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Operatie? 
Kom volgend jaar maar terug

www.despecialist.eu

M et de invoering van de btw op strikt esthetische 

ingrepen hoopt minister De Block 80 miljoen per 

jaar binnen te halen. Prof. dr. Peter Raus schreef 

ten persoonlijken titel een open brief waarin hij de beslissing 

niet ten gronde aanvecht, maar vooral de wijze waarop de 

maatregel werd ingevoerd. Enkele positieve punten niet te na 

gesproken luidt de kritiek als volgt:

1.  de minister verschuilt zich achter een Europese richtlijn, maar 

‘vergeet’ dat ze die nationaal kan bijsturen;

2.  het btw-tarief wordt zeer arbitrair toegepast, wat leidt tot 

allerlei anomalieën. Niet zelden ten koste van de patiënt 

worden ervaren chirurgen financieel gedwongen om 

operaties uit te stellen;

3.  de overgangsperiode is veel te kort;

4.  specifiek voor een correctie van de bovenste oogleden 

dreigen de wachtlijsten langer te worden, tenzij de patiënt 

meer betaalt.

Intussen loopt nog steeds een juridische procedure tegen de 

invoering van de btw zoals die nu is beslist (zie ook DS 82).

Pascal Selleslagh

CONGRESNIEUWS 12-16

Cardio en diabetes

De volledige open brief  
leest u op blz. 6

OUDERE CHIRURGEN3, 5

Screenen  
of niet?

DISCUSSIE SUPPLEMENTEN MEDICOMUT2

De Block haalt bezem 
door administratie
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H et document is gedateerd op 
1 juli 2016. Het wordt volgen-
de maandag voorgelegd op de 

Algemene Raad van het Riziv. Die moet 
een advies formuleren. Het gaat om een 
gigantische werf die de relaties en het 
functioneren van de 8 administraties en 
hun competentiekracht bestrijkt. Dat zijn: 
de FOD Volksgezondheid, Voedselveilig-

heid en Leefmilieu; het Riziv; het Fagg, 
het KCE, het WIV, het platform eHealth, 
de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en 
de Controledienst voor de Ziekenfond-
sen. Deze redesign maakt deel uit van 
een breder federaal programma uit het 
regeerakkoord van Michel I. Het wordt 
aangestuurd door minister van over-
heidsbedrijven Steven Vandeput (N-VA). 

Efficiëntie en besparingen
“Doel van dit proefproject (het zoveel-
ste!, n.v.d.r.) is om meer coherentie te 
bereiken op politiek en beheersvlak in 
een netwerk van acht gezondheidscel-
len (supra, n.v.d.r.). Er wordt bekeken 
hoe hun opdracht kan worden gereor-
ganiseerd maar ook hoe de coördinatie 
en samenwerking onderling kunnen 
verbeteren. Dat moet leiden tot een be-
tere dienstverlening voor de cliënten”, 
staat te lezen in de nota. Dat er tegelijk 
ook bespaard moet worden, is geen 
geheim. 

De hergroepering van deze federale 
gezondheidsadministraties in één en-
kel politiek domein moet de Staat geld 
besparen. Tijdens het budgetconclaaf 
van juli 2015 werd beslist dat de volle-
dige federale hertekening 100 miljoen 
moest opleveren in 2016, 200 miljoen 
in 2017 en 250 miljoen in 2018.

De nota voorziet onder andere in de op-
start van een Toekomstinstituut voor Ge-
zondheidszorg, dat een sleutelrol moet 
spelen in de interfederale coördinatie 
van de gezondheidspolitiek. Deze nieu-
we structuur – gepland in de bijzonde-
re wet voor de zesde staatshervorming 
(31/01/2014) - moet “geconcentreerde 
antwoorden garanderen op de ‘grote 
uitdagingen’ die te maken hebben met 
de gezondheidszorg.” 

Om deze fundamentele redesign te re-
aliseren gaan 5 grote werven van start 
de volgende weken. Dat via specifieke 
werkgroepen onder de verantwoorde-
lijkheid van een manager ‘traject re-
design’. Een vakantiewerk dat zo te zien 
zwaar labeur zal zijn.  ❚
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Maggie De Block moet met de grove bezem door haar 
administratie. De Specialist kreeg een nota te pakken van 
50 bladzijden. Daarin staat de redesign uitgetekend van 
de 8 tentakels van de federale gezondheidspolitiek.
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Supplementen- en conventiedans  
op medicomut
•  Borstreconstructie 

supplementenvrij
De medicomut besliste tot een verbod 
op ‘speciale supplementen’ voor borst-
reconstructies met eigen weefsel. In 
ruil worden plastisch chirurgen beter 
vergoed. Ook mogen nog alleen speci-
alisten in de plastische, reconstructieve 
en esthetische heelkunde die over een 
bijzondere bekwaamheid beschikken 
de ingreep uitvoeren, en enkel in de 
gespecialiseerde ‘borstklinieken’, die 
daarmee hun statuut van centres of 
excellence verstevigen. Kostenplaatje 
voor het Riziv: 2,2 miljoen euro. Dat 
vraagt wel nog om de goedkeuring van 
het verzekeringscomité en de zieken-
huizen.

•  Conventiestatuut 
specialist: infoplicht 
voorschrijver verscherpt

De informatieplicht voor de voorschrij-
vende arts naar de patiënt als het gaat 
over het conventiestatuut van de spe-
cialist waarnaar hij doorverwijst, wordt 
‘verscherpt’. Dat werd bijvoorbeeld ge-
vraagd voor tests klinische biologie en 
voor anatomo-pathologie. Een echte 
informatieplicht komt er niet (afgeblokt 
door Bvas), meer administratie via een 

‘kafkaiaanse’ afscheurstrook evenmin 
(afgeblokt door ASGB en AADM). Wel 
komt er zo meer transparantie. Marc 
Moens: “Die transparantie geldt trou-
wens ook voor de ziekenfondsen die in 
het verleden niet zelden foutieve infor-
matie verspreidden over terecht aange-
rekende supplementen.”

•  Sociaal statuut slechts 
verhoogd met 0,62%, 
ondanks akkoord

Dat het sociaal statuut een fikse injec-
tie zou krijgen zoals elders aangekon-
digd werd in de medische pers, blijkt 
voorbarig. Marc Moens: het KB over 
de minimumactiviteiten is nog niet 
gepubliceerd, bijgevolg kan ook het 
vrijgekomen bedrag van wie vroeger 
het systeem oneigenlijk gebruikte, niet 
gerecupereerd worden voor een fun-
damentele verhoging. Reinier Hueting 
(Kartel): het bedrag daarvoor, 6,7 mil-
joen, is er niet. Nochtans lag die ver-
hoging wel vast in het akkoord, maar 
AADM stoorde zich daar niet aan en 
stelde zich zogenaamd ‘pragmatisch’ 
op om zich neer te leggen bij die index-
aanpassing. Alleen Kartel stemde prin-
cipieel tegen omdat het akkoord niet 
gevolgd werd. “Voor ons moet het ak-
koord gerespecteerd worden.”

•  Accreditering 
moderniseren

Daarover werd een hele boom opgezet, 
maar een nieuw systeem stuit op heel 
wat praktische problemen, het dossier 
is nog niet rijp en vooral: het kost zeer 
veel.

•  ‘Geen aangepaste 
verdeelsleutel 
contingentering’

Hueting spreekt zich ook uit tegen de 
aanpassing van de verdeelsleutel voor 
het planningsaanbod geneeskundestu-
denten (zie ook blz. 9). Daarover deed 
Rik Torfs een opmerkelijke uitspraak, 
de forcing voerend tegen minister Mar-
court, die weer zijn zin dreigt te krijgen: 
als de verdeelsleutel verandert, is er 
op termijn ook geen bezwaar tegen de 
splitsing van de sociale zekerheid, aldus 
de rector van de KU Leuven. Daarmee 
geeft hij een schot voor de boeg van 
Maggie De Block die een bocht voorbe-
reidt. Intussen duurt het overleg over 
het statuut van de ASO’s voort, maar 
het evolueert niet in de richting die de 
studenten al jaren vragen (zie kaderstuk 
hiernaast). 

P.S.
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ASO’s: 
‘We betalen twee 
keer de rekening’

De eisen van VASO/
AMSF voor een degelijk 
sociaal statuut, lijken in 

het water te vallen. Ze dreigen 

zelfs het slachtoffer te worden 

van een besparingsmaatregel 

van 20 miljoen. Ondanks het 

vele voorbereidende werk lijkt 

De Block nu te kiezen voor 

het ‘sui-generisstatuut’, een 

voorstel dat circuleert bij de 

Nationale Paritaire Commissie 

Geneesheren-Ziekenhuizen.  

“Dat komt neer op een significante 

loonsvermindering door de 

afhouding van de persoonlijke 

bijdrage. Daarenboven wordt 

de werkgeversbijdrage door de 

ziekenhuizen gecompenseerd door 

de schrapping van de Riziv-toelage 

voor ASO’s. Conclusie: de ASO 

betaalt tweemaal: de werknemers- 

én de werkgeversbijdrage. De 

regering bespaart 20 miljoen.”

Uiteraard is dit voorstel 

onbespreekbaar voor de ASO’s, 

aldus Chris Monten en Wouter 

Degrève, voorzitters VASO-AMSF. ❚

P.S.

Grote zomerschoonmaak
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C laeys (68) betwijfelt de zin daar-
van. “De beste kwaliteitscon-
trole is die van de groep, on 

the field. Ook vanuit eigenbelang, want 
ondermaatse prestaties stralen af op de 
hele groep en bijgevolg ook op de renta-
biliteit. En dan omschrijf ik ‘rentabiliteit’ 
niet alleen in termen van geld, maar ook 
als reputatie. Bij private ziekenhuizen 
speelt die rentabiliteit volop, in universi-
taire ziekenhuizen kun je een niet erg be-
kwaam iemand nog zijn ding laten doen 
ergens in een hoekje waar hij niet veel 
kwaad aanricht.“

“Overigens speelt niet alleen medische 
fitness – die tamelijk makkelijk te contro-
leren valt – een rol, maar ook kennis. Je 
mag kennis nog zoveel laten accredite-
ren, het blijft moeilijk om ze te valideren. 
Zo is net geen 50% van alle Belgische 
chirurgen geaccrediteerd.”

Een fitheidsprobleem kan ook al opdui-
ken bij iemand van 50. “Net zo goed kan 
bijvoorbeeld een vrouwelijke chirurg 
met een moeilijke zwangerschap het be-
roepsmatig lastig krijgen”, legt dr. Claeys 
uit. “Het is aan de groep om daarop toe 
te zien, al valt het soms delicaat om col-
lega’s daarop aan te spreken.”

Of de Amerikaanse trend zal overslaan 
naar Europa? “In België richten we ons 
vooral op kennis en het feit dat je de 
landstaal spreekt. We evolueren Euro-
pees naar een ‘license to practice’, een 
dynamisch systeem. 

Tijdens je parcours moet je nu eenmaal 
nieuwe kennis opdoen op fundamente-
le vlakken zoals ik zelf ondervond met 
de opkomst van de laparoscopie. Met 

JCI (credentialing) gaan we die richting 
uit. Maar zelfs een ziekenhuis kan zijn 
chirurg niet checken op zijn dagelijkse 
bekwaamheid. Hooguit de anesthesist 
komt daar nog het dichtst bij.”

Een rijke ervaring is vaak een voordeel. 
En als je zeer toegewijd of ‘committed’ 
bent, mag je patiënt gerust zijn. Wel 
moeten oudere chirurgen bereid zijn 

om ruimte te laten aan jongeren. Niet 
met een schok, maar geleidelijk, via een 
vloeiende overgang. Ook jongeren moe-
ten ouderen ruimte geven. Zo vervullen 
artsen boven de 60 bij ons geen wacht-
dienst meer.” ❚

Pascal Selleslagh

Zie ook blz. 5: 
‘Wie golft op 70 kan ook actief blijven als chirurg’.
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Groep moet mindere chirurg corrigeren
In DS 86 gingen we in op de aanbeveling van the 
American College of Surgeons om chirurgen vrijwillig en 
confidentieel fysieke tests te laten ondergaan vanaf de 
leeftijd 65-70. Wat denkt dr. Donald Claeys (voorzitter 
van het Collegium Chirurgicum Belgicum) daarvan?

Dr. Donald Claeys, voorzitter van het 
Collegium Chirurgicum Belgicum: 
“Ondermaatse prestaties stralen af 
op de hele groep.”

DeSpecialist_Cineart_MAMA.indd   1 5/07/16   09:32
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E erder al sloegen de vier Gentse 
ziekenhuizen hiervoor de handen 
in elkaar (zie ook DS 80), maar dit 

project doet zo mogelijk nog beter met 
zes partners. De zes ziekenhuizen zijn 
Sint-Jan Brugge-Oostende, Sint-Lucas 
Brugge, Damiaan Oostende, Sint-Rem-
bert Torhout, Alma Eeklo en Sint-Augus-
tinus Veurne. 

Kunt u dit project registreren en 
evalueren bij gebrek aan een 
eenvormig EPD? In eerste instantie 
moet alles nog op papier?

Dr. Anne Loccufier: “We zijn op dit mo-
ment hard aan het brainstormen om een 
ideale oplossing te creëren. Vandaag 
klikken we vanuit ons intern ziekenhuis-

dossier zeer vaak door naar CoZo, het 
Collaboratief Zorgplatform waar we als 
arts alle gedeelde gegevens van de pa-
tiënt kunnen inkijken (zie kaderstuk). Het 
DOP-project (Digitaal Oncologisch Plat-
form) is een onderdeel van CoZo en is 
als modulair systeem ook herbruikbaar 
voor het project Moederzorg. (1) Een pa-
tiënte kan er zelf haar dagboek bijhou-
den. De betrokken intra- en extramurale 
zorgverstrekkers kunnen er beveiligd het 
zorgpad van de patiënt beheren en ach-
teraf statistische verwerking uitvoeren. 
Het loopt raar in Vlaanderen: iedereen 
werkt op zijn eilandje en creëert eigen ini-
tiatieven. Er is een initiatief met Voka en 
Kind en Gezin, een ander initiatief draait 
rond In4Care. Elk initiatief heeft zijn waar-
de. Maar ik wil zoveel mogelijk samen-

werken met de verschillende initiatieven 
en een werkbaar platform creëren om 
versnippering tegen te gaan en efficiëntie 
te implementeren met het only once prin-
cipe. Dat vanuit onze respectieve dossiers 
en met de beveiliging in het e-healthplat-
form. Ook Jan Gerris (UZ Gent) zag het 
zo. Hij coördineerde een vergadering met 
alle partijen. Het klikte en we hopen op 
een snelle oplossing .”

Werken jullie met het KWS van UZ 
Leuven?

