. Mise en ligne 09/06/2016.
2. Sun H, et al. Oral Abstract O2211, EAN 2016, 

29/05/2016.
3. Bhattacharyya S, et al. Neurology. March 

8,2016;86(10):963-71.
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Migraine voorkomen 
wordt weldra realiteit!

CGRP (Calcitonin gene-related 
peptide) is een neuropeptide 
dat een belangrijke rol speelt in 

de pathofysiologie van de migraineaan-
val. Het is in feite een vaatvernauwend 
middel waarvan de concentratie tijdens 
de migraineaanval stijgt en vervolgens 
weer daalt. Die daling luidt het einde 
in van de aanval. Vandaag zijn er ver-
schillende monoklonale antilichamen 
die dit mechanisme kunnen afremmen 
en waarmee volop wordt geëxperimen-
teerd. Hoewel de meeste van deze mid-
delen het circulerende CGRP insluiten, 
is er één middel, AMG334, dat speci-
fieker werkt door gewoon de CGRP-re-
ceptor te blokkeren. Daardoor wordt 
zijn signalering en dus ook zijn werking 
onderbroken. 

Een ernstig preventief effect
Op het congres in Kopenhagen wer-
den de resultaten van een fase II-studie 
voorgesteld (2). Die werd uitgevoerd 
bij 483 patiënten, onder wie 80% vrou-
wen van 40 jaar die gemiddeld 9 dagen/
maand aan migraine leden, wat neer-
komt op 5,5 migraineaanvallen/maand. 
De patiënten werden in 4 gelijke groe-
pen verdeeld en kregen langs subcuta-
ne weg 1 keer per maand hetzij 7, 21 of 
70mg van het monoklonale antilichaam 
AMG334 toegediend, hetzij een place-
bo. Na 12 weken bleek de maandelijkse 
dosis van 70mg het efficiëntst, met ge-

middeld 3 migrainedagen/maand min-
der (vs. 1 dag minder voor de placebo). 
Bovendien nam het aantal migraineda-
gen vanaf de 4de week snel en duide-
lijk af. De daling zette zich iets minder 
uitgesproken voort tot aan week 8, om 
in week 12 een plateau te bereiken. 12 
weken na de behandeling ten slotte, 
was bij 47% van de patiënten onder 
70mg/maand het aantal migrainedagen 
minstens gehalveerd (vs. 30% voor de 
placebo). 

Vervolgens werd de studie voortgezet in 
open-label en kregen alle patiënten de 
dosis van 70mg/maand. Na 52 weken 
was 18,5% van de patiënten verlost van 
zijn migraine. 38,5% noteerde een da-
ling van 75% of meer van zijn migrain-
edagen en bij 62,3% was het aantal mi-
grainedagen minstens gehalveerd. De 
belangrijkste bijwerkingen die tijdens 
de 52 weken studie werden genoteerd 
waren griepsyndroom, vermoeidheid 
en rinofaryngitis. Omdat het toch gaat 
om een stof die een krachtige vaatver-
nauwer afremt, is het geruststellend 
dat het middel geen bijwerkingen heeft 
voor het hart en de bloeddruk. De studie 
zal nog 5 jaar worden voortgezet om zo-
wel de gebruiksveiligheid, vooral voor 
het hart, te evalueren als de efficiëntie 
bij het voorkomen van migraine op lan-
ge termijn. ❚

J-L S.

Een nieuwe klasse van antimigrainemiddelen staat op de 
rails: de anti-CGRP. Deze monoklonale antilichamen bieden 
het grote voordeel dat ze de migraineaanval kunnen voor-
komen, terwijl traditionele triptanen hooguit (al is dat ook 
niet slecht) de aanval kunnen doorbreken. Een groot ver-
schil voor wie regelmatig de kwelling van migraine moet 
doorstaan!
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Encefalopathie door 
antibiotica:  
drie ziektebeelden
Encefalopathie door antibiotica is een zeldzame aandoe-
ning. Niet de eerste waar men aan denkt als een patiënt 
met een ernstige infectie verward is of begint te ijlen.
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Let’s talk about sex

De frequentste seksuele af-
wijkingen bij patiënten met 
neurologische aandoeningen 

zijn erectiestoornissen bij de man en 
orgasmestoornissen bij de vrouw.

Bij patiënten met een CVA treden 
de seksuele stoornissen vooral op 
bij aantasting van de temporale of 
de frontale kwab. Epilepsiepatiën-
ten daarentegen vertonen vaker een 
verlies van verlangen dan hypersek-
sualiteit. Patiënten met de ziekte van 
Parkinson klagen het meest over erec-
tie-, orgasme- en ejaculatiestoornis-
sen, los van de beperking die ze als 
gevolg van motorische stoornissen 
hebben om hun orgasme uit te druk-
ken. Patiënten met multiple sclerose 
hebben dezelfde klachten, maar daar 

komt bij dat hun geslachtsdelen min-
der gevoelig zijn. Diabetespatiënten 
vertonen vaak erectiestoornissen en 
vaak ook een retrograde ejaculatie.
De meeste vrouwelijke klachten zijn 
dat ze geen zin in seks hebben en dat 
ze niet nat worden, vooral in geval van 
polyneuropathie.

Om al die redenen wil prof. Vodušek 
de neurologen eraan herinneren dat 
het belangrijk is om patiënten vragen 
te stellen over hun seksualiteit en de 
partner te betrekken bij het bepalen 
van de ‘handicap’. ❚

Referentie
1. Vodušek D. Let’s talk about sex, sleep and stress. 