A.L.: “Dat is het plan voor ons zieken-
huis, maar niet voor alle 6. In Sint-Jan 
doen we alles elektronisch, ik heb geen 
papieren dossier meer. Kwaliteitsindica-
toren analyseren kan vlot elektronisch 
maar op papier vergt het enorm veel 
werk. We zouden graag in september 
alvast starten met een website voor pa-
tiënten en zorgverleners met veel infor-
matie en een tevredenheidsenquête.”

Die enquêtes moeten beter op elkaar 
afgestemd worden?

A.L.: “We zitten op dezelfde golflengte. 
Onze tijd is te kostbaar om niet samen 
te werken. Maar de overheid moet vol-
doende ondersteuning bieden.”

Jullie project ontstond in West-
Vlaanderen. De daling van het 
geboortecijfer is hier al jaren 
voelbaar. Dwongen de economische 
omstandigheden de kraamklinieken 
hiertoe? 
A.L.: “We werden helemaal niet gedwon-
gen, maar zagen het uitgewerkt piloot-
project ‘bevallen met een verkort zieken-
huisverblijf’ van minister De Block als een 
goed basisdocument om de krachten te 
bundelen. We zijn 7 materniteiten die ons 
wapenen voor de toekomst. Elk zieken-
huis heeft reeds jaren een eigen thuispro-
ject om zorg te bieden aan de zwangere 
en pas bevallen moeders, maar dit is een 
versnipperde en ongecoördineerde zorg 
met grote hiaten. Daarom eerst het over-
leg tussen de gynaecologen, pediaters en 
hoofdvroedvrouwen van 7 materniteiten. 
We zaten direct op dezelfde golflengte. Er 
was een open communicatie, een spon-
tane taakverdeling en veel enthousiasme 
om met een gemeenschappelijk plan naar 
de eerste lijn (huisartsen, vroedvrouwen, 
kraamzorg en Kind en Gezin) te stappen. 
Ook daar was iedereen het eens dat een 
gecoördineerde zorg de oplossing is voor 
een naadloze overgang van zorg van 
ziekenhuis naar het thuisfront. Voor de 
pas bevallen moeder kan dit het verschil  
maken in veilige zorg van de baby.”

JS
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Zes ziekenhuizen samen in proefproject:  
volgt de overheid?
Zeven kraamklinieken van zes Vlaamse ziekenhuizen 
trekken samen aan de kar van het proefproject 
‘Moederzorg project transmuraal zorgpad’. Een 
gesprek met initiatiefneemster gynaecoloog Anne 
Loccufier (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende). Zij kon 
gynaecologen, pediaters, huisartsen en vroedvrouwen, 
kraamverzorgenden en Kind en Gezin verenigen in een 
werkgroep. Nu moet de overheid in steun volgen op 
elektronisch en juridisch vlak.

ZIEKENHUISNIEUWS

1. AZ Sint-Augustinus Veurne
2.  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
3. Sint-Rembert Torhout
4. Alma Eeklo
5. AZ Damiaan Oostende
6. AZ Sint-Lucas Brugge

Veurne

Oostende Brugge

Diksmuide

Leper

Roeselare

Tielt

Kortrijk

Tournai Ath

Mons

Soignies

Charleroi

Thuin

Philippeville

Namur

Dinant
Marche en Famenne

Bastogne

Neufchâteau

Arlon
Virton

Verviers

Liège
Waremme

Huy

Tongeren

Hasselt

Maaseik

Leuven

Vilvoorde

Halle

Mechelen

Antwerpen

Turnhout
Sint-NiklaasEeklo

Gent
Dendermonde

Aalst

Oudenaarde

Nivelles

OOST-VLAANDERENWEST-VLAANDEREN

HAINAUT

BRABANT WALLON

NAMUR

LUXEMBOURG

LIEGE

LIMBURG

ANTWERPEN

VLAAMS - BRABANT

Brussel

Diest
Scherpenheuvel-

Zichem

Bekkevoort

Kortenaken Geetbets

Zoutleeuw 

Linter

Landen

Tienen

Hoegaarden

Boutersem

Aarschot

Begijnendijk

Tremelo
Keerbergen

Rotselaar

Holsbeek Tielt-Winge

Glabbeek
Lubbeek

Bierbeek

Opwijk

Haacht

Boortmeerbeek
Zemst

Vilvoorde

Steenokkerzeel

Machelen

Zaventem

Kraainem 
Wezembeek-

Oppem

Tervuren

Overijse

Huldenberg

Bertem

Kortenberg

Herent

Kampenhout

Hoeilaart
Sint-

Genesius-
Rode

Linkebeek

DrogenbosSint-Pieters-
Leeuw

Beersel

Halle

Dilbeek

Asse

Ternat

Lennik

Gooik

Bever
Herne

Galmaarden
Pepingen

Roosdaal

Liedekerke

Affligem

Opwijk

Merchtem Meise

Londerzeel Kapelle-
op-

den-
Bos

Grimbergen

Wemmel

Hamont-Achel

Neerpelt
Lommel

Overpelt

Bocholt

Bree Kinrooi

Maaseik
Meeuwen-Gruitrode

Peer
Hechtel-Eksel

Leopoldsburg

Ham

Tessenderlo
Beringen

Heusden-Zolder

Zonhoven

Houthalen-Helchteren

Genk

HasseltHerk-de-StadHalen

Lummen

Nieuwerkerken
Alken

Wellen

Borgloon
Sint-Truiden

Heers

Gingelom
Herstappe

Tongeren

Hoeselt

Kortessem

Diepenbeek

Bilzen

Zutendaal

Riemst

Lanaken

Maasmechelen

Voeren

Dilsen-Stokkem

As

Opglabbeek

Ravels

Baerle-
Duc 

Arendonk

Retie

Oud-
Turnhout

Hoogstraten 

Merksplas

Turnhout 

Rijkevorsel

Beerse
Vosselaar

Lille 

Malle

Zoersel

Brecht

Wuustwezel

Essen

Kalmthout

KapellenStabroek

Zwijndrecht

Schoten
Schilde

Wijnegem

Wommelgem

Borsbeek

Mortsel 

Ranst

Zandhoven

Grobbendonk

Vorselaar

Nijlen

Lierre 
(Lier)

Hemiksem
Aartselaar

Edegem
Hove

Boechout

Lint

Duffel

Kontich

Rumst
Boom

Niel

Bornem

Sint-
Amands

Puurs
Willebroek

Malines 
(Mechelen) Bonheiden

Stabroek
Putte

Berlaar

Heist-op-
den-Berg

Herenthout

Schelle

Hulshout

Herselt

Westerlo

Olen
Herentals Geel 

Meerhout

Laakdal

Balen

Mol 

Dessel
Kontich

Alveringem

De Panne

Lo-Reninge

Vleteren

Poperinge

Koksijde

Nieuwpoort

Diksmuide

Middelkerke

Heuvelland

Mesen

Zonnebeke

Langemark-
Poelkapelle

Houthulst

Staden

Wervik

Menen

Wevelgem

Moorslede
Ledegem

Izegem Ingelmunster

Lendelede

Kuurne

Zwevegem

Spiere-
Helkijn

Avelgem

Anzegem

Deerlijk

Waregem

Wielsbeke

Oostrozebeke

Dentergem

Tielt

Ruiselede
Wingene

Pittem

Ardooie

Lichtervelde

Hooglede

Kortemark

Oostkamp

Beernem

Zedelgem

Damme

Knokke-Heist

Blankenberge

ZuienkerkeDe Haan

JabbekeOudenburg

Bredene

Gistel

Ichtegem

Koekelare

Kortrijk

Maarkedal

Knesselare

Aalter

Nevele

Zomergem

Waarschoot

Kaprijke

Sint-Laureins

Deinze

Zulte

Kruishoutem

Wortegem-
Petegem Oudenaarde

Kluisbergen

Ronse

Maarkedal

Horebeke

Brakel

Lierde

Geraardsbergen

Ninove

HerzeleZottegem

Zwalm

Zingem

Gavere

Nazareth

Merelbeke

De Pinte

Sint-
Martens-

Latem

Evergem

Destelbergen

Melle

Oosterzele
Sint-Lievens-

Houtem

Lede

WichelenWetteren

Laarne

Lochristi

Lokeren

MoerbekeWachtebeke

Zelzate

Assenede

Beveren

Ronse

Stekene

Sint-Niklaas

Kruibeke

Temse

Waasmunster

Hamme
Zele

DendermondeBerlare

Lebbeke

Buggenhout

Denderleeuw
Haaltert

Erpe-Mere

Lovendegem

Aalst

Antwerpen

Brugge

6•
5•

2•

•1 •3

Leuven

Gent

Roeselare

Ieper

Torhout

Oostende

Veurne

Eeklo
4•

0 10 20 30 40

0 10 20 25
miles

Eén materniteit zou 
onze sterkte zijn, maar 
er bestaan juridische 

valkuilen.
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“Vanuit ziekenhuisstandpunt is de daling 
van het aantal bevallingen misschien 
een extra stimulans om meer samen te 
werken en de krachten te bundelen. De 
gynaecologen in Sint-Jan en Sint-Lucas 
Brugge zijn daar klaar voor omdat we 
reeds jaren samenwerken voor de ferti-
liteitspatiënten in het CRG Brugge-Kor-
trijk, Perinatale zorg (hoogrisicozwan-
gerschappen), recent ook voor pelviene 
oncologie en urogynaecologie. Maar de 
directies zijn niet altijd klaar omdat er 
veel meer belangen spelen. Als gynae-
cologen willen wij onze moeder-kind-
zorg optimaliseren. Eén materniteit zou 
onze sterkte zijn, maar er zijn juridische 
valkuilen: een campus zonder kraamkli-
niek verliest zijn erkenning voor spoed-
gevallen… dat kunnen we nu (nog) niet 
maken. Dat is een politieke beslissing.”

De wetgeving inzake netwerking 
loopt achterop, maar moet dit jaar 
worden bijgespijkerd volgens  
het Plan van Aanpak van Maggie  
De Block.

A.L.: “Ik hoop het. Inzake fertiliteit en de 
MIC (hoogrisicozwangerschappen) wer-
ken we al jaren samen met alle centra 
van West-Vlaanderen, Eeklo (Oost-Vlaan-
deren) en Moeskroen (Henegouwen). 
Ook voor de pelviene oncologie wordt 
er efficiënt samengewerkt en komen gy-
naecologen mee om hun patiënt te ope-
reren, een gynaecoloog van Sint-Lucas 
opereert zelf systematisch mee in Sint-
Jan, terwijl voor de patiënten met ernsti-
ge urogynaecologische problemen dan 
weer naar Sint-Lucas wordt doorverwe-
zen… Ik ben een idealist en stel de pati-
ent centraal: we startten met de centrali-
satie van hoogrisicozwangerschappen in 
de P* zorg, Perinatale zorg, in 1996, maar 
hier volgde het financiële plaatje niet. 
Samen met Veronique Ballegeer hebben 
we dat goed voor elkaar gebracht.”

Naar drie dagen verblijf na een 
bevalling, is dat haalbaar? 

A.L.: “Dat is scherp. Maar we zullen de 
ziekenhuiskosten met één en een halve 
dag verminderen. Het moet uiteraard 
veilig blijven. De derde dag kan de baby 
pathologisch geel worden, dat is niet 
altijd goed zichtbaar tijdens de eerste 
dagen. Het gewicht is ook belangrijk, 
de voeding moet op gang komen en het 

hart moet worden beluisterd na het slui-
ten van de ductus… Onze kinderartsen 
achten dat zodanig essentieel dat ze drie 
dagen te krap vinden.
Komt nog de bloedkaart ter opsporing 
van elf metabole ziekten, waarbij op de 
derde dag bloed wordt afgenomen. Als 
dat thuis gebeurt moet ook hier een slui-
tend systeem bestaan om dit op te vol-
gen via een e-platform.“

De minister verlegde de budgettaire 
druk naar 2018. Pas dan moeten jullie 
er echt staan voor bevallingen korte 
duur. Zijn jullie daar klaar voor?

A.L.:  “Hola, idealiter geldt dit voor 60% 
van de patiënten, bij wie alles goed gaat 
en waarbij we die korte duur met inten-
sievere zorg in het ziekenhuis zullen 
moeten begeleiden. Dat creëert nieuwe 
kosten die tot nu toe niet in rekening zijn 
gebracht. Er zijn zowel maternele als pe-
diatrische risicofactoren waardoor moe-
der en kind niet zo snel ontslagen kunnen 
worden. Hypertensie, zwangerschapsdia-
betes, slechte apgar-score, hyperbiliru-
binemie, voedingsproblemen, opname 
neonatologieafdeling… maken dat het 
postnataal verloop niet vlekkeloos is. Als 
je de totale groep bekijkt kun je moeilijk 
tot een gemiddelde van 3 dagen verblijf 

op materniteit komen. De huidige 4,1 da-
gen zijn nu comfortabel daarvoor. Indien 
korter moet een goede postnatale thuis-
begeleiding en controle binnen de 10 
dagen bij de kinderarts voorzien worden. 
Het aantal heropnames zal een belangrij-
ke kwaliteitsparameter zijn.”

Eén wanklank: AZ Zeno Knokke doet 
niet mee, al waren ze gevraagd?

A.L.:  “De gynaecologen en pediaters 
waren wel mee en ik had ook een goed 
gesprek met de ziekenhuisdirecteur, en 
intens mailverkeer met de hoofdvroed-
vrouw, maar het is niet gelukt. Jammer. 
Als dokter hebben we in onze ziekenhui-
zen zelf altijd op veel goodwill van de 
directies kunnen rekenen.” ❚

Project-website: www.moederzorg.be (under construction)

Nota
1. Het DOP-project loopt nu reeds in Sint-Jan Brugge  

en Groeninge-Kortrijk“ en won recent een Agoria 
eHealth-award.
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Dokter Anne Loccufier: “De sterkte van dit project is het enthousiasme van alle 
partners om moeder/kind een goede gestructureerde zorg te bieden, maar voor 
de communicatie hebben we een sterk elektronisch platform nodig dat ook de 
kwaliteitsindicatoren kan evalueren.” 

‘Wie golft op 70 kan ook actief  
blijven als chirurg’

O nze vorige editie ging in op de aanbeve-
ling van the American College of Surge-
ons om chirurgen vanaf de leeftijd 65-70 

liefst op vrijwilllige basis fysieke tests te laten on-
dergaan met geregelde tussenpozen. Dat om hen 
op hun vaardigheden te screenen.
Prof. Emeritus Jacques Gruwez ziet dat helemaal 
niet zitten. “Enerzijds is dit nog maar eens een ma-
nifestatie van de ouderdomsdiscriminatie die overal 
welig tiert, en anderzijds de Angelsaksische contro-
ledrift (‘An Anglo-Saxon is compliant, a Rhinelander 
is committed!’)”, schrijft hij.
“Het is toch evident dat, als het leven langer wordt 
en de hygiëne en geneeskunde een langere leven-

stijd bewerkstelligen, men ook langer moet kunnen 
werken. Na de jeugd, de hogere studies en de speci-
alistische opleiding kan de specialist nog net even-
veel jaren actief zijn. Daarna moet hij of zij, op 65-ja-
rige leeftijd, ophouden, daar waar hij of zij zich dan 
net op de top van zijn of haar capaciteit bevindt!”
“Michael DeBakey – ‘the best surgeon in the world’ 
– was op zijn 90ste nog volop actief! Het is duidelijk 
dat de chirurg die op 70-jarige leeftijd nog tennist 
of golf speelt zeer zeker, ook zonder screening naar 
vaardigheden, actief zou moeten kunnen blijven.” ❚

P.S.

H et Collaboratief 
Zorgplatform (CoZo) kende 
een wat moeizame start als 

digitaal samenwerkingsplatform 
dat patiënten, zorgverleners en 
zorginstellingen snel en veilig 
medische gegevens laat delen, 
maar de jongste tijd heeft het de 
wind in de zeilen. Momenteel 
zijn meer dan 35 ziekenhuizen 
en 30 psychiatrische instellingen 
aangesloten bij CoZo, net als 
verschillende revalidatiecentra. 
De privélaboratoria en 
privéradiologiepraktijken komen er 
snel bij. Daarnaast integreert CoZo 
met andere eHealth-gebaseerde-
platformen. Een integratie 
die volgens dr. Loccufier een 
oplossing zou zijn.

Collaboratief 
Zorgplatform (CoZo) 
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Achtbare mevrouw de Minister
Geachte collega,

Met deze brief wens ik mijn ongenoe-
gen te uiten over een aantal van uw 
recente beslissingen inzake esthetische 
chirurgie in het algemeen en ooglid-
chirurgie in het bijzonder.

Men vertelt me dat uzelf eerder ver-
klaarde dat er in België niet zou gestart 
worden met het aanrekenen van btw bij 
strikt esthetische ingrepen. Het blijkt dat 
u dit standpunt niet heeft kunnen vol-
houden. En nu maar hopen dat u met 
deze beslissing de verhoopte 80 mil-
joen euro per jaar aan btw-inkomsten 
kan binnenhalen. De bewering dat dit 
een Europese richtlijn is die u vanuit  
België helaas (?) dient te volgen gaat  
niet volledig op.

Btw: slok op een borrel
Zo heeft elk land blijkbaar de mogelijk-
heid om de uitvoeringsbesluiten nati-
onaal bij te sturen. Als Belgisch verte-
genwoordiger bij de Union Européenne 
des médecins spécialistes (oftalmo) én 
de EBO (European Board of Ophtalmo-
logy) ben ik inderdaad goed geplaatst 
om te zien wat er in andere Europese 
landen gebeurt.

In Nederland bijvoorbeeld kan een pa-
tiënt die functionele last ondervindt 
van een huidoverschot in de oogleden 
(dermatochalazis of blepharochalazis) 
genieten van vrijstelling van btw op zijn 
(niet-terugbetaalbare) esthetische oog-
lidcorrectie. Het scheelt een slok van 
21% op een borrel.

In België werd door u beslist dat enkel 
een gezichtsveldbeperking in de boven-
sector van het gezichtsveld, samen met 
een fotografisch gedocumenteerd huid-
overschot in het bovenste ooglid aanlei-
ding kunnen geven tot een eventuele (!) 
terugbetaling van de operatie en/of btw.

Op de terugbetaling kom ik terug bij mijn 
tweede punt van ongenoegen. Bij de btw 
hangt het al of niet moeten betalen van 
de btw (ten laste van de patiënt) boven-
dien af van het feit of de behandelend 
chirurg veel of weinig operaties uitvoert!
Afhankelijk van het totaal aan geïnde 
erelonen per kalenderjaar voor esthe-
tische ingrepen, kan de chirurg zich 
eventueel laten registreren als ‘kleine’ 
onderneming, niet btw-plichtig. Jam-
mer voor de patiënt die op het einde 
van het jaar beslist om zijn oogleden te 
laten corrigeren… Dezelfde ingreep bij 

een ervaren chirurg met veel ingrepen 
per jaar kost de patiënt dus 21% meer!

Gelijkheidsbeginsel
En het gaat verder: een bleaching van 
de tanden bij een dokter tandarts of 
een kaakchirurg of stomatoloog kost 
een patiënt 21% méér dan bij een tand-
arts die voorlopig (?) ontsnapt aan de 
btw-regeling.
Benieuwd wat de Raad van State zal 
vinden van deze beslissing op basis van 
het gelijkheidsbeginsel.

Een preoperatieve raadpleging bij de 
oogarts vóór een esthetische ingreep 
mag blijkbaar zonder btw maar wat 
met een aanvullend preoperatief onder-
zoek bij de cardioloog om te checken 
of de patiënt onder narcose mag: met 
of zonder btw? En de consultatie na de 
ingreep voor het verwijderen van de 
hechtingen: met of zonder btw?
Hopelijk kan u mij antwoorden want 
niemand lijkt het antwoord te kennen.

Terugbetaling:  
twee snelheden
Dan het probleem van de terugbetaling 
van correcties van de bovenste oog-
leden. Al meer dan een jaar geleden 
bezorgde de BSOPRS, de Beroepsver-
eniging van Belgische Ooglidchirurgen 
waarvan ik bestuurslid ben, u onze 
aanbevelingen over de eventuele te-
rugbetaling van heelkundige correcties 
van de oogleden. Ook uw socialistische 
voorganger vroeg ons destijds al om 
advies. Het gaat dus niet om een nieuw 
gegeven.

Ons advies werd maanden geleden aan 
uw kabinet bezorgd. Alleen de handte-
kening van koning Filip en uzelf en de 
publicatie in het Staatsblad moesten er 
nog onder.

Op vrijdag 13 mei – gelukkig ben in niet 
bijgelovig – werd de beslissing geno-
men; op 31 mei verscheen uw verdict in 
het Staatsblad.

Positieve punten:
• eindelijk rechtszekerheid voor art-

sen en patiënt;
• u volgde in grote lijnen de richtlij-

nen van de specialisten.

Belangrijk negatief punt:
• de patiënt die volgens zijn arts, 

conform het KB, recht heeft op  

terugbetaling door het ziekenfonds 
van zijn correctie bovenste oogle-
den dient een maand op voorhand 
met de nodige documenten zijn 
ziekenfonds op de hoogte te bren-
gen van de geplande ingreep;

• de adviserend genees-heer (excu-
seer mevrouw de collega voor dit 
woord) kan gedurende een maand 
reageren op deze aanvraag!

U en uw kabinet hadden meerdere 
maanden nodig om tot een besluit te 
komen maar u verwacht van de artsen 
zich binnen de maand in regel te stel-
len en aangegane overeenkomsten met 
hun patiënten onmiddellijk bij te sturen.
Dat uw administratie tijd nodig heeft 
om een advies te formuleren kan ik be-
grijpen; de ooglidchirurgie is niet uw 
enige zorgenkind.

Maar ook ooglidchirurgen hebben een 
drukke agenda, en dat betekent dat in 
België de wachtlijst voor een ooglidcor-
rectie gemiddeld drie tot zes maanden 
bedraagt.

Al de reeds geplande patiënten voor 
de volgende maanden moeten worden 
herbekeken om te zien of ze nog steeds 
voldoen aan uw nieuwe normen voor 
terugbetaling. De patiënten met een 
afspraak voor chirurgie voor de maand 
juli kunnen kiezen: ofwel operatie uit-
stellen en hopen op een gunstig advies 
van de adviserend arts van hun zieken-
fonds, ofwel de ingreep volledig zelf 
betalen…

Het gaat hier niet enkel om het ereloon 
van de arts maar ook het maxi-forfait-
bedrag voor gebruik operatiezaal (om 
en bij de 350 euro per operatie) en het 
verblijf in het (dag)hospitaal.

Zoek de  
overgangs maatregelen
Uw beslissing verscheen op 31 mei in 
het Staatsblad.
Maar u vergat om overgangsmaatrege-
len. Ook de ziekenfondsen, althans die-
gene die ik consulteerde, zijn bijzonder 
verbaasd over het ontbreken van deze 
overgangsmaatregelen. Gelukkig lijken 
een aantal adviserende artsen de ab-
surditeit van de modaliteiten van deze 
maatregel in te zien en hebben ze op 
basis van mijn dossier hun fiat gegeven 
voor terugbetaling in een aantal indivi-
duele gevallen.

Ik mag hopen dat ook u vindt dat elke 
Belg gelijk is voor de wet en dat terug-

betaling nooit mag afhangen van good-
will….

Mijn beroepsvereniging meldt me op 
woensdagavond (vorige week, n.v.d.r.) 
dat het Riziv een nultolerantie zal toe-
passen. Dura lex sed lex maar ik reken 
op uw menselijkheid om alsnog een 
overgangsmaatregel af te kondigen of 
de ziekenfondsen te vragen om enige 
tolerantie wat betreft de periode van 
het indienen van de aanvraag tot terug-
betaling.

Aanvullend wil ik nog even kwijt dat ik u 
principieel grotendeels kan volgen in de 
geest van de nieuwe wet, maar bijzon-
der teleurgesteld ben in het ontbreken 
van minimale overgangsmaatregelen.

Deze brief aan u is ten persoonlijken titel 
en niet vanuit mijn functie als bestuur-
der van de BSOPRS, de AOB (Acade-
mia Ophtalmologica Belgica), het BOG 
(Belgisch Oftalmologisch Gezelschap) 
en de BBO (Belgische Beroepsvereni-
ging Oogheelkundigen), als secretaris 
van de accrediteringscommissie voor 
oogheelkunde noch als medisch staflid 
ooglidchirurgie aan het UZ van de VUB.

Met collegiale groet,

Dr. Peter Raus

Titel en tussentitels van de redactie

“Dat uw administratie tijd nodig 
heeft om een advies te formuleren 
kan ik begrijpen. De ooglidchirurgie 
is niet uw enige zorgenkind. Maar 
ook ooglidchirurgen hebben een 
drukke agenda.”
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❚ OPEN BRIEF AAN MINISTER MAGGIE DE BLOCK ■

‘Patiënt moet oogoperatie  
uitstellen of zelf betalen’

OPINIE
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 Victoza® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling: 6 mg/ml liraglutide (humaan 
glucagon-achtig peptide-1 (GLP-1)-analoog, rDNA). Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide in 3 ml. 
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie. Heldere, kleurloze of nagenoeg kleurloze, isotone oplossing; 
pH=8,15. Indicatie: Victoza is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 om 
glykemische controle te bereiken als: Monotherapie: Wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende 
glykemische controle geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg 
van intolerantie of contra-indicaties. Combinatietherapie: In combinatie met orale glucoseverlagende 
geneesmiddelen en/of basale insuline als deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, onvoldoende glykemische 
controle geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Ter verbetering van de gastro-intestinale 
verdraagbaarheid is de startdosering 0,6 mg liraglutide per dag. Na ten minste één week moet de dosering worden 
verhoogd naar 1,2 mg. Enkele patiënten hebben naar verwachting baat bij een verhoging van de dosering van 1,2 
mg naar 1,8 mg en op basis van klinische respons kan de dosering, na ten minste één week, worden verhoogd 
naar 1,8 mg om de glykemische controle verder te verbeteren. Doseringen hoger dan 1,8 mg per dag worden niet 
aanbevolen. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met metformine of aan een 
combinatiebehandeling met metformine en thiazolidinedion. De huidige dosis metformine en thiazolidinedion kan 
ongewijzigd worden voortgezet. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met een 
sulfonylureumderivaat of aan een combinatiebehandeling met metformine en een sulfonylureumderivaat of een 
basale insuline. Als Victoza wordt toegevoegd aan een behandeling met een sulfonylureumderivaat of basale 
insuline, moet een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of basale insuline worden overwogen om het risico 
op hypoglykemie te verlagen. Zelfcontrole van bloedglucosewaarden is niet nodig om de dosering van Victoza aan 
te passen. Bij het starten van de behandeling met Victoza in combinatie met een sulfonylureumderivaat of een 
basale insuline, kan zelfcontrole van de bloedglucosewaarde echter nodig zijn om de dosis van het 
sulfonylureumderivaat of de basale insuline aan te passen. Specifi eke doelgroepen: Oudere patiënten (> 65 jaar): 
Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd. Er is beperkte therapeutische ervaring bij patiënten ≥ 75 
jaar. Nierinsuffi ciëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte of matig ernstige nierinsuffi ciëntie 
(respectievelijke creatinineklaring 60-90 ml/min en 30-59 ml/min). Er is geen therapeutische ervaring bij patiënten 
met ernstige nierinsuffi ciëntie (creatinineklaring lager dan 30 ml/min). Victoza kan momenteel niet worden 
aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige nierinsuffi ciëntie, waaronder patiënten met End stage-nierziekte 
(ESRD). Leverinsuffi ciëntie: Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte of matig ernstige 
leverinsuffi ciëntie. Victoza  wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige leverinsuffi ciëntie. 
Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Victoza bij kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Victoza mag niet intraveneus of intramusculair 
worden toegediend. Victoza wordt eenmaal daags toegediend op een willekeurig tijdstip, onafhankelijk van de 
maaltijden, en kan subcutaan in de buik, de dij of de bovenarm worden geïnjecteerd. De injectieplaats en het 
injectietijdstip kunnen zonder aanpassing van de dosis worden gewijzigd. Victoza moet echter bij voorkeur elke dag 
rond hetzelfde tijdstip worden geïnjecteerd, wanneer het meest geschikte tijdstip is gekozen. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofi el: In 5 grote klinische langetermijnstudies zijn meer dan 2.500 patiënten behandeld met alleen 
Victoza of met Victoza in combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat (met of zonder metformine) of 
metformine plus rosiglitazon. De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren 
aandoeningen van het gastro-intestinale systeem: misselijkheid en diarree kwamen zeer vaak voor, terwijl braken, 
obstipatie, abdominale pijn en dyspepsie vaak voorkwamen. Bij het begin van de behandeling kunnen deze gastro-
intestinale bijwerkingen frequenter voorkomen. Bij voortzetting van de behandeling nemen deze bijwerkingen 
gewoonlijk binnen enkele dagen of weken af. Hoofdpijn en rinofaryngitis kwamen ook vaak voor. Daarnaast kwam 
hypoglykemie vaak voor, en zeer vaak als liraglutide wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat. 
Ernstige hypoglykemie is voornamelijk waargenomen bij de combinatie met een sulfonylureumderivaat. Lijst van de 
bijwerkingen: Hieronder staan de bijwerkingen die zijn gemeld tijdens langetermijn fase 3-gecontroleerde studies 
en uit spontane meldingen (na het in de handel brengen). Frequenties voor gerelateerde spontane meldingen (na 
het in de handel brengen) zijn berekend op basis van hun incidentie in fase 3 klinische studies. Zeer vaak: 
misselijkheid, diarree. Vaak: rinofaryngitis, bronchitis, hypoglykemie, anorexie, eetlustafname, hoofdpijn, 
duizeligheid, verhoogde hartslag, braken, dyspepsie, pijn in de bovenbuik, obstipatie, gastritis, fl atulentie, 
abdominale distensie, gastro-oesofageale refl uxziekte, abdominale klachten, kiespijn, rash, moeheid, reacties op 
de injectieplaats. Soms: dehydratie, urticaria, pruritus, nier-insuffi ciëntie, acuut nierfalen, malaise. Zelden: 