Communicating on sexual dysfunction as a symp-
tom of neurological disorders. EAN 2016. Special 
Session 04-3.
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Nieuws van 
het EAN 2016
Van 28 tot 31 mei 2016 vond in  
Kopenhagen het tweede congres van 
de European Academy of Neurology 
plaats.
Een bloemlezing.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Aandachtig zoeken naar cognitief  
deficit en chronische pijn

Bij analyse van de gegevens 
van 452 65-plussers die al 
meerdere jaren diabetes had-

den, hebben Martin Rakusa en zijn 
team van de Universiteit van Maribor 
(Slovenië) kunnen vaststellen dat 12% 
van de patiënten pijn had aan de be-
nen, een frequente complicatie van 
diabetes.
Twee derde van de patiënten (39 van 
de 56) had geen cognitieve afwijkin-
gen, maar 44% van de patiënten van 
het geanalyseerde monster vertoonde 
een duidelijk cognitief deficit.

Dat lijkt er volgens de auteurs op te 
wijzen dat het probleem onvoldoen-
de wordt gediagnosticeerd, omdat 
patiënten met een cognitief deficit 
daar niet over spreken. Men moet die  
patiënten dus specifiek vragen of ze 
pijn hebben, ook als ze er zelf niet over 
beginnen. ❚

Referentie
1. Mumelj L, et al. Overlooked chronic pain in diabe-

tic patients with cognitive impairment. EAN 2016. 
Abstract#P21052.

Ziekte van Parkinson: nieuwe perspectieven voor een betere vroege diagnose

Het is belangrijk de ziekte van 
Parkinson in een vroeg stadi-
um te diagnosticeren om de le-

venskwaliteit en de werkzaamheid van 
de behandeling te verbeteren.

Met ongeveer 2% van de 65-plussers 
die de ziekte heeft, is parkinson de 
frequentste neurodegeneratieve aan-
doening en de op vier na belangrijkste 
neurologische aandoening in termen 
van kosten voor de maatschappij. Daar-
om is het zo belangrijk de ziekte van 
Parkinson tijdig te diagnosticeren. De 
eerste tekenen verschijnen doorgaans 
zeer lang voor de diagnose wordt ge-
steld en de neuronale degeneratie op-
treedt die de motorische afwijkingen 
veroorzaakt. Postmortaal onderzoek 
heeft immers uitgewezen dat er pas 
motorische symptomen verschijnen als 

50% van de neuronen van de substan-
tia nigra verloren is gegaan en als de 
hoeveelheid dopamine in het striatum 
met 80% is gedaald.

Prodromale symptomen zijn onder 
meer hyposmie, constipatie, vertigo en 
urinaire stoornissen. Er is echter nog 
een ander symptoom dat de aandacht 
moet trekken: REM-slaapgedragsstoor-
nissen. Tijdens de REM-slaap worden 
de motorische functies bij gezonde 
mensen geremd, maar patiënten met 
een REM-slaapgedragsstoornis ‘spe-
len’ hun dromen. Een ander verschijn-
sel dat de aandacht kan trekken, is een 
daling van de longfunctie. De longfunc-
tie is doorgaans minder goed, als ge-
volg van zwakke ademhalingsspieren, 
zo blijkt uit een Franse studie bij 40 pa-
tiënten (1).

Een Italiaanse studie heeft bevestigd 
dat hyposmie een vroeg symptoom is 
(2). Volgens een Russische studie bij 
104 patiënten heeft 80% van de parkin-
sonpatiënten hyposmie (3).

Alfasynucleïne speelt een rol bij de 
ziekteprogressie. Doorgaans breidt de 
ziekte zich op contigue wijze uit in het 
CZS, maar het kan ook op een andere 
manier gebeuren. Een soortgelijke af-
wijking wordt ook gezien in de intes-
tinale zenuwcellen. Volgens sommige 
auteurs zou het eiwit kunnen migreren 
van de hersenen naar de darmen. Er 
bestaan ook soortgelijke letsels in de 
huid en de speekselklieren (4), merkte 
prof. Jürgen Deuschl (Kiel) op. Dat alles 
heeft de Movement Disorder Society 
ertoe gebracht om nieuwe criteria voor 
de waarschijnlijkheid van de ziekte van 

Parkinson op te stellen, die met name 
gebaseerd zijn op het rookgedrag, de 
consumptie van koffie, genetische fac-
toren, constipatie, reukstoornissen… 
(5). ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
1. Baille G, et al. Ventilatory disturbance in early 

Parkinson’s disease: a prospective study. EAN 2016 
Abstract#P1161. 

2. Marino S, et al. Resting state functional connectivity 
in olfactory network in de novo Parkinson’s disease. 
EAN 2016. Abstract#P22164.

3. Zhukova M, TitovaM. Objective olfactory testing and 
selfassessment of olfactory function in patients with 
Parkinson’s disease. EAN 2016. Abstract#P1211.

4. Holton J. Alpha-synuclein propagation in PD: role 
of enteric nervous system pathology. EAN 2016. 
Abstract#FW8-3.

5. Postuma R, et al. The new definition and diagnostic 
criteria of Parkinson’s disease. Lancet Neurology 
2016;15(6):546-8.
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Werkaanbod

Medische secretaresse zoekt part time 
job. Ervaring op de dienst cardiologie 
in Az Turnhout. Beschikbaar vanaf sep-
tember. Regio Turnhout en omstreken. 
Voor meer info svandingen@gmail.
com. Ik stuur u graag mijn cv.