anafylactische reacties, darmobstructie. Zeer zelden: Pancreatitis (inclusief necrotiserende pancreatitis). In een 
klinische studie met liraglutide als monotherapie werd hypoglykemie minder gemeld bij liraglutide dan bij patiënten 
die werden behandeld met de actieve comparator (glimepiride). De meest frequent gemelde bijwerkingen waren 
maagdarmstelselaandoeningen, infecties en parasitaire aandoeningen. Hypoglykemie: De meeste episoden van 
bevestigde hypoglykemie tijdens klinische studies waren mild. Er werden geen episoden van ernstige hypoglykemie 
waargenomen in het onderzoek waarin liraglutide werd gebruikt als monotherapie. Ernstige hypoglykemie kan 
soms voorkomen en is voornamelijk waargenomen als liraglutide wordt gecombineerd met een sulfonylureumderivaat 
(0,02 gevallen/patiëntjaar). Er werden zeer weinig episoden van hypoglykemie (0,001 gevallen/patiëntjaar) 
waargenomen bij de toediening van liraglutide in combinatie met andere orale bloedglucoseverlagende 
geneesmiddelen dan sulfonylureumderivaten. Het risico op hypoglykemie is laag bij gecombineerd gebruik van 
basale insuline en liraglutide (1,0 gevallen per patiëntjaar). Gastro-intestinale bijwerkingen: Wanneer liraglutide 
werd gecombineerd met metformine, maakte 20,7% van de patiënten melding van ten minste één episode van 
misselijkheid en maakte 12,6% van de patiënten melding van ten minste één episode van diarree. Wanneer 
liraglutide werd gecombineerd met een sulfonylureumderivaat, maakte 9,1% van de patiënten melding van ten 
minste één episode van misselijkheid en maakte 7,9% van de patiënten melding van ten minste één episode van 
diarree. De meeste episoden waren mild tot matig van aard en traden dosisafhankelijk op. Bij voortzetting van de 
behandeling namen bij de meeste patiënten die in eerste instantie last hadden van misselijkheid, de frequentie en 
ernst hiervan af. Patiënten ouder dan 70 jaar ondervinden mogelijk meer gastro-intestinale klachten bij behandeling 
met liraglutide. Patiënten met lichte en matig ernstige nierinsuffi ciëntie ondervinden mogelijk meer gastro-
intestinale klachten bij behandeling met liraglutide. Terugtrekking uit de studies: De incidentie van terugtrekking uit 
de gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken of langer) als gevolg van bijwerkingen was 7,8% voor patiënten 
behandeld met liraglutide en 3,4% voor patiënten behandeld met de comparator. De meest voorkomende 
bijwerkingen bij patiënten behandeld met liraglutide die leidden tot terugtrekking uit de studies waren misselijkheid 
(2,8% van de patiënten) en braken (1,5%). Reacties op de injectieplaats: Reacties op de injectieplaats zijn gemeld 
bij ongeveer 2% van de patiënten die Victoza kregen in gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken of langer). 
Deze reacties waren doorgaans mild van aard. Pancreatitis: Tijdens klinische langetermijnstudies met Victoza zijn 
enkele gevallen (<0,2%) van acute pancreatitis gemeld. Pancreatitis is ook gemeld na het in de handel brengen. 
Allergische reacties: Allergische reacties, waaronder urticaria, rash en pruritus zijn gemeld na het in de handel 
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angio-oedeem zijn gemeld gedurende alle lange termijn klinische studies met Victoza. 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 
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B oris Johnson hamerde als uitda-
ger van premier Cameron con-
stant op de positieve gevolgen 

voor de NHS bij een brexit: 8 miljard 
pond extra per jaar. Ook andere roos-
kleurige cijfers circuleerden vlot in het 
brexitkamp, maar een dag na het refe-
rendum werden ze al even gezwind weer 
ingeslikt. Het Instituut voor Fiscale Stu-
dies betwistte dat al voordien en dacht 
dat er eerder minder middelen voor de 
NHS zouden vrijkomen. Labour had het 
zelfs over een mogelijk verplichte inkrim-
ping van het NHS-budget met 10,5 mil-
jard pond, het equivalent van elk Engels 
ziekenhuis dat 1.000 verpleegkundigen 
en 155 artsen op straat zou moeten zet-
ten. 

Reken je de Britse EU-korting mee dan 
zou het maximale bedrag, te recupere-
ren voor de NHS 1,4 miljard zijn, te 
weinig om het deficit van 2,45 miljard 
te dekken, zeggen gezondheidsexperts 
van the London School of Economics 
en het Londense Imperial College. De 
Economist Intelligence Unit (EIU) schat 
dat bij een brexit tegen 2020 de gezond-
heidsuitgaven per hoofd 135 pond lager 
zullen liggen. De toekomst van de 10.000 
NHS-dokters en andere gezondheids-
professionals uit EU-landen zou een 
stuk onzekerder worden. En de kans is 
groot dat het Verenigd Koninkrijk, leider 
in farmahandel, geïsoleerd raakt op de 

markt. Die wordt veel moeiljker toegan-
kelijk: geneesmiddelen worden immers 
goedgekeurd via een EU-gecentraliseer-
de weg.

Medische research  
deelt in de klappen
Groot-Brittannië ziet zijn invloed tanen 
bij het EMA (European Medicines Agen-
cy) dat de markt reguleert om genees-
middelen binnen de EU toe te laten. De 
zoektocht om de postjes van de Britten 
over te nemen, zou al volop aan de gang 
zijn. Medisch onderzoek krijgt ook al een 
klap omdat de Britten disproportioneel 
profiteren van de huidige fondsenstro-
men.

Onrechtstreeks profiteerde het VK mee 
als EU-lid van hygiënemaatregelen en 
de grensoverschrijdende strijd tegen an-
tibioticaresistentie en pandemieën.

De gezondheidswetgeving is sterk Eu-
ropees gekleurd. Denk maar aan voed-
selveiligheid, medisch gerelateerde pro-
ducten en medical devices. Maar ook de 
richtlijn 48-uur maximale werktijd voor 
artsen in opleiding kan nu in Groot-Brit-
tannië weer op de schop, net zoals va-
derschapsverlof, gegarandeerde vakan-
tiedagen enzomeer. ❚

Pascal SelleslaghJS
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Brexit wordt aderlating 
voor NHS en Britse 
farmabusiness
Onder Cameron moest de National Health Service (NHS) 
tegen 2020 niet minder dan 22 miljard besparen. Maar 
los daarvan doen de meest uiteenlopende scenario’s 
de ronde over de gevolgen voor de NHS en de Britse 
gezondheidswerkers na de brexit.

BEROEPSNIEUWS

Groot-Brittannië ziet zijn invloed tanen bij het EMA (European Medicines 
Agency), dat de markt reguleert om geneesmiddelen binnen de EU toe te laten.
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B

N

OPINIE

❚ HOOFD AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (AMA) NIET MALS 
VOOR GEZONDHEIDSAPPS ■

‘A download a day will not 
keep the doctor away’

H ij verwijst naar de beginda-
gen van Amerika, omstreeks 
1850, toen het land constant 

werd doorkruist door zelfverklaarde 
artsen. Die hadden zogezegd het patent 
op geneesmiddelen die – als ze je niet 
doodden – je zelden genazen. Vandaag 
kennen we een gelijkaardige golf van 
‘direct-to-consumer digital health pro-
ducts, apps en onefficiënte elektroni-
sche patiëntendossiers. “Dit is de digi-
tale slangenolie van de 21e eeuw”, aldus 
Madara op de jaarlijkse bijeenkomst 
van de AMA. “Net zoals we in het mid-
den van de 19e eeuw bruikbaar antigif 
en zaken als aspirine scheidden van de 
‘slangenolieremedie’, moeten we dat 
vandaag doen op digitaal vlak: goede – 
en soms potentieel schitterende zaken 
– scheiden van de digitale slangenolie.”

Schot voor de boeg
Een stevig schot dus voor de boeg van 
de ondernemers in digitale gezondheid. 

We kenden zeker succesverhalen zoals 
robotchirurgie, telegeneeskunde en 
sommige patiëntenbestanden die hun 
weg vonden in de ziekenhuizen. Maar 
tegelijkertijd zou uit een studie blijken 
dat slechts drie op de negen apps een 
statistisch significante verbetering be-
tekenen voor patiënten die de sympto-
men van hun chronische ziekte willen 
opvolgen.

Madara noemt de ‘superlicht geregu-
leerde industrie van medische apps’ nog 
steeds een warboel. Een studie van de 
Commonwealth Fund onderzocht 1.000 
gezondheidsapps voor chronische ziek-
tes en stelde vast dat amper 43% van de 
iOS-apps en 27% van de Android-apps 
bruikbaar was. En zo haalt Madara nog 
enkele betekenisvolle argumenten aan 
om zijn scepsis kracht bij te zetten. 

“De toekomst houdt niet in dat tech-
nologie artsen kortsluit, maar moet de 
arts-patiëntrelatie ondersteunen en tot 
meer efficiëntie leiden. Maar nu kruipt 
volgens een studie van de AMA 50% 
van de artsentijd in het toetsenbord en 
slechts een derde gaat naar de patiënt.” 
De AMA zal een actieve partner worden 
van ontwikkelaars en regulatoren om 
ondernemers degelijk te informeren 
over de noden van artsen en patiënten”, 
besloot de AMA-voorzitter. ❚

P.S.
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Nieuwe 
diabetesovereenkomst:  
geen pompjes

I n onze vorige editie citeerden we 
minister De Block (blz. 4) die in de 
Kamer gezegd zou hebben in ver-

band met de nieuwe diabetesovereen-
komst vanaf 1 juli (met nieuwe meetme-
thoden): “Dat kunnen patches zijn maar 
ook de pompjes, die tegelijkertijd meten 
en weten hoeveel zij moeten spuiten.” 

Dr. Viviane Van Elshocht (medische di-
rectie Landsbond Christelijke Mutuali-
teiten) corrigeert dat: “Graag wijs ik u 
erop dat het NIET gaat over pompjes. 
Indien u de continue glucosemeting 
gecombineerd met de insulinepompen 
bedoelt, dan hebben we het over een 
aparte conventie die niet herzien is en 

bovendien heeft deze conventie een 
gesloten enveloppe waardoor het mo-
menteel zeer moeilijk is om nog nieuwe 
patiënten in die conventie op te nemen.”

“Nog te introduceren pompjes vallen 
ook niet onder de nieuwe conventie van 
1 juli aangezien er voor deze conventie 
een lijst is van technieken van bloedlo-
ze suikermeting en er voorlopig maar 1 
systeem op deze lijst staat, namelijk de 
patches.”  ❚

Met die parafrase op het 
wereldberoemde gezegde 
“an apple a day keeps 
the doctor away” maakt 
James Madara, hoofd van 
de AMA, brandhout van de 
vele gezondheidsapps die 
ons vandaag overspoelen.

Meer info in dat verband en over een thema  
dat een ware hype is, vindt u onder meer op  

www.cm.be/sensoren.
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De patiënt in kwestie was in 2011 terminaal ziek 
door uitgezaaide longkanker. Ze had volgens 
alle wettelijke voorschriften euthanasie ge-

vraagd. Maar huisarts Stefan Vankrunkelsven (broer 
van) werd de toegang tot het rusthuis geweigerd toen 
hij die euthanasie wou uitvoeren. De directie lag dwars 
volgens hem. Uiteindelijk moest de terminale patiënt 

noodgedwongen naar huis waar haar leven dan werd 
beëindigd. Een ontluisterende situatie. Haar kinderen 
spanden een rechtszaak in tegen de overkoepelende 
vzw Sint-Annendael Grauwzusters. Een rechtszaak met 
precedentswaarde.
De rechtbank maakte brandhout van de stelling van 
het rusthuis dat gewetensbezwaren inriep om de  

euthanasie te weigeren. Ze volgde daarin het standpunt 
van meester Sylvie Tack die de familie verdedigde. Het 
rusthuis moet een morele schadevergoeding van 6.000 
euro betalen aan de kinderen. De drie rechters lieten 
weten dat de directie “niet aan de voorwaarden had 
voldaan” zonder de voorwaarden echt te preciseren. 
Artsen kunnen wel euthanasie weigeren op grond van 
gewetensbezwaren, maar een instelling kan dat dus 
niet. Volgens Ann Dierickx, de advocaat van het rusthuis, 
“ontkent het rusthuis dat het euthanasie weigerde.” ❚

P.S.JS
26

47
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N

Euthanasie: gewetensbezwaren rusthuis  
tellen niet
Volgens de rechtbank in Leuven mocht het woonzorgcentrum Sint-Augustinus 
Diest geen gewetensbezwaren inroepen in 2011 om euthanasie te weigeren 
aan een terminaal zieke patiënt. Het rusthuis besliste nog niet of het in  
beroep gaat tegen de uitspraak.
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Planning aanbod: De Block gaat bocht in

De minister verklaarde in de Kamer dat ze ‘in be-
langrijke mate’ het advies van de onafhanke-
lijke planningscommissie zal volgen. Maar dat 

houdt wel een versoepeling in van wat eerder politiek 
was afgesproken omdat de verdeelsleutel 60/40 ver-
schuift naar 56,5/43,5 in 2022. Een handige uitweg om 
de Franstaligen geen gezichtsverlies te laten lijden, en 
het puin dat ze de voorbije jaren veroorzaakten enigs-
zins op te ruimen. Maar vooral voor regeringspartner 
N-VA- is dit niet te pruimen: de Franstaligen zouden 
worden beloond voor hun nefaste non-beleid (lees: ver-
rottingspolitiek) van de afgelopen jaren. 

De verhoging van de federale quota zou een einde te 
maken aan het verminderd aantal toelatingen aan 
het einde van het eerste jaar voor 2017-2018 en later”,  
verheugt het CIUM (forum Franstalige studenten) zich 
op zijn Facebook-pagina. 

‘Onvoorstelbare wereldvreemdheid’
De Planningscommissie zou bij een ‘punt-voor-punt’ 
overlopen van de behoeften de volgende jaren ‘en  
stoemelings’ tot de nieuwe verdeelsleutel gekomen 
zijn. Si non e vero, e ben trovato…

Even kijken wat de N-VA daarvan denkt: “Onaan-
vaardbaar”, zeggen N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel en 
nationaal secretaris Louis Ide. “Na decennia van non- 
beleid aan Waalse kant en federale toegevingen onder 
PS-beleid – met een overschot aan artsen in Wallonië 
tot gevolg – nu durven voorstellen om deze verdeling 
in het voordeel van Wallonië te veranderen, getuigt van 
een onvoorstelbare wereldvreemdheid. We rekenen op 
het gezond verstand van bevoegd minister Maggie De 
Block om dit advies van tafel te vegen. Dit dossier is het 
Belgische surrealisme ten top.” ❚

A.M./P.S.
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Het behoud van het lissagesysteem is goed nieuws voor Franstalige studenten 
maar lokt boze reacties uit langs Nederlandstalige kant: “onaanvaardbaar”. 
Maggie De Block zou zich klaarmaken voor een bocht. Vorige week bleek dit 
splijtstof voor het kernkabinet.

KCE-rapport financiering speelt op veilig

1.  De clusteranalyse moet opnieuw worden uitgevoerd 
volgens kostengegevens per opname. Volgende stap-

pen zijn dan nodig:
 •  een cost accounting model ontwikkelen voor 

de inzameling van kostengegevens per op-
name van een voldoende grote en represen-
tatieve steekproef van ziekenhuizen;

 •  een reverse engineering method uitdenken om 
de verschillende elementen van het BFM toe te 
wijzen aan een individueel verblijf zolang geen 
cost accounting model beschikbaar is.

2.  Voor de selectie van verblijven die in aanmerking 
komen voor een opnameforfait zijn deze stappen 
nodig: 

 •  Riziv-terugbetalingen bepalen waarvoor een 
opnameforfait wordt ingevoerd, en daarop 
een variabiliteitsanalyse toepassen;

 •  bepalen welke APR-DRG-SOI’s (1) in aan-
merking komen voor een opnameforfait.  

Voor APR-DRG-SOI’s met de laagste varia-
biliteit in Riziv-terugbetalingen binnen en 
tussen ziekenhuizen volstaat de variabiliteit-
sanalyse.

 •  voor APR-DRG-SOI’s met een lage variabili-
teit in Riziv-terugbetalingen binnen zieken-
huizen maar met een hogere variabiliteit 
tussen ziekenhuizen is verdere statische ana-
lyse en klinische input nodig, met een nieuw 
te ontwikkelen methode.

3.  Om het risico van up-coding te beperken moet men 
de codering van verblijven permanent blijven auditen 
en monitoren, zowel statistisch als op het terrein. ❚

P.S.

Referenties
1. Clusteren van pathologiegroepen KCE Report 270A
2. All Patient Refined Diagnosis-Related Group – Severity of Illness

Op basis van een verkennend rapport ‘clusteren van pathologiegroepen 
volgens gelijkenissen tussen ziekenhuisverblijven’ (1) formuleert het KCE 
beleidsaanbevelingen. In eerste instantie is een nieuwe clusteranalyse nodig 
op basis van kostengegevens per opname. Ook andere technische ingrepen en 
een politieke lijn zijn aangewezen vooraleer te hervormen.
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M et 17 zijn ze, de renners van 
de Novo Nordisk-profwieler-
ploeg. Allemaal hebben ze di-

abetes type 1 en een van hen is een Belg: 
Kevin De Mesmaeker. Op trainingskamp 
in Spanje riep hij vorige winter in het 
voorbijgaan Greg Van Avermaet iets toe, 
waarna die hem in het Engels antwoord-
de. “Ik zei: ‘Het mag ook gewoon in het 
Nederlands, hoor’”, lacht De Mesmaeker. 
“We rijden geen uitgebreid programma 
in België, dus ik denk niet dat er veel 
mensen weten dat er in onze ploeg ook 
een Belg meerijdt.”

Team Novo Nordisk, dat vorig jaar in Mi-
laan-Sanremo een wildcard kreeg van 
de organisatie, rijdt eind augustus met 
onder andere de Grote Prijs Jef ‘Poes-
ke’ Scherens een paar Belgische wed-
strijden waaraan Kevin De Mesmaeker 
hoopt deel te nemen.
Kevin De Mesmaeker: “Profrenner kun-
nen zijn ondanks je diabetes is een heel 
mooi leven en je ziet veel van de wereld, 
maar het is ook heel vermoeiend, zeker 
bij onze internationale ploeg. We reizen 
vaak, met vluchten naar Amerika en 
Azië. We rijden een gevarieerder interna-
tionaal programma, terwijl een procon-
tinentale ploeg uit België bijvoorbeeld 
vaker in België en Frankrijk zal rijden.”

In welke mate heeft dat invloed op je 
suikerziekte?

“Ik zit nu al een jaar of vier in deze ploeg 
en ik weet ondertussen hoe ik alles moet 
opvangen. Ik ben eraan gewend. Nu 
weet ik hoe mijn lichaam reageert op 
verschillende situaties, maar het eerste 
jaar was dat echt wel een uitdaging.”

Hoe gaat dat in de praktijk?

“We hebben een onderhuidse continue 
glucosemonitor, een sensor die we om 
de zoveel tijd moeten vervangen en die 
naar een toestelletje in onze achterzak 
de waarden doorgeeft. Daarop zien we 
of we insuline nodig hebben of niet. 
Verscheidene renners moeten insuline 
toedienen tijdens een wedstrijd, maar 
ikzelf heb het eigenlijk nog nooit hoeven 
te doen. De renners die het nodig heb-
ben, stoppen daar overigens niet voor, 
ze doen het al fietsend.”

Voel je je behalve renner ook 
een ambassadeur voor sportende 
diabetici?

“Ik voel mij beide, ja. Ik vertel de men-
sen altijd dat wij eigenlijk twee jobs heb-
ben. Eerst en vooral zijn we wielrenner 
– want wij moeten ook uitslagen halen 
en wedstrijden winnen – maar ten twee-
de moeten we ook onze diabetes onder 
controle houden. Dat gaat hand in hand, 
anders ga je minder presteren. In de 
eerste plaats zijn de wedstrijden belang-
rijk: hoe beter we presteren, hoe minder 
woorden we nodig hebben om uit te leg-
gen dat het mogelijk is om prestaties te 
leveren met diabetes.”

Vind je het frustrerend dat jij als 
renner een extra moeilijkheid 
meedraagt? 

“Neen, niet echt. Ik heb mijn suikerziek-
te ook nooit als een excuus gebruikt 
in wedstrijden waarin ik eens minder 
presteerde. Andere renners moeten zich 
enkel bezighouden met wielrennen zelf, 
maar ik zie er eigenlijk geen voor- en na-
delen in. Behalve dat ik mijn bloed suiker 
onder controle moet houden, denk ik er 
niet aan in wedstrijden. Wij eten net het-
zelfde als elke wielrenner – pasta, haver-
mout, rijst – we moeten alleen opletten 
met de hoeveelheid suiker en koolhydra-
ten en onze medicatie daaraan aanpas-
sen.”

Sinds wanneer weet je dat je 
suikerziekte hebt?

“In januari 2012 ben ik opgenomen in 
het ziekenhuis en daar is de diagnose 
gesteld, maar ik liep al een maand met 
de symptomen rond. Ik begon enorm 

veel te drinken en te plassen en ik viel 
ook tien kilo af in drie weken. Dat was 
redelijk serieus.”

Sinds wanneer fiets je?

“Ik ben eigenlijk wielrenner sinds ik 16 
werd, maar ik had al een koersfiets toen 
ik 12 was.”

Wat dacht je toen je de diagnose 
hoorde? Daar gaat mijn carrière?

“Ik ben er zelf altijd positief onder geble-
ven. De dokters hadden mij wel meege-
geven dat ik heel voorzichtig moest zijn 
met fietsen. Ze koesterden geen hoge 
verwachtingen. Ze dachten niet dat ik 
grote prestaties zou kunnen leveren met 
diabetes. Maar kijk, twee of drie maan-
den nadat de diabetes was vastgesteld, 
won ik mijn eerste wedstrijd.”

Hoe kwam je bij Team Novo Nordisk 
terecht?

“Ik kwam in contact met een Nederlander 
(Martijn Verschoor, n.v.d.r.) en hij heeft 
mij aanbevolen bij de manager, Vassili 
Davidenko. Van het ene kwam het andere 
en in 2013 was ik plots profrenner. Ik ben 
dat nu al vier jaar en ik kan mijn manne-
tje staan. We waren in het eerste jaar met 
twee Belgen. Thomas Raeymaekers reed 
ook bij ons, maar hij is gestopt omdat hij 
ook nog de ziekte van Crohn kreeg en die 
combinatie werd te moeilijk. Dus voor-
lopig ziet het ernaar uit dat ik de enige 
Belg blijf. Vroeger reed de ploeg met 15 
renners, onder wie er maar vijf diabetes 
hadden. Maar in 2013 is het project met 
Novo Nordisk er gekomen en rijden er en-
kel diabeten in het team. Het team is voor 

mij eigenlijk op het perfecte moment op-
gericht, waardoor ik er van in het begin 
in mee kon stappen. Over die continue 
glucosemonitoring beschikte ik vroeger 
als beloftenrenner niet. In die tijd was het 
voor mij in wedstrijden gokken hoe mijn 
bloedsuiker stond en at ik op regelmati-
ge basis iets in de koers, zonder te weten 
hoe hoog of hoe laag mijn bloedsuiker op 
dat moment stond. Nu wordt dat door die 
sensor perfect opgevolgd. Iedereen geeft 
elkaar ook raad – je leert veel van elkaar 
bij.”

Krijgen jullie privileges?

“Het enige privilege is een TUE (The-
rapeutic Use Exemption, n.v.d.r.) voor 
de dopingcontrole. Insuline is een ver-
boden product voor wielrenners, maar 
bij wijze van uitzondering mogen wij 
dat wel toedienen omdat we daar geen 
voordeel uit halen.”

Hoe wordt er tegen jullie 
aangekeken in het peloton?

“Soms krijg je eens een jaloerse reactie 
van een renner die denkt dat wij alleen 
maar profrenner zijn kunnen worden 
omdat er een ploeg is voor diabetespati-
enten. Maar bijna iedereen staat positief 
tegenover ons. Heel veel renners komen 
vragen hoe het allemaal in zijn werk gaat. 
Ik probeer gewoon een zo goed mogelijk 
renner te zijn. Ik ben een soort Philippe 
Gilbert, qua rijstijl, maar niet van hetzelf-
de niveau als hij, natuurlijk (lacht). Ik zou 
graag ooit eens een grote ronde rijden en 
uitrijden, drie weken aan een stuk koer-
sen. Dat is mijn ultieme droom.” ❚

Raoul De GrooteJS
26

28
N

❚ KEVIN DE MESMAEKER, 
WIELRENNEN MET DIABETES ■

Diabetes type 1 hebben 
en toch profwielrenner 

zijn: Kevin De Mesmaeker 
bewijst bij Team Novo 
Nordisk dat het kan.  

“De dokters dachten niet 
dat ik grote prestaties zou 
kunnen leveren, maar drie 

maanden nadat de diabetes 
was vastgesteld, won ik 
mijn eerste wedstrijd.”

PORTRET

‘Ik heb mijn diabetes nooit  
als excuus gebruikt’

“Hoe beter we presteren,  
hoe minder woorden we nodig 
hebben om uit te leggen dat het 
mogelijk is om prestaties  
te leveren met diabetes.”
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ZIEKENHUISNIEUWS

Kempens Hartcentrum:  
fier op resultaten
“Bij de oprichting van het Kempens Hartcentrum was 
het de bedoeling om goede cardiologische zorg meer 
toegankelijk te maken voor de Kempense bevolking. 
Dat is ontegensprekelijk gelukt”, luidt het in het 
jaarverslag van het Kempens Hartcentrum.

H et centrum (AZ Herentals, AZ 
Turnhout, Heilig Hartzieken-
huis Mol) heeft een nauwe 

band met het UZ Leuven door recht-
streeks contact met de artsen op basis 
van specifieke patiëntenbesprekingen 
en door tweewekelijkse videoconfe-
renties in teamverband. Hiervoor werd 
een speciale IT-conferentiekamer inge-
richt, aldus diensthoofd cardiale heel-
kunde UZ Gasthuisberg Bart Meyns. 

De ondersteuning voor urgente en 
semi-urgente patiënten verloopt on-
verhoopt vlot. In 2015 werden meer 
dan 400 patiënten van het Kempens 
Hartcentrum doorverwezen voor car-
diochirurgie, van wie meer dan 300 
naar UZ Gasthuisberg. Deze toename 
van hartchirurgie leidde zelfs tot een 
toegenomen wachttijd voor geplande 
chirurgische ingrepen, wat aanleiding 
geeft tot de nodige aanpassingen in 
de capaciteit in Leuven.

Snelle opvang  
in de Kempen
Sinds 1 april 2014 bestaat er een conti-
nue infarctwacht in AZ Turnhout. Deze 
continuïteit wordt gegarandeerd door 
vier cardiologen en zeven cathlabver-
pleegkundigen. Zij vormen een be-
langrijke schakel in een life-chain die 
begint bij de MUG- en spoedgeval-
lendiensten van heel de Kempen en 
waarbij ook de dienst CCU en IZA van 
AZ Turnhout een vitale rol spelen.

Naast outcome worden ook de klas-
sieke parameters bij infarctbehande-
ling, zoals diagnosis-to-balloon time 
en AZT-door-to-balloon time goed 
opgevolgd.
De gemiddelde AZT-door-to-balloon 
time tot nu toe ligt op 36,3 minuten. 
Mooi, aangezien het internationale 
streefdoel ligt op een drempel bene-
den het uur.
De gemiddelde diagnosis-to-balloon 
time bedraagt 74,1 minuten en ook 
dat is puik want de internationale li-
miet ligt op maximaal twee uur.

Outcome data en 
complicaties
Van bij de start bleek in het centrum 
zeer zware STEMI-pathologie toe te 
komen:
• 14% is gereanimeerd;
• 11% is in cardiogene shock;
• 8,5% is gereanimeerd en in shock.

Het gaat om 265 patiënten of onge-
veer 12 per maand. 23 overleden er 
in het ziekenhuis (= 8,68%). Van deze 
23 waren er:
• 18 gereanimeerd en in shock;
• 5 enkel in shock.