Huisarts Geraardsbergen zkt collega. 
Tijdelijke basis (evt deeltijds)- asso-
ciatie mogelijk. Eigen moderne prak-
tijkruimte. Diëtiste/logo aanwezig. 
Info: philip.vanlierde@skynet.be. 
Website: www.doktervanlierde.be

BRUSSEL. Medisch Centrum in het 
noorden van Brussel zoekt 2e derma-
toloog, 2e oftalmoloog, 2e orthodon-
tist. Gelieve te bellen naar het nummer 
02/267.97.78 contact: Dr Van den Hove 
d’Ertsenrijck of Me Lopez Florence
Of per mail cmsmutsaert@sktnet.be

Dermatologie praktijk Dr. F. Campae-
rt in Brugge Sint-Kruis zoekt collega 
dermatoloog om de praktijk te ver-
sterken. Nieuwe infrastructuur met  
2 praktijkruimtes. Voor info: frank@
doktercampaert.be of 0477/81.38.32

Medisch Centrum Prof. Dr. P. Brugada, 
Aalst zoekt: Endocrinoloog-e, Sport Arts.
Op zelfstandige basis in schitterende 
centrum met alle faciliteiten.
Huidige staf: Cardiologie, Hart Chirur-
gie, Vaat Chirurgie, Gastro-enterolo-
gie, Diëtiste, Osteopathie.
Info: Pedro@brugada.org of 0475255043.

Groepspraktijk te Mol zoekt collega 
voor vervanging vanaf september-ok-
tober wegens zwangerschapsverlof 
van 2 collega’s. 7 huisartsen, secre-
tariaat, online afsprakensysteem, alle 
raadplegingen op afspraak, georga-
niseerde week- en weekendwacht-
dienst (niet verplicht over te nemen), 
collegiale sfeer, goed gevuld patiën-
tenbestand. Vervanging liefst tot en 
met januari, langere periode zeker te 
bespreken. Contact: dokterspraktijk-
debrug@skynet.be of 014/321212

Groepspraktijk (2 vaste en 1 deeltijdse 
arts) te Scherpenheuvel-Zichem zoekt 
een collega om hen tijdelijk of defi-
nitief te komen versterken (deeltijds 
of voltijds). Zeer gevarieerde patiën-
tenpopulatie, werken met een secre-
tariaat/EMD en beschikken over een 
moderne infrastructuur. Werkbelas-
ting kan onderling besproken worden, 
gegarandeerde werkzekerheid. Goed 

georganiseerde week- en weekend-
wachtdienst die over het algemeen 
als rustig wordt ervaren. Contact: tel  
013 77 21 78 of via bert@ENC-praktijk.be

Groepspraktijk in GENT (3 huisartsen; 
halftijds secretaresse; EMD; nabij Sint- 
Pietersstation) zoekt vanaf 1 MEI 2017 
(ter vervanging van met pensioen 
gaande collega) HUISARTS met inte-
resse in complementaire/integratieve 

geneeskunde (vnl. fytotherapie, an-
troposofische geneeskunde) – collega 
met (zin in) bijkomende opleiding zeer 
welkom! Info op tel. nr. 09/221 66 52 of 
marnix.sch@skynet.be.

Wemmel: Diëist(e) gezocht om be-
staande diëtistenpraktijk verder te 
zetten, op zelfstandige basis. Mooie 
ruimte in bloeiende tandarts/dermat-
logie praktijk. Gemeenschappelijke 

wachtzaal. Ruimte ook eventueel te 
huur voor andere medische speciali-
teit of paramedisch beroep.
Inlichtingen: 0475/674099.

HA-duopraktijk te Bree zoekt collega’s 
om praktijk in nagelnieuw praktijkge-
bouw verder uit te bouwen.
Voltijds/ deeltijds, secretariaat, care 
connect, goed uitgerust.
Tel. (na 19u) 089-86.79.91 of 0497-43.39.91.
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2de Zaalarts cardiologie 
Campus Henri Serruys 

 
 
 
 

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werft aan 

Uw functie:  

Om onze medische teams nu te versterken zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste zaalarts voor de dienst 
cardiologie 

 

 

 

Voorwaarde:  

Houder van de academische graad van arts 

 
 

Aanbod:  

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

Geprikkeld? Bezorg uw sollicitatiebrief, CV, diploma’s, 
erkenningen, inschrijving Orde der Geneesheren (W.-
Vl.) & uittreksel strafregister model 2 aan AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus H. 
Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende of via e-mail: 
personeelsdienst.oostende@azsintjan.be 

 
Extra info: bij dr. Tahmaseb, diensthoofd cardiologie 
campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 97 of e-
mail mehran.tahmaseb@azsintjan.be  
 
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend 
arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail 
CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be  
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BOUW MET
JOUW PLUSPUNTEN
SAMEN MET ONS
AAN DE BESTE ZORG

Het AZ Sint-Elisabeth te 
Zottegem is een dynamisch 
regionaal ziekenhuis met 334 
ziekenhuisbedden en meer dan 
800 personeelsleden dat de lat 
inzake kwaliteitsgeneeskunde 
en zorg bijzonder hoog legt en 
de drempel voor huisartsen, 
patiënten en familie laag.

www.sezz.be/jobs

Check onze 
jobsite!

BOUW MET
JOUW PLUSPUNTEN
SAMEN MET ONS
AAN DE BESTE ZORG

Het AZ Sint-Elisabeth te 
Zottegem is een dynamisch 
regionaal ziekenhuis met 334 
ziekenhuisbedden en meer dan 
800 personeelsleden dat de lat 
inzake kwaliteitsgeneeskunde 
en zorg bijzonder hoog legt en 
de drempel voor huisartsen, 
patiënten en familie laag.

www.sezz.be/jobs

Check onze 
jobsite!

INTERESSE? 
Meer informatie over onze vacatures en 
ons aanbod vind je op www.sezz.be/jobs 
Solliciteren t.a.v. Dr. Rudi Vossaert, hoofdarts: 
rudi.vossaert@sezz.be - tel. 09 364 84 32

Ter versterking van onze teams zijn wij op zoek naar volgende m/v voor 
voltijdse of deeltijdse betrekking:

ARTS-SPECIALISTEN
SPOEDGEVALLENZORG (2)
DERMATOLOGIE (2)
ENDOCRINOLOGIE (1)
GERIATRIE (1)
REUMATOLOGIE (1)
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H.-Hartziekenhuis Lier
een hart voor zorg 

NEUROCHIRURG
Het ziekenhuis beschikt over een goed onderbouwde dienst 
intensieve zorgen, spoedgevallen, neurologie/stroke unit en 
multidisciplinaire pijnkliek.
Daarnaast wordt er samengewerkt met de groep neurochirur-
gie GZA en wordt er een consulentschap in AZ Herentals uitge-
voerd m.b.t. de opvang van acute cerebrale aandoeningen.
Het team bestaat uit 3 neurochirurgen. Voor verdere informatie 
kan u contact opnemen met
dr. Bart Te Rijdt: Bart.Te.Rijdt@hhzhlier.be

NEUROLOOG (algemene neurologie
en klinische neurofysiologie)
Het ziekenhuis heeft een stroke unit en een zeer performante 
dienst neurochirurgie waarmee een goede samenwerking 
bestaat. Daarnaast wordt er vlot samengewerkt met de dienst 
revalidatie. De ratio van tewerkstelling is te bespreken. Voor ver-
dere informatie kan u contact opnemen met dr. Michiel Maes: 
Michiel.Maes@hhzhlier.be

SPOEDARTS/URGENTIEARTS
Het ziekenhuis beschikt over een gespecialiseerde spoedge-
vallenzorg, MUG en een erkende intensieve zorgeenheid.  
Wij zijn op zoek naar een urgentiearts of arts met brevet acute 
geneeskunde. De ratio tewerkstelling is te bespreken.  
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dr. Koen 
De Feyter: Koen.De.Feyter@hhzhlier.be

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:

H.-Hartziekenhuis Lier vzw
t.a.v. dr. An De Cuyper, Hoofdgeneesheer

Mechelsestraat 24 - 2500 Lier
An.De.Cuyper@hhzhlier.be

ASO’s mogen eveneens solliciteren! 

Het Heilig Hartziekenhuis Lier beschikt over 521 erkende bedden en profileert zich als een regionaal acuut ziekenhuis met een 
volwaardig zorgaanbod voor een brede regio. Voor de verdere uitbouw van ons ziekenhuis zijn wij op zoek naar een (M/V):

HealthHealthHealthHealth
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WE ZIJN MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EEN

Kinderarts (m/v) – deeltijds, met mogelijkheid  
tot uitbreiding naar voltijdse opdracht 
Campus Bornem
Sint-Jozefkliniek biedt een basiszorgprogramma pediatrie aan: poliklinische raadplegingen; 
een pediatrisch geneeskundig en heelkundig daghospitaal; ambulante eerste opvang van 
pediatrische spoedgevallen. We beschikken over een goed georganiseerde materniteit met 600 
bevallingen per jaar en een dienst Neonatologie. 

Daarenboven zal vanaf begin 2017 ons ziekenhuis voorzien zijn van een gloednieuwe 
infrastructuur.

Het betreft een deeltijdse betrekking waarbij u nauw zal samenwerken met onze twee 
kinderartsen en die makkelijk combineerbaar is met een andere opdracht.
Er bestaat de mogelijkheid om deeltijds in te stappen in een kinderartsengroepspraktijk gelegen 
te Edegem of om deze betrekking te combineren met een deeltijdse opdracht voor een algemene 
kinderarts in het ZNA Koningin Paolakinderziekenhuis te Antwerpen.

Kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis, dat is Sint-Jozef kliniek vzw.  
Onze vzw telt 239 bedden, 130 geneesheer-specialisten en 600 

enthousiaste medewerkers. Ons ziekenhuis is uitgebouwd op 
twee campussen: campus Bornem en campus Willebroek. 

Sint-Jozef Kliniek wil haar patiënten dicht bij huis een 
ruim pakket aan gespecialiseerde zorg bieden. 

Wij maken er dagelijks werk van om een 
zorgvoorziening te zijn waar een menselijke 

benadering centraal staat. 

Wenst u meer inlichtingen?  
U kan deze bekomen bij:

Dr Nieuwinckel Katrien
Medisch diensthoofd pediatrie  

en neonatale zorg

Sint-Jozefkliniek
Kasteelstraat 23

2880 Bornem
Tel 03/890 16 41

E-mail: Dr.Nieuwinckel@sjk.be
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Meer dan 500 
medewerkers, waaronder 

230 wetenschappers, werken 
mee aan 100 wetenschappelijke 

projecten gefinancierd door Belgische of 
internationale partners en opdrachtgevers. 