De in-ziekenhuismortaliteit tot van-
daag bij niet-reanimatie of in shock 
ligt op 1,2%. Van de 13 gereanimeer-
de STEMI’s die niet in shock waren, 
overleefde 84%. ❚

P.S.
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AZ Delta en Jan Yperman: 
proefproject voeding en 
mobiliteit
Een proefproject van AZ Delta rond voeding en 
mobiliteit is door de overheid geselecteerd. Bedoeling 
is om een meer geïntegreerde zorg voor chronisch 
zieken te bereiken.

N adat de overheid een oproep 
lanceerde om mee na te 
denken over het zorgbeleid, 

diende AZ Delta samen met onder an-
dere het Jan Ypermanziekenhuis een 
project in rond chronische zorg.

In totaal werden 70 projecten inge-
diend. 16 projecten werden geselec-
teerd, waaronder dit project.

Er wordt nu een platform opge-
richt waarbij alle zorgverleners 
en stakeholders uit de regio Mid-
den-West-Vlaanderen samen zullen 
nadenken over een meer geïntegreer-
de zorg voor chronisch zieken. ❚

P.S.
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AZ Sint-Blasius vordert schulden 
ethisch verantwoord in
Het is een gevoelig thema, patiënten die het vaak 
al niet breed hebben hun ziekenhuisrekening doen 
betalen. AZ Sint-Blasius Dendermonde doet dat nu 
via een professioneel bureau met zoveel mogelijk oog 
voor de ethische kant van de zaak.

S inds kort is AZ Sint-Blasius 
in zee gegaan met My Trusto. 
My Trusto helpt mensen met 

schulden om hun facturen te betalen 
en hun schulden af te bouwen zonder 
bijkomende kosten voor dagvaarding 
of vonnis.

In samenspraak met een gerechtsdeur-
waarder wordt een afbetalingsplan 
opgesteld. Er worden geen schulden 
kwijtgescholden. De filosofie achter 
deze regeling is die van ‘ethisch verant-
woord invorderen’, met een winst voor 
beide partijen: de patiënt met schulden 
neemt contact op met een deurwaar-
der van My Trusto en betaalt zijn schuld 
af tegen een haalbaar tempo, zonder 
bijkomende dagvaardingskosten. Het 
ziekenhuis heeft meer garantie om de 
tegoeden te ontvangen, zonder bijko-
mende manipulatiekosten.

Patiënten met achterstallige facturen 
worden over deze mogelijkheid ge-
informeerd via de website en via een 
vermelding op hun aanmaning. 

Volgens communicatieverantwoorde-
lijke Dominique Potteau zit ongeveer 
14% van de patiëntenomzet in één of 
ander circuit van dubieuze inning (af-
geboekt, collectieve schuldenregeling, 
afbetalingsplan in het ziekenhuis, op-
volging door deurwaarder). Hier is de 

laatste jaren een licht dalende evolutie 
merkbaar. Een evolutie die dus ver-
schilt met de cijfers die onlangs in de 
pers verschenen van het UZ Brussel.

Sabine Verhofstadt, financieel-admi-
nistratief directeur: “Als ziekenhuis 
dragen wij mensgerichtheid hoog in 
het vaandel. Dankzij de samenwer-
king met My Trusto kunnen we een 
ethisch verantwoorde en klantvrien-
delijke mogelijkheid voorstellen aan 
patiënten met schulden.”

Werkwijze
Iedereen in België die schulden heeft 
en deze niet onmiddellijk kan betalen, 
maar dit wel op termijn kan door een 
haalbare spreiding in de tijd vast te 
leggen kan terecht bij My Trusto. In een 
eerste telefonisch contact wordt met 
behulp van een aantal vragen de con-
crete situatie uitgeklaard. Als MyTrusto 
kan helpen, wordt er een afspraak in 
een van de neutrale ontmoetingsplaat-
sen vastgelegd. Dan start in alle discre-
tie de opmaak van een allesomvattend 
financieel document en een concreet 
afbetalingsplan voor alle schuldeisers. 
Als blijkt dat MyTrusto niet verder kan 
helpen, worden de contactgegevens 
aangereikt van andere instanties. ❚

P.S.
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Huisartsen spelen een belangrijke 
rol in de vroege diagnose en de 
behandeling van hypertensiepati-

enten. Maar er bestaan weinig epidemio-
logische gegevens die ons kunnen vertel-
len in welke mate de internationale aanbe-
velingen worden aanvaard en toegepast 
in de dagelijkse praktijk. Een transversale 
observationele studie, die werd voor-
gesteld op het jaarlijkse congres van de 
European Society of Hypertension (ESH), 
probeert die leemte op te vullen (1).
De schrijvers van de aanbevelingen van 
de European Society of Cardiology (ESC) 
en de European Society of Hypertension 
(ESH) menen dat een groot aantal hyper-
tensiepatiënten een combinatie nodig 
heeft van minstens twee geneesmidde-
len (I A) en dat de vastedosiscombinaties 
de voorkeur verdienen wegens hun gun-
stige effect op de therapietrouw (IIbC) (2).

388 artsen,  
4.110 hypertensiepatiënten
Het doel van de op het ESH-congres 
voorgestelde studie was om het niveau 
van bloeddrukcontrole te evalueren bij 
patiënten die worden opgevolgd in de 
eerste lijn, net als de houding van huis-
artsen ten opzichte van de vrije of vaste 
combinatiebehandelingen. Niet minder 
dan 388 artsen namen deel aan deze stu-
die, die werd uitgevoerd tussen januari 
en augustus 2015. In de studie werden 
op een retrospectieve manier 4.110 hy-
pertensiepatiënten opgenomen die een 
behandeling met ten minste twee bloed-
drukverlagende geneesmiddelen volg-
den. Tijdens het verzamelen van de gege-
vens op consultatie kregen de artsen de 
vraag om hun houding ten opzichte van 
de vaste combinaties te verwoorden: wa-
ren ze bereid om ze te gebruiken, waarom 
overwogen ze die combinaties…?

Een tastbare  
progressiemarge
Van de patiënten in de studie, die ge-
middeld 67 jaar oud waren, leed 31% 
aan diabetes en had 31% een cardio-
vasculair event meegemaakt. De wer-
kelijke bloeddrukcontrole, geëvalueerd 
op basis van de streefwaarden vermeld 
in de aanbevelingen van de ESC/ESH, 
bedroeg 44%. Dit controleniveau werd 
vaak te hoog ingeschat door de artsen: 
op basis van hun observaties dachten 
ze dat het 62% was.
Een vrije combinatie werd gebruikt in 
39% van de gevallen, een vaste com-
binatie in 33% van de gevallen en een 
gemengde combinatie in 28% van de 
gevallen. Vierendertig procent van de 
artsen verklaarde van plan te zijn over te 
schakelen op een vaste combinatie van 
twee antihypertensiva en 58% op een 
combinatie van drie antihypertensiva.

Ze haalden de volgende redenen aan voor 
die verandering: de wens om de therapie-
trouw te verbeteren (73% van de gevallen) 
en de wens om de bloeddrukcontrole te 
verbeteren (71% van de gevallen).

Deze transversale observationele studie 
leert ons dus dat het niveau van bloed-
drukcontrole laag blijft bij patiënten met 
een hoog risico die worden behandeld met 
minstens twee antihypertensiva, maar dat 
een toegenomen gebruik van de verschil-
lende beschikbare farmacologische hulp-
middelen toch laat zien dat het mogelijk is 
om deze situatie te veranderen. ❚

Dr. Philippe Mauclet

Referenties
1. Leeman M, Thomas JR, European Society of 

Hypertension annual congress, Late-Breaker Posters, 
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❚ COMBINATIES VAN ANTIHYPERTENSIVA ■

Houding en  
verwachtingen  
van de eerste lijn

De bloeddrukcontrole bij patiënten met een hoog risico 
blijft ontoereikend en misschien worden de therapeutische 
hulpmiddelen die deze situatie kunnen veranderen niet  
voldoende gebruikt.
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Oproep tot screening 
van slaapapneu
Naar aanleiding van de Werelddag hypertensie (17 mei) 
hebben de Belgische vereniging voor slaapstudie en het 
Belgian Hypertension Committee vorig jaar de handen in 
elkaar geslagen om een oproep te lanceren voor scree-
ning van slaapapneu. Een gezondheidsboodschap die het 
verdient om herhaald te worden.

Bij een moeilijk te behandelen hy-
pertensie hebben bijna alle pa-
tiënten te kampen met slaapap-

neu (90% van de mannen en 65% van 
de vrouwen). “Slaapapneu behandelen, 
leidt tot een verbetering van de hoge 
bloeddruk en een vermindering van het 
risico op CVA. De opsporing van hyper-
tensie gebeurt door het meten van de 
bloeddruk, de opsporing van slaapap-
neu door onderzoek van de slaap nadat 
risicopatiënten werden geïdentificeerd”, 
stellen de twee verenigingen. “De voor-
spellende factoren van slaapapneu bij re-
sistente hypertensie zijn het behoren tot 
het mannelijk geslacht (slaapapneu komt 
tweemaal vaker voor bij mannen dan bij 
vrouwen), een leeftijd boven 50 jaar, en 
– voornamelijk abdominale – obesitas bij 
mensen die een brede nek hebben en die 
snurken. De screening van slaapapneu 
bij mensen met hoge bloeddruk gebeurt 
door na te gaan of de patiënt last heeft 
van snurken of nachtelijke onderbrekin-
gen van de ademhaling, een slaap die 
onvoldoende herstellend werkt en vaak 
voorkomende slaperigheid overdag. 
Door screening naar slaapapneu in de 
context van ernstige en resistente hyper-
tensie kan men een corrigerende aanpak 
voorstellen van de slaapapneu en van de 
gevolgen die dat heeft op de betrokken 
organen.”

Slaapapneu is een onafhankelijke fac-
tor van hypertensie. “Het syndroom van 
slaapapneu kan beschouwd worden als 
een belangrijke factor van secundaire 
hypertensie. Het is misschien wel de be-
langrijkste oorzaak van deze secundaire 
hypertensie. Het moet systematisch on-
derzocht worden, en zeker bij resistente 
hypertensie”, bevelen de Belgische ver-
eniging voor slaaponderzoek en het Bel-
gian Hypertension Committee aan. “Het 
houdt een zeer ernstig cardiovasculair 
risico in, zonder nog rekening te houden 
met de kans op een verkeersongeluk 
wanneer de patiënt in slaap valt tijdens 
een monotone bezigheid. De behande-
ling van het syndroom van slaapapneu 
zorgt voor een betere controle van hy-
pertensie.”

Ambulante  
bloeddrukmeting
Dit jaar maakt de Belgian Hypertension 
Committee gebruik van de werelddag 
om te pleiten voor een grotere toeganke-
lijkheid tot ambulante bloeddrukmeting, 
ook binnen de eerstelijnsgeneeskunde. 
Het BHC pleit tevens voor de terugbeta-
ling ervan (lees De Specialist 84). ❚

V.C.

Slaapapneu komt tweemaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
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Bijna 10.000 patiënten met 
een hoog cardiovasculair 
risico
Voor elk nieuw geneesmiddel voor de 
behandeling van diabetes eist de FDA 
nu studies die de cardiovasculaire 
veiligheid ervan aantonen. Tegen die 
achtergrond werd de LEADER-studie 
(1) uitgevoerd bij 9.340 type 2-diabe-
tespatiënten in 410 centra over de hele 
wereld. De patiënten waren gemiddeld 
64 jaar oud, leden gemiddeld al 13 jaar 
aan diabetes en hadden een HbA1c- 
gehalte van 8,7% of hoger bij inclusie 
in de studie. Alle patiënten vertoonden 
een hoog cardiovasculair risico omdat 
ze 50 jaar of ouder waren en een duide-
lijke hartziekte hadden, of omdat ze 60 
jaar of ouder waren en minstens twee 
cardiovasculaire risicofactoren vertoon-
den. 25% had nierinsufficiëntie. Dat 
laatste mag worden benadrukt, want 
het gebeurt maar zelden dat patiënten 
met nierinsufficiëntie niet uit een studie 
worden geweerd. De patiënten werden 
in twee even grote groepen ingedeeld. 
Eén groep kreeg een placebo en de 
andere liraglutide in een dosering van 
1,8mg s.c. per dag boven op de gebrui-
kelijke behandeling. De gemiddelde to-
tale follow-up was 4 jaar en de gemid-
delde behandelingsduur 3,5 jaar.

Cardiovasculaire 
resultaten
Het primaire eindpunt was, zoals meest-
al bij dergelijke studies, een samen-
gesteld eindpunt van cardiovasculaire 
sterfte, niet-fataal myocardinfarct en 
niet-fataal CVA. Dat eindpunt werd be-
reikt door 13% van de patiënten in de 
liraglutidegroep en 14,9% van de patiën-
ten in de placebogroep. Een significant 
verschil, dat erop wijst dat liraglutide het 
hart-en-vaatstelsel beschermt (p-waarde 
van superioriteit van liraglutide 0,01). 
Bij analyse van de individuele items 
van het  samengestelde eindpunt was 
de cardiovasculaire sterfte 22% lager in 
de lira glutidegroep dan in de placebo-
groep. Dat verschil was significant. De 
incidentie van CVA was 11% lager en die 
van infarct 12% lager. Die resultaten wa-
ren weliswaar niet statistisch significant, 
maar de tendens is toch geruststellend.

Constante resultaten over 
de hele lijn
Zowel de experts als de toehoorders 
waren getroffen door de extreem con-
stante daling van het relatieve risico op 
alle cardiovasculaire parameters die in 
de LEADER-studie werden onderzocht. 
De totale sterfte daalde significant met 
15%. Ook het relatieve risico op een  

samengesteld cardiovasculair eind-
punt uitgebreid tot instabiele angina 
pectoris, coronaire revascularisatie en 
ziekenhuisopname wegens hartfalen 
daalde significant. Het relatieve risico 
op ziekenhuisopname wegens hart-
falen daalde met 13%, weliswaar een 
niet-significant verschil, maar er was 
zeker geen stijging van dat risico, wat 
toch geruststellend is. Bij subgroep-
analyse werd vastgesteld dat liraglutide 
de sterkste cardiale bescherming bood 
bij 2 groepen patiënten: patiënten met 
een bewezen cardiovasculaire aandoe-
ning en patiënten met een verminderde 
glomerulusfiltratiesnelheid. Bij die laat-
ste patiënten beschermt liraglutide het 
hart én de nieren. 

Microvasculaire 
evaluatie: een première
De LEADER-studie heeft ook een samen-
gesteld microvasculair eindpunt van 
nier- en netvliesletsels geëvalueerd. De 
incidentie van dat eindpunt daalde sig-
nificant met 16%. Die daling was exclu-
sief te danken aan een langzamere pro-
gressie van de diabetische nefropathie 
(verdubbeling van de serumcreatinine, 
starten van dialyse, optreden van prote-
inurie enz.).

Veranderingen van de 
visus? Geduld
Met de EMPA-REG-studie en nu de LEA-
DER-studie rijst natuurlijk de vraag of 
de richtlijnen voor de tweedelijnsthe-
rapie na het onklopbare metformine 
niet moeten worden aangepast. Eigen-
lijk is het nog wat te vroeg om daar 
uitspraken over te doen. Aanvullende 
onderzoeken zijn zeker nodig. De be-
langrijkste vraag is: “Moet je die twee 
geneesmiddelen reserveren voor pati-
enten met een hoog cardiovasculair ri-
sico of mag je ze voorschrijven aan alle 
patiënten met type 2-diabetes?” Daar 
zal zeker nog levendig over worden ge-
discussieerd, maar het valt niet te ont-
kennen dat we op een keerpunt staan 
bij de behandeling van type 2-diabetes. 
We beschikken nu immers over 2 ge-
neesmiddelen waarvan bewezen is dat 
ze het hart-en-vaatstelsel beschermen. 
Daar zullen de toekomstige richtlijnen 
zeker rekening mee moeten houden. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller
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Liraglutide: de LEADER van ADA 2016
Zonder te overdrijven mag men stellen dat de duizenden 
congresgangers op het congres van de American 
Diabetes Association 2016 vooral uitkeken naar de 
presentatie van de LEADER-studie. Ze waren dan ook niet 
ontgoocheld door de resultaten van die nieuwe studie 
van de cardiovasculaire veiligheid. Op het congres van de 
EASD in september 2015 is de EMPA REG-studie met 
empagliflozine gepresenteerd. Nu was het dus de beurt 
aan liraglutide, een GLP-1-analoog, om aan te tonen dat 
het het hart-en-vaatstelsel beschermt.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

A DA 2016 was zonder 
enige twijfel een clash 
der titanen. Op de 

vooravond van de voorstelling 
van de resultaten van de LEADER-
studie werden de gegevens over 
de nierfunctie van de EMPA-REG-
studie onthuld. Deze gegevens 
tonen overduidelijk aan dat 
empagliflozine het risico op het 
opduiken en de progressie van 
diabetische neropathie vermindert 
bij patiënten met diabetes 
type 2 die een vastgestelde 
cardiovasculaire aandoening 
hebben.

Wanneer empagliflozine wordt 
toegediend samen met de 
standaardbehandeling van 
hartpatiënten met diabetes type 
2,  stelt men een significatante 
afname van 39% vast van het 
risico op het verschijnen of het 
verergeren van diabetische 
nefropathie. Onderzoekt 
men afzonderlijk van elkaar 
alle gebeurtenissen die de 
wetenschappers bekeken onder de 
term ‘verschijnen of verergeren’, 
dan blijkt dat empagliflozine 
het risico op het opduiken van 
albuminurie vermindert met 38%, 
het risico op een verdubbeling 
van het creatininegehalte met 44% 
en het risico dat de diabeticus 
dialyse nodig heeft met 55%. 
Bovendien stelt men na verloop 
van tijd een significante vertraging 
vast van de afname van de 
nierfunctie bij patiënten die met 
empagliflozine behandeld worden 
versus placebo. Deze resultaten 
zijn belangrijk omdat we niet 
uit het oog mogen verliezen dat 
bijna 50% van de patiënten met 
diabetes type 2 een nefropathie 
vertonen, wat uiteindelijk kan 
leiden tot nierinsufficiëntie waarbij 
het nodig is dialyse te krijgen. 
Uiteraard komen we in ons 
dossier over ADA op 26 augustus 
2016 meer gedetailleerd terug 
op deze belangrijke gegevens in 
verband met de nierfunctie zoals 
ze blijken uit de EMPA-REG-studie. 
We gaan dan ook dieper in op de 
mogelijke klinische implicaties in 
de dagelijkse praktijk.

Empagliflozine 
vertraagt voortgang van 
diabetische nefropathie

Nieuwe analyses van de LEADER-
studie en een uitgebreid verslag van 
het congres van de ADA 2016 zullen 

worden gepubliceerd in ons nummer 
van 26/08/2016. Een beetje geduld dus 

nog, en een fijne vakantie!

Bij subgroepanalyse werd vastgesteld dat liraglutide de sterkste cardiale 
bescherming bood bij 2 groepen patiënten.
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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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Hartklepaandoeningen: 
waar staan we? 
Wereldwijd lijden nagenoeg 500 miljoen 
mensen aan een hartklepaandoening en 
de sterftecijfers zijn zorgwekkend hoog. 
We staan daardoor voor grote uitdagin-
gen. Prof. dr. Maurice Sarano (Mayo Cli-
nic) blijft echter optimistisch en wijst op 
grote vooruitgang. 

Hoge prevalentie
De prevalentie van hartklepaandoenin-
gen (VHD) is sterk leeftijdsgebonden. 
Het aantal patiënten met een VHD zal in 
de VSA met 48% toenemen tegen 2030. 
Ouderdom is hier de grote boosdoe-
ner. Degeneratieve aandoeningen van 
de mitralisklep (MVD) komen overigens 
meer voor dan aortaklepstenose (AS). In 
niet-ontwikkelde landen wordt de preva-
lentie eerder veroorzaakt door een reu-
matische aandoening. Patiënten worden 
daar doorgaans niet behandeld. Alge-
meen lijdt een opmerkelijke 2,5% van de 
bevolking aan een VHD en de klinische 
detectie is zeer slecht. 

Hoge mortaliteit
De overlevingskans bij zowel matige als 
ernstige VHD stelt in vergelijking met de 
overleving in de algemene populatie een 
enorm probleem voor. AS kent dikwijls 
een zeer uitdagende klinische presenta-
tie, waardoor de ernst van de aandoe-
ning en bijgevolg ook de nood voor een 
behandeling moeilijk kan worden vast-
gesteld. Comorbiditeiten bemoeilijken 
bij deze meestal oudere groep dan ook 
de diagnosestelling. 

“De overlevingskansen bij patiënten met 
VHD zijn aanzienlijk verlaagd en het is 
opmerkelijk dat in onze regio 55% met 
een ernstige AS nooit een behandeling 
krijgt aangeboden,” zegt Maurice Sara-
no. De situatie is niet anders voor mitra-
lisklepregurgitatie (MR).

Goede moed!
Toch is er al veel bereikt: de ernst kan 
worden bepaald, alsook de klinische uit-
komsten. Bovendien zijn er ook nieuwe 
inzichten. “Zo is 3D-echocardiografie on-
misbaar geworden bij interventies, want 
het laat toe meer te zien en te herkennen,” 
aldus prof. Sarano. 

Een CT-scan laat daarentegen een ob-
jectieve analyse van de aortacalcificatie 
toe. De verkalking is hierop zeer goed te 
zien en kwantificeerbaar. Dat is belang-
rijk omdat het een sterke predictor vormt 
voor de overleving na een diagnose van 
ernstige AS. 

Met behulp van nieuwe behandelings-
technieken kunnen meer patiëntgroepen 
worden behandeld. Transkatheteraorta-
klepvervanging (TAVR) is de meest suc-
cesvolle percutane behandeling en is 
aangewezen bij mensen die geen ope-
ratie kunnen ondergaan. De percutane 
‘clipping’ van de mitralisklepbladen (Mi-
traClip) is een ander voorbeeld en wordt 
in Europa uitgevoerd. 

Robotchirurgie via port-access incisies 
laat ten slotte een complete operatie toe, 
zelfs bij complexe degeneratieve aan-
doeningen. Voor de patiënt betekent het 
een minimaal invasieve ingreep zonder 
kwaliteitsverlies.

TAVR: uitdagingen en 
oplossingen

Het succes van de transkatheteraorta-
klepvervanging (TAVR) werd besproken 
door prof. dr. Johan Bosmans (UZA). 

De laatste 8 jaar maakte TAVR zijn op-
mars en nu is het een gevestigde be-
handeling voor patiënten met ernstige, 
symptomatische AS.

Enerzijds is aangetoond dat in vergelij-
king met standaardtherapie, TAVR bij pa-
tiënten die geen operatie kunnen onder-
gaan de eenjaarsoverleving significant 
verbetert. Voorts blijkt TAVR bij hoogrisi-
copatiënten minstens even doeltreffend 
te zijn 5 jaar na implantatie als een hart-
operatie. De hartkleppen zijn ook even 
duurzaam. 

De technologie kent ondertussen enor-
me verbeteringen. Verschillende forma-
ten in Edwards Sapien®-kleppen zijn nu 
beschikbaar. Ook het Medtronic CoreVal-
ve®-systeem kent grote technische ver-
beteringen. Het UZA gebruikt dit laatste, 
waarmee reeds 300 patiënten (ouderen 
met hoogrisicoprofiel) zijn behandeld. 
Het afgelopen jaar wordt de CoreValve 
Evolut gebruikt dat na een imperfecte 
positionering gemakkelijk nog herplaatst 
kan worden. “De mortaliteit na 1 jaar is 
door de jaren heen enorm verlaagd tot 
zelfs 0% bij de laatste cohorte”, alsnog 
Johan Bosmans. 

Volgens de richtlijnen moet de beslis-
sing door een multidisciplinair hartteam 

gemaakt worden, met het oog op een 
verhoogde levenskwaliteit (QoL). Een 
grote uitdaging blijft echter de optimale 
patiëntselectie. Naast comorbiditeiten 
is ook de fragiliteit (‘frailty’) van de pa-
tiënt belangrijk in de selectieprocedure, 
aangezien dit bij bejaarden in deze con-
text een grote impact heeft op de over-
leving. Aan de hand van een specifiek 
score systeem kan fragiliteit makkelijker  
worden gemeten. 

Wat betreft de limitaties van TAVR, werd 
het risico op beroerte na TAVR onder-
zocht in een multicentrische studie bij 
1.000 zeerhoogrisicopatiënten. Het aan-
tal klinisch relevante beroertes in een 
80-pluspopulatie bleek heel laag tijdens 
TAVR. De helft van de beroertes ge-
beurde echter in de dagen na de TAVR 
en de belangrijkste predictor hiervan is 
atriumfibrillatie. “Daarom moet de anti-
coagulatiestrategie na TAVR agressiever 
worden.” 

Nog een andere significante vooruitgang 
is geboekt inzake de risicobepaling van 
een paravalvulair lek post-TAVR. Aorta-
klepregurgitatie is een complexe aan-
doening die belangrijke prognostische 
implicaties kent. Met het oog op de in-
troductie van TAVR bij jongere patiënten 
is het dan ook belangrijk dit probleem 
weg te werken. Door middel van een 
preprocedurele simulatiesoftware (nog 
lopend in het UZA) bij de CT-scan, kan 
voorspeld worden hoe de klep zich zal 
gedragen en wat de ernst van de lekkage 
zal zijn. Zo kan een optimale kleptype en 
implantatiediepte gekozen worden voor 
een minimale lekkage. 

TAVR blijkt ten slotte een veelbeloven-
de therapie te zijn voor enkele nieuwe 
patiëntengroepen. Patiënten met een 
gedegenereerde bioprothese kunnen 
er namelijk ook gebaat mee zijn. De 
‘valve-in-valve’ implantatie is redelijk 
gemakkelijk. Valvuloplastiek is niet no-
dig en weinig contrastvloeistof wordt 
gebruikt omdat de annulus duidelijk ge-
merkt wordt door de prothese.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat 
TAVR ook bij intermediairrisicopatiënten 
niet moet onderdoen voor chirurgie. Het 
lijkt zelfs iets beter te zijn, althans gedu-
rende de eerste 2 jaar na implantatie. ❚
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The Third 
Antwerp-Rochester Cardiology Symposium

De dienst Cardiologie van het UZ Antwerpen onderhoudt 
goede banden met de wereldbekende Mayo Clinic in 
Rochester, Minnesota, in het noorden van Amerika. Deze 
vriendschap leidde tot een succesvol, gezamenlijk congres, 
het Antwerp-Rochester Cardiology Symposium, dat onlangs 
aan zijn derde editie toe was (zie ook vorige editie). 
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Al eeuwenlang worden uiteenlopende bereidingen 
op basis van de zaden van paardenkastanje gebruikt 
om bepaalde stoornissen van de veneuze circulatie 
te behandelen. Het werkingsmechanisme van de 
zaden van paardenkastanje is echter nog niet volledig 
opgehelderd, maar vermoedelijk is aescine het 
voornaamste werkzame bestanddeel. Aescine werkt 
ontstekingsremmend en zou ook de permeabiliteit 
en toniciteit van de vaatwand (venotonisch effect) 
beschermen, wat oedeem zou voorkomen en de 
veneuze retour in de hand zou werken (2).

Op basis van analyse van 17 gerandomiseerde, 
gecontroleerde studies met gestandaardiseerd aescine-
extract trok de Cochrane collaboration positieve 
conclusies.

Globaal suggereren deze studies, uitgevoerd met 
extracten van paardenkastanje over 2 tot 16 weken een 
verbetering van de chronische veneuze insufficiëntie, 
gekenmerkt door een afname van het oedeem, de jeuk 
en de pijn in de benen. 

Effecten op de pijn 
Zes van deze studies, bij 543 deelnemers, brachten een 
significante afname van de pijn in de benen aan het licht 
vergeleken met de placebogroepen. Uit een andere 
studie bleek een statistisch significante verbetering ten 
opzichte van de baseline. Eén studie bracht een significant 

gewogen gemiddeld verschil (GGV) aan het licht van 
42,4mm, op een visuele analoge pijnschaal van 100mm. 

Effecten op het beenvolume
Ook het beenvolume werd geëvalueerd in zeven 
placebogecontroleerde studies. Zes studies bij 502 
deelnemers brachten een significant GGV van 32,1ml 
aan het licht in het voordeel van paardenkastanje-
extract ten opzichte van placebo voor oedeem, volume 
en omtrek van de benen. 

Vergelijking met 
contentiekousen 
In een gerandomiseerde, enkelblinde, vergelijkende 
studie werden de doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
van contentiekousen van klasse 2 vergeleken met 
paardenkastanje en placebo bij 240 patiënten met CVI. 
De patiënten uit de behandelde groep kregen 50mg 
aescine tweemaal per dag gedurende 12 weken. De 
onderzoekers stelden een toename van het volume 
van de benen vast in de placebogroep, en in de groep 
die werd behandeld met het extract en de groep die 
contentiekousen droeg een identieke significante 
afname van het beenvolume (aescine p < 0,005 
en contentiekousen p < 0,002). Op basis daarvan 
kunnen we concluderen dat de twee behandelingen 
gelijkwaardig zijn, p < 0,001 (3).