Voor meer informatie over onze 
projecten en activiteiten:  

www.wiv-isp.be. 

Voor ondersteuning van het federaal agentschap  
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten:

Arts – vaccins 
Wetenschapplijke expertise, dienstverlening  
en advies omtrent vaccins voor humaan  
gebruik; vertegenwoordiging in het  
Europese comité voor evaluatie van  
aanvragen tot marktvergunning (Londen); 
ontwikkelen en uitbouwen van 
(Europese) expertise en netwerk 
van experten; afstemming 
en coördinatie omtrent 
vaccingebonden aanvragen.

Profiel: 
arts; min. 8 jaar  
ervaring in het  
vakgebied vaccins

Wetenschappelijk expert - 
medische hulpmiddelen
Advies en evaluatie m.b.t. de aanvragen 
medisch hulpmiddelen; baten-risicoanalyse 
a.h.v. klinische evaluaties, Europese richtlijnen, 

wetenschappelijke literatuur; 
deelname aan werkgroepen en 

ontwikkeling expertise.

Profiel: 
arts/doctoraat medische 

wetenschappen; 
onderzoekservaring met 
medische hulpmiddelen 

(i.e. cardio-vasculair).

Stuur uw kandidatuur door 
via onze website 

 www.wiv-isp.be/jobs 
 (bij voorkeur voor eind juni).

Meer info?  
Contacteer Stefaan Vernaeve  

of Dorothée Hanin  
( 02 642 50 16  

of jobs@wiv-isp.be)

PUB10119N_WIV_ISP.indd   1 3/06/16   11:00
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Meer dan 500 
medewerkers, waaronder 

230 wetenschappers, werken 
mee aan 100 wetenschappelijke 

projecten gefinancierd door Belgische 
of internationale partners en 
opdrachtgevers. Voor meer 

informatie over onze projecten en 
activiteiten: www.wiv-isp.be.

Voor de dienst Kwaliteit  
van medische laboratoria

De dienst ‘Kwaliteit van medische 
laboratoria’ is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de kwaliteit van de laboratoria 
van klinische biologie en pathologische 
anatomie in België. Deze dienst organiseert 
de externe kwaliteitsevaluaties (EKE) op 
nationaal niveau en voert inspecties 
uit in de laboratoria.

Profiel: arts of apotheker 
klinisch bioloog of doctor 
in de (bio)-medische 
wetenschappen met 
minstens 3 jaar 
ervaring in de  
klinische biologie.

Wetenschappelijk 
medewerker –  
EKE klinische biologie

U neemt deel aan de organisatie van de 
externe kwaliteitsevaluties (EKE), verwerkt 
de resultaten in rapporten, bespreekt ze 
met experten en publiceert de bevindingen 

in wetenschappelijke 
tijdschriften.

U maakt deel uit van het 
team van technische 

auditoren.
U bent vertrouwd 

met de wetgeving 
betreffende de 
erkenningen van de 

medische laboratoria 
voor klinische biologie.

Stuur uw 
kandidatuur door  
via onze website  

www.wiv-isp.be/jobs  
(bij voorkeur voor 15 juli).

Interesse/meer info? 
Contacteer Stefaan Vernaeve of 

Dorothée Hanin  
( 02 642 50 16  

of jobs@wiv-isp.be)

PUB10161N_112,5x138_ISSP.indd   1 20/06/16   13:38

HealthHealthHealthHealth
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Solopraktijk in klein gehucht te Ba-
len over te nemen owv pensionering 
in 2017. EMD (health one), Bestaand 
netwerk met collega’s ( vakantie rege-
ling…… kan verder uitgebouwd wor-
den ), weekwacht, weekend wacht: 
wachtpost.
Over te nemen activiteiten: ( vanaf 8 
u tot 19 u) Huisartsgeneeskunde: con-
sultatie: 9-11 u en 18-19u, 2 zittingen 
kind en Gezin per week, CRA arts
Bent u een creatief iemand die praktijk 
verder kan zetten en uitbouwen ?
Bel tel 014/31-35-95

De artsenmaatschap van Medisch 
Huis Roomakker bestaat uit een dyna-
misch team van 3 huisartsen en is op 
zoek naar een 4 de collega.
De praktijk is gevestigd in een huis-
artsenarme regio met Impulseo-I- 
premie.
Secretariaat, weekwacht, wachtpost 
in de weekends, volledig geïnforma-
tiseerd.
Word jij onze nieuwe collega en kan je 
vanaf 01/09/2016?
Mail dan naar artsen@roomakker.be.

Dringend: Overname goed draaien-
de huisartsenpraktijk te Kaprijke (regio 
Eeklo). Mogelijkheid om met meerdere 
artsen te starten. Onmiddellijke overna-
me mogelijk. Instapklaar: volledige prak-
tijkinfrastructuur aanwezig. Er bestaat 
ook de mogelijkheid tot koop of huur van 
de aangrenzende gezinswoning (evt. op 
termijn), zonder verplichting.
U mag vrijblijvend een afspraak ma-
ken tot bezoek van de praktijk. Alles 
bespreekbaar.
Tel: 0478/93.31.13 - verbruggepatricia@
gmail.com

Collega huisarts gezocht voor associa-
tie en later overname praktijk wegens 
nakend pensioen in Belsele. Alle op-
ties bespreekbaar. Praktijk met EMD 
en deel van georganiseerde wacht.  
Tel. 03/772 49 81

Huisarts te Beersel zoekt hulp in prak-
tijk en overname op korte termijn 
mogelijk . Ideaal voor groepspraktijk:  
2 cabinetten, wachtkamer, cons. al-
leen na afspraak, EMD Health One. 
Inlichtingen: 02/377.47.98 (vragen naar 
Vander Gught Danielle)

Huisartsengroepspraktijk te Genk 
zoekt 5 de enthousiaste collega om 
onze praktijk te vervoegen.Secreta-
riaat,wk-wkndwacht(wachtpost), op-
leidingspraktijk,uren bespreekbaar, 
eigen kabinet.
Meer info drpotargent@skynet.be .

Vervanging gezocht wegens zwanger-
schap (22/7/16-14/10/16) voor praktijk 
te Damme (in zelfde gebouw met oste-
opate en mannelijke huisarts-homeo-
paat). Jonge populatie, semi-drukke 
praktijk (3,5 jaar geleden zelf opge-
start). Georganiseerde wachtdienst. 
EMD: Windoc. In toekomst evt. asso-
ciatie mogelijk. Alles bespreekbaar via 
e-mail: barbaradepourcq@gmail.com.

Solowerkende huisarts in Landen 
zoekt een jonge enthousiaste (bij 
voorkeur) vrouwelijke collega om 
mee samen te werken. Geen intrede-
geld, enkel maandelijkse huur. Twee 
moderne kabinetten; één in Walshou-
tem, andere in Neerwinden. Weekend-
wacht (vrijdagavond 20u tot maan-
dagmorgen 08u) en weekwacht (20u 
tot 08u). Sanmax afsprakensysteem. 
EMD CareConnect van Corilus. Mo-
menteel uitsluitend op afspraak, maar 
jij bepaalt zelf vrije raadpleging en/of 
op afspraak. Alles is bespreekbaar.
dr.frank.peeters@telenet.be
0475/23.36.50 of 016/78.88.83

Soloarts in de oostrand van Antwer-
pen zoekt geëngageerde collega voor 
associatie met zicht op eventuele 
overname binnen enkele jaren. Telese-
cretariaat, digitale wachtkamer, elec-
tronisch dossier (careconnect), ge-
organiseerde wachtdienst. Voor info: 
huisartszoekthuisarts@gmail.com

Gezocht: extra collega-huisarts om 
ons team te versterken. 
De praktijk heeft een gevarieerde pa-
tiëntenpopulatie (0-99 j), gelegen in 
een Impulseo I gebied. We beschikken 
over een fulltime en multifunctioneel 
secretariaat en werken enkel op af-

 

Arts-specialist in de radiologie-medische 
beeldvorming 
Campus Henri Serruys 

 
 
 
 

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werft aan 

Uw functie:  

Om onze medische teams nu te versterken zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de 
radiologie-medische beeldvorming 

 

 

 

Voorwaarde:  

Erkenning als geneesheer-specialist in de radiologie-
medische beeldvorming 
 
 

Aanbod:  

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

Geprikkeld? Bezorg uw sollicitatiebrief, CV, diploma’s, 
erkenningen, inschrijving Orde der Geneesheren (W.-
Vl.) & uittreksel strafregister model 2 aan AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus H. 
Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende of via e-mail: 
personeelsdienst.oostende@azsintjan.be 

 

Extra info: bij dr. Dewulf, diensthoofd radiologie 
campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 02 of e-
mail Peter.Dewulf@azsintjan.be  
 
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend 
arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail 
CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be  
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Het Mariaziekenhuis Noord-Limburg telt 363 bedden en is een modern, vlot bereikbaar ziekenhuis 
gelegen in Overpelt. De slogan ‘Mensen zorgen... voor mensen’ is zeer bewust gekozen: we 
streven naar hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Dag na dag geven 
meer dan 1.000 medewerkers en 100 artsen het beste van zichzelf met zorg op maat. Inzake medische zorg en als acuut regionaal 
ziekenhuis vertegenwoordigt ons ziekenhuis bijna alle specialismen en tal van subspecialismen en zetten we daarbij sterk in op dringende 
medische hulpverlening en op functies en diensten die nog onvoldoende aanwezig zijn in de regio, zoals psychiatrische zorgverlening. 

     ELKE DAG EEN NIEUW AVONTUUR...

gelegen in Overpelt. De slogan ‘Mensen zorgen... voor mensen’ is zeer bewust gekozen: we 
streven naar hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Dag na dag geven 

Om mee de schouders te zetten onder onze missie en visie en ze ten volle te implementeren, is het ziekenhuis op zoek naar 
een (m/v):

Hoofdgeneesheer - Medisch directeur
UW FUNCTIE: Als uitgangspunt hanteert u een nieuw artsenmodel 
dat rekening houdt met de reden waarom de arts arts is, die de arts 
ziet als coach van het zorgend team, een teamspeler tussen de 
andere actoren en als dé specialist in medische zorg. U realiseert 
binnen de groep van de ziekenhuisartsen verbinding via klinisch 
leiderschap en door relaties te leggen tussen mensen, middelen 
en processen binnen een medische setting. Zo toont u dat een 
multidisciplinaire samenwerking synergieën doet ontstaan met 
de beste garantie voor veilige zorg. Als lid van het directiecomité 
staat u in voor het uitwerken van een performant medisch beleid 
in nauwe samenwerking met de raad van bestuur, de algemeen 
directeur, de andere leden van het directiecomité en in een 
constructieve samenwerking met de medische diensthoofden en 
de medische raad. U geeft de richting aan voor de organisatie 
van het medische departement, aan de hand van duidelijke 
beleidsplannen waarin u per discipline de medische diensthoofden 
begeleidt. Continuïteit in de zorg verwezenlijkt u door een vlotte 
samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg ...), 
de derdelijnszorg (universitaire ziekenhuizen en gespecialiseerde 
centra) en andere partners in de gezondheids- en welzijnssector. 
Vanuit de zorggerichte opdracht begeleidt u de voortdurende 
aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid en door participatie 
aan indicatorenprojecten maakt u de kwaliteit van de klinische zorg 
meetbaar. 

UW PROFIEL: U bent bij voorkeur geneesheer-specialist met 
een klinische praktijkervaring. Ervaring in management is een 
belangrijke troef. Dankzij uw goede communicatieve vaardigheden, 
uw multidisciplinaire gerichtheid, uw strategisch inzicht en een 
motiverende leiderschapsstijl aangepast aan een omgeving 
van onafhankelijke ziekenhuisartsen, realiseert u doelgerichte 
samenwerking zowel intern met alle geledingen binnen het 
ziekenhuis als extern met overheden, verwijzers en andere 
ziekenhuizen. U bent een bruggenbouwer en zorgt voor een 
sterke stabiliteit in het medische departement met aandacht voor 
vernieuwing op vlak van de aangeboden specialisaties. In uw 
rol getuigt u van daadkracht en bent u in staat knopen door te 
hakken, maar dit steeds met de nodige diplomatie en gefundeerd 
op objectieve argumenten. U bent vertrouwd met de geldende 
ziekenhuiswetgeving en past deze dan ook onverkort toe in uw 
dagelijks beleid als medisch directeur. 

ONS AANBOD: U komt terecht in een strategische functie met 
een stevige marktpositie en belangrijke speerpunten binnen 
het ziekenhuislandschap. Daarbij wordt u ondersteund door 
bekwame en gemotiveerde collega’s in een collegiale werksfeer. 
Wij bieden voor deze boeiende en uitdagende functie een 
competitief verloningspakket en een uitgebreid aanbod aan 
vormingsmogelijkheden. U kan daarbij werken in een groene en 
� levrije omgeving. 

Interesse? Stuur vóór 9 juli 2016 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, 
Uitbreidingstraat 84/3, 2600 Berchem, mail naar kris@kingalfonso.be of bel 0471 81 60 08 • Voor meer
informatie over het Mariaziekenhuis Noord-Limburg, kijk op www.mariaziekenhuis.be of neem contact op 
met Prof. dr. Bernard Himpens, algemeen directeur (bhimpens@mznl.be - tel. +32 11 826 473).

www.mariaziekenhuis.be
Mensen zorgen... voor mensenMariaziekenhuis vzw  |  Maesensveld 1  |  3900 Overpelt

spraak. Er is een regionaal georga-
niseerde avond - en weekendwacht 
en er wordt ruim aandacht besteed 
aan een gezond evenwicht werk/pri-
vé. Interesse? Contact: depraktijk.
oostende@gmail.com Tel:059/31233 
0475/284071 0477/888540 

Drukke duopraktijk regio Mechelen 
zoekt 3e collega half/voltijds. Telesecr., 
op afspraak. Geen instapkosten. Con-
tact: jozef.dammans@telenet.be

Derde arts gezocht te ZW-Vl. AMB, 
samenwerking, secret, HealthOne, 
wachtpost. 0474/056048 (na 20u) of 
0493/18.65.53

Collega gezocht voor samenwerking 
in snel groeiende praktijk. We werken 
enkel op afspraak en beschikken over 
een partime secretaresse voor alle 
administratieve taken. In de praktijk 
ook osteopathie, psychotherapie en 
voedingsdeskundige aanwezig. Eigen 
cabinet in een rustige groene omge-
ving. Online agendasysteem. Geor-
ganiseerde week en weekendwacht, 
weinig huisbezoeken. We streven naar 
een goede balans werk/prive. Interes-
se voor integratieve geneeskunde is 
een pluspunt. Interesse? Neem con-
tact op met drfierlafijn@blmc.eu of 
0478/831744

Vervanging gezocht wegens ZWAN-
GERSCHAPSVERLOF van 11/7/2016 
tem 7/10/2016.
Groepspraktijk te Zonhoven (3 collegi-
ale huisartsen), aangenaam werksche-
ma (vrije dag mogelijk, geen week- en 
weekendwachten, vakantie bespreek-
baar), consultatie op afspraak, online 
agenda, halftijds secretariaat, EMD: 
Windoc. 
Graag contact via mail naar inge_hou-
ben@hotmail.com

Medische secretaresse zoekt part time 
job. Momenteel aan de slag bij een 
oogarts 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 buitenland
Ideaal voor startende cardioloog
Eventueel verhuur behoort tot de mo-
gelijkheden
U kunt me voor vragen contacteren op 
volgend nummer 0485 99 62 60
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betransparent.be in screenshot

D e site www.transparent.be biedt een apart deel voor drie 
categorieën bezoekers: de zorgverleners, de zorginstellingen en 
de farmaceutische bedrijven of fabrikanten van medical devices. 

Een paar muisklikken brengen de bezoeker bij onderstaand scherm: de 
gegevens van een zorgverlener.

I n 2013 verbond EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical Indu-
stries and Associations) er zich toe 

om duidelijkheid te scheppen over de 
waardentransfers tussen de zorgver-
strekkers of gezondheidsinstellingen 
en de bedrijven. De drijfveer was het 
uitvaardigen van de Sunshine Act in de 
Verenigde Staten. De verbintenis hield in 
dat de gegevens voor 2015 ten laatste op 
30 juni 2016 bekend zouden worden ge-
maakt. De lancering van de site www.be-
transparent.be was een initiatief van de 
innoverende farmaceutische bedrijven 
(pharma.be), met de steun van 26 orga-
nisaties uit de zorgsector. (1) In een vol-
gende fase zullen ook de fabrikanten van 
generieken, medical devices en OTC’s 
hun gegevens op dezelfde, centrale site 
zetten. Dat is een belangrijk aspect: met 
uitzondering van Nederland is België 
het enige Europese land waar alle acto-
ren hun gegevens op hetzelfde platform 
verzamelen. In andere Europese landen 
worden de gegevens gepubliceerd op 
de site van het bedrijf zelf of die van ver-
enigingen, of op sites van de overheid, 
wat de toegankelijkheid, de aggregatie 
en de vergelijking van de gegevens be-
moeilijkt.

Zorgverstrekkers stappen in
Voor de publicatie van de waardentrans-
fers was de medewerking van zorgverle-
ners een conditio sine qua non. De priva-

cywetgeving schrijft immers voor dat de 
persoonlijke gegevens van artsen, ver-
pleegkundigen, voedingsdeskundigen, 
apothekers, tandartsen, enzovoort, al-
leen maar gepubliceerd mogen worden 
met de toestemming van de betrokkene. 
Zowat 3.000 zorgverleners stemden in. 
“Dat is een uitstekend resultaat, zeker 
omdat het project nog nieuw is”, zeg 
Kristel De Gauquier (medisch directeur, 
pharma.be). “De gegevens van zorgver-
strekkers die geweigerd hebben, zijn sa-
mengevoegd, zodat het globale bedrag 
correct kon worden weergegeven.”

Dr. Thomas Orban (ondervoorzitter van 
de SSMG en lid van het platform) is “en-
thousiast en tevreden dat dit platform er 
kwam. Het toont aan dat bij de verschil-
lende actoren, bedrijven en beroeps-
verenigingen de wil bestaat om op een 
transparante manier samen te werken. 
Dat getuigt van inzicht.”

78% gaat naar onderzoek
De 80 bedrijven van pharma.be die hun 
gegevens publiceren, hebben in 2015 
zowat 2,6 miljard euro geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling. Daarvan 
was 138,5 miljoen bestemd voor de sa-
menwerking met zorgverleners, onder 
verschillende vormen:
• onderzoek en ontwikkeling: 

investering in klinische studies 
bij Belgische ziekenhuizen en in 
onderzoeksbeurzen voor Belgische 
onderzoekscentra;

• giften en grants voor 
wetenschappelijk onderzoek in 
Belgische onderzoekscentra;

• bijdragen voor deelname aan 
wetenschappelijke congressen in 
het kader van permanente vorming 
en bijscholing van artsen of andere 
zorgverleners;

• dienstverlening: honoraria voor 
consulting, conferenties en deelname 
aan het werk van consultatieve 
comités.

Het grootste deel van de uitgaven gaat 
naar onderzoek en ontwikkeling, goed 
voor 89,5 miljoen of 65% van het tota-
le bedrag. Daarna volgen de bijdragen 
voor deelname aan wetenschappelijke 
congressen (24,16 miljoen, 17%) en de 
giften (17,3 miljoen, 13%). Hekkensluiter 
is het bedrag dat gaat naar dienstverle-
ning (7,5 miljoen, 5%). In totaal vloeit dus 
78% af naar onderzoek. ❚

Valérie Kokoszka

Noot
1. De 27 verenigingen die hun schouders zetten onder 

betransparent.be zijn: BeMedTech, pharma.be, Bachi, 
FeBelGen, Domus Medica, FBP, VBS-GBS, Kartel/Cartel, 
VBT, BVAS-AbSym, Afiteb, Axxon, FormaVet, Ucba-
Ceupa, UGIB-AUVB-AUKB, SVH, SSPF, IPSA, APB, SSMG, 
OPHACO, VDV, UPV, BVZA, NVGV-ANGR, VVZ, Mdeon.JS
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Samenwerkingen worden doorgelicht
Al jaren wordt er met wantrouwen gekeken 
naar waardentransfers tussen zorgverleners of 
gezondheidsinstellingen en de industrie. Daar komt nu 
verandering in. Sinds 22 juni krijgt iedereen toegang tot 
gegevens over de betrokken transfers via de site www.
betransparent.be, een centraal platform dat wordt 
ondersteund door 27 organisaties uit de zorgsector, 
waaronder de huisartsenverenigingen (Domus Medica 
en SSMG) en de artsensyndicaten. Voorlopig publiceren 
alleen de innoverende farmaceutische bedrijven (pharma.
be) hun gegevens. Uit de cijfers, die De Specialist in 
primeur kon inkijken, blijkt dat van de 138,5 miljoen 
die in 2015 opging in samenwerkingsverbanden met de 
wetenschappelijke en medische sector, er 65% bestemd 
waren voor R&D en slechts 5% voor dienstverlening.
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