In andere studies werden extract met rutosiden (vier 
studies), pycnogenol (één studie) of contentiekousen 
(twee studies) met elkaar vergeleken. Er was geen 
significant verschil tussen de aangeboden behandelingen 
op het vlak van pijn in de benen. Het medicinale 
plantenextract was gelijkwaardig aan rutosiden en 
contentiekousen voor de andere symptomen.

De in deze studies vastgestelde bijwerkingen waren 
matig en weinig frequent (van het gastro-intestinale 
type).

Samengevat: het doel van deze recente monografie van 
de Cochrane collaboration was om de doeltreffendheid 
en de veiligheid van paardenkastanje opnieuw te 
evalueren versus placebo en de referentietherapie 
bij chronische veneuze insufficiëntie. De aangedragen 
bewijzen suggereren dat het extract van de zaden 
van paardenkastanje een veilige en doeltreffende 
behandeling op korte termijn is voor chronische 
veneuze insufficiëntie. 

Dr. Jan van Ham
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seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 
1996;347:292-4.

CHRONISCHE VENEUZE INSUFFICIËNTIE

Nut van extract van 
paardenkastanje aangetoond

Chronische veneuze insufficiëntie is een courant gezondheidsprobleem, dat wordt gekenmerkt door pijn in de 
benen, oedeem, jeuk, spanning en dermatosclerose. Deze symptomen gaan vaak gepaard met vermoeidheid. 

Het dragen van contentiekousen kan helpen. Vaak vinden patiënten die echter niet zo aangenaam, wat uiteraard 
niet bevorderend is voor de therapietrouw. Paardenkastanje-extract (Aesculus hippocastanum L.) is volgens de 

Cochrane collaboration een interessante oplossing (1).
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MSD Onco Award: open voor kandidaturen
Wenst u deel te nemen aan de 3e editie van de MSD Onco Award, een prijs ter 
ondersteuning van projecten die de verzorging van patiënten met longkanker 
verbeteren ? Inschrijven is mogelijk tot 30 september 2016 tot 17u.

“Elk jaar wordt er een nieuw onderwerp voorgesteld. Na de gynaecologische 
kankers (2014) en melanomen (2015) is het thema dit jaar ‘de verzorging van 
patiënten met longkanker’”, kondigt het laboratorium aan. “De MSD Onco Award 
is een belangrijk initiatief om de aandacht te vestigen op de indrukwekkende 
toewijding, creativiteit en passie die gezondheidswerkers op alle niveaus aan de 
dag leggen om de verzorging van patiënten te verbeteren, lijden te verlichten en 
de doeltreffendheid van behandelingen te optimaliseren”, benadrukt prof. Baurain 
van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc Brussel, jurylid van de MSD Onco Award.

“Voor de award, ter waarde van 20.000 euro, komt iedereen in aanmerking 
die actief is in een ziekenhuissetting in België, met een collectief project dat al 
aan de gang is of dat binnen het jaar na de uitreiking van de award zal worden 
uitgevoerd en dat erop gericht is de verzorging van patiënten met longkanker te 
verbeteren. De term ‘verzorging’ heeft betrekking op alle medische, chirurgische, 
verpleegkundige of farmacologische aspecten die een aanvulling vormen op de 
standaardbehandelingen voor kanker, ongeacht het stadium van de ziekte. Het 
omvat ook initiatieven die zich richten op de psychosociale ondersteuning van 
patiënten” benadrukken de organisatoren.

Objectieve criteria
De MSD Onco Award wordt enkel uitgereikt aan een project binnen de context van 
een ziekenhuis. Om in aanmerking te komen moet een project aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
• moet onafhankelijk worden gestart en ontwikkeld om de verzorging van 

patiënten te verbeteren;
• moet binnen het jaar na de uitreiking van start gaan of reeds aan de gang zijn;
• moet uitgevoerd worden in of in samenwerking met een ziekenhuis in 

België. Moet schriftelijk goedgekeurd zijn door de raad van bestuur van het 
ziekenhuis;

• mag nog geen andere prijzen of sponsoring hebben gekregen in België of in 
Europa.

Een jury samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld 
die actief zijn in oncologie zal de inzendingen beoordelen op basis van de 
volgende criteria: innovatie (30%); haalbaarheid (20%), reproduceerbaarheid 
(10%), multidisciplinariteit (10%), impact op de dagelijkse praktijk (30%).
Als u wilt deelnemen, ga dan naar de website www.msd-oncoaward.be en registreer 
u om een deelnameformulier te ontvangen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens 
het jaarlijkse Symposium van de Belgische Vereniging voor Medische Oncologie 
(Belgian Society for Medical Oncology, BSMO) in maart 2017.

A.T.
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Drie adressen met zeevruchten als specialiteit
Van paling tot harder en ansjovis, de zee brengt 
verrukkelijke producten op het bord in tal van 
restaurants. Daaruit hebben wij er drie gekozen 
met expertise in de bereiding van deze nobele en 
jodiumhoudende producten… Drie adressen waar je 
geen spijt van zal krijgen.

1.  Pure C, Strandhotel Cadzand, 49, boulevard de Wielingen, 
4506 Cadzand-Bad, Tel: +31/117.396.036. www.pure-c.nl. 
Open van 12u tot 14.30u en van 19u tot 22u, van woensdag 
tot en met zondag. 

Cadzand-Bad is een kleine Zeelandse badplaats 
in volle ontwikkeling. Compagnie Het Zoute 
wil deze rustige buurt aan de Noordzee, op een 
boogscheut van de Belgische grens, immers grondig 
vernieuwen. Eén zaak heeft zich al voorbereid op de 
nieuwe plannen: Strandhotel Cadzand. De zaak heeft 
een beroep gedaan op Sergio Herman — ex Oud 
Sluis, nu  The Jane — om de lijnen van het restaurant 
opnieuw uit te denken. Het resultaat heeft de naam 
Pure C gekregen en is absoluut de moeite. Het is 
een resto-bar geleid door het jonge talent, Syrco Bakker, dat Zeelandse producten  
— mosselen, oesters, messen, vis… — weet te combineren met dolce vita made in 
Ibiza. Eén product in het bijzonder belichaamt de geest van deze plaats, namelijk 
de Hierbas de las dunas, een likeur verkregen uit de distillatie van 18 aromatische 
planten en kruiden uit de duinen van Cadzand.

2.  L’Ecailler, rue des Dominicains 26, 4000 Luik.  
Tel: 04/222.17.49. www.lecailler.be. Open alle dagen van 
11u45 tot 14u15 en van 18u tot 22u (22u30 op vrijdag en 
zaterdag). 

L’Ecailler is gelegen in de voetgangerszone van de 
rue des Dominicains en heeft het mooie decor van 
een oude Parijse brasserie. Er heerst de sfeer van 
een traditionele, standvastige kwaliteitszaak. De 
keuken wordt geleid door Eddy Deketelaere, de chef-
eigenaar sinds 35 jaar. Een aanrader? Roggevleugel 
bereid volgens het moment (afgewerkt in 
hazelnootboter, sterk gebruinde boter…). 

3.  Little Paris, chaussée de Bruxelles 89, 1410 Waterloo.  
Tel: 02/354.84.57. www.little-paris.be. Open van 12u tot 14u 
en van 19u tot 21.30u, gesloten op zaterdagmiddag, zondag, 
maandag, dinsdagavond en woensdagavond.

Arold Bourgeois, een naam om te onthouden. Deze 
Franse chef, verbannen naar België, verandert al 
wat hij aanraakt in goud. Of het nu vis of vlees is, 

zijn cuisson is altijd perfect. We denken dan vooral aan zijn dorade gebakken op vel 
op een smeuïge puree en vergezeld van een fantastische kaviaar van aubergine. 
Om het helemaal af te maken: Bourgeois is een crème van een vent die een mooie 
selectie atypische wijnen aanbiedt en zelfs enkele keurige biertjes zoals Monsieur 
Rock gemaakt door de oude meester-brouwer van Orval (en gebrouwen in Engeland).
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Trend: food versus uberfood
2015 blijft bij als een annus horibilis voor restauranthouders. De reden is een 
nieuw fenomeen: de uberisatie van het bord. Uber is het Amerikaanse platform dat 
particulieren en privéchauffeurs met elkaar in contact brengt en hiermee een zware 
slag toebracht aan het beroep van taxichauffeur. Achter dit fenomeen zit een logica 
— soms goed, soms slecht — die kan uitgebreid worden naar alle sectoren van de 
traditionele diensteneconomie: financiën (KissKissBangBang, MyMajorCompany…), 
reizen (Airbnb, Wiiijet…), mode & beauty (ChicTypes, Popmyday…), etc. De 
gemene deler van al deze verschillende initiatieven? Naast digitale tools wordt 
gebruikgemaakt van de onderaanneming van duizenden zelfstandigen die op deze 
manier een ‘disruptieve activiteit’ uitoefenen die niet onder de gebruikelijke fiscale 
wetgeving valt. Zo ook Menu Next Door, een nieuw platform waardoor eenieder 
restauranthouder kan worden met minimale kosten. Het concept werd bedacht 
door een bedrijf uit Londen dat onderworpen is aan het Engelse recht. Het brengt 
particulieren die niet willen koken in contact met mensen die voor hen willen koken, 
tegen een vergoeding. Een aanbod dat “30 à 50% goedkoper is dan op restaurant met 
een evenwaardige kwaliteit” aldus de site. Voor amateurchefs is dit een opportuniteit 
om “100 tot 350 euro te verdienen” op één avond. Oneerlijke concurrentie? 

Place to beer: Dynamo 
Een zeldzaam fenomeen in onze streken: Dynamo is een bar zonder contract met 
een brouwer. Dit betekent dat alle dranken die worden aangeboden vrij gekozen 
werden. Dat is de reden waarom men hier producten vindt van artisanale Europese 
microbrouwerijen. Allemaal enkel van het vat. In het midden van de zaak prijkt een 
vreemde zwevende bar in geborsteld metaal en graniet uit Zimbabwe. Deze biedt 
plaats aan 18 biertaps waaruit sap van gerst en hop stroomt waarvan men zelden 
de gelegenheid krijgt om ze van het vat te proeven. Het assortiment verandert 
voortdurend en is hoofdzakelijk Belgisch (Dupont, De Ranke, Senne…) en Engels 
(Partizan, Beavertown, Siren…). Zijn kracht? Vele bierstijlen aan bod laten komen, van 
pils tot dark ale en porter. Alles aan een redelijke prijs (van 2,50 tot 4,50 euro). De kers 
op de taart is het advies van de barman, zelf microbrouwer.

Dynamo, Alsembergsesteenweg 130, 1060 Brussel. Tel.: 02/539.15.67. www.dynamobar.be.  
Open van 17u tot 00.30u op maandag, woensdag en donderdag; van 17u tot 01.30u op vrijdag;  
van 15u tot 01.30u op zaterdag; en van 15u tot 22.30u op zondag.

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

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

Systeem/orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden

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

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met sulfonylureumderivaat of insuline)a Diabetische 
keto-acidose b

Huid- en onderhuidaandoeningen Pruritis (gegeneraliseerd)
Bloedvataandoeningen Volumedepletiea

Nier- en urinewegaandoeningen Vaker plassena Dysurie

a zie paragrafen hieronder voor aanvullende informatie. b afgeleid uit post-marketing ervaring.
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hypoglykemie De frequentie van hypoglykemie was afhankelijk van de achtergrondtherapie in de respectieve studies. Minimale hypoglykemie De frequentie van patiënten met minimale hypoglykemie was gelijk voor empagli� ozine en 
placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op metformine en een sylfonylureumderivaat 
(empagli� ozine 10  mg: 16,1%, empagli� ozine 25  mg: 11,5%, placebo: 8,4%) en als aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10  mg: 19,5%, empagli� ozine 25  mg: 27,1%, placebo: 20,6% tijdens de 
eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 36,1%, empagli� ozine 25 mg: 34,8%, placebo 35,3% gedurende de studie van 78 weken). Ernstige hypoglykemie (hypoglykemie die hulp vereist) Er werd geen toename in ernstige 
hypoglykemie waargenomen bij empagli� ozine vergeleken met placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een 
verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo: 0% tijdens de eerste 18 weken be-
handeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo 0% gedurende de studie van 78 weken). Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis 
en andere genitale infecties werden vaker gemeld bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 4,1%, empagli� ozine 25 mg: 3,7%) vergeleken met placebopatiënten (0,9%). Deze infecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine 
vergeleken met placebopatiënten, en het verschil in frequentie was minder uitgesproken bij mannen. De genitale infecties waren mild of matig in intensiteit. Vaker plassen Vaker plassen (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen pollakisurie, polyurie en nycturie) werd 
met hogere frequentie waargenomen bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 3,4%, empagli� ozine 25 mg: 3,2%) vergeleken met placebopatiënten (1,0%). Vaker plassen was meestal mild of matig in intensiteit. De frequentie van de gemelde nyctu-
rie was vergelijkbaar voor placebo en empagli� ozine (< 1%). Urineweginfectie De totale frequentie van urineweginfectie gemeld als bijwerking was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine 25  mg en placebo (7,6%) en hoger met empagli� ozine 10  mg (9,3%). 
Vergelijkbaar met placebo werd urineweginfectie vaker gemeld voor empagli� ozine bij patiënten met een geschiedenis van chronische of terugkerende urineweginfecties. De intensiteit (mild, matig, ernstig) van urineweginfecties was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met 
empagli� ozine en placebo. Urineweginfecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebo; er was geen verschil bij mannen. Volumedepletie De totale frequentie van volumedepletie (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen 
verlaagde bloeddruk (ambulant), verlaagde systolische bloeddruk, dehydratie, hypotensie, hypovolemie, orthostatische hypotensie en syncope) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 0,5%, empagli� ozine 25 mg: 0,3%) en placebo 
(0,3%). De frequentie van voorvallen van volumedepletie was toegenomen bij patiënten van 75  jaar en ouder behandeld met empagli� ozine 10 mg (2,3%) of empagli� ozine 25 mg (4,4%) vergeleken met placebo (2,1%). Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangri-
jk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie - Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médica-
ments - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim 
International GmbH - Binger Str. 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein – Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/018 (Jardiance 10 mg - 100 ta-
bletten) - EU/1/14/930/005 (Jardiance 25 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg - 100 tabletten) DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 04/2016 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim - Arianelaan 16 - 1200 Brussel. 
Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel Marketing authorization holder
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Publieke prijs§

30 x 10 mg 49,54 €

30 x 25 mg 49,54 €

100 x 10 mg 146,7€

100 x 25 mg 146,7€

verlaagt de glycemie op 
insuline-onafhankelijke wijze1

NIEUWEEen  SGLT2 inhibitor voor de behandeling van type 2 diabetes

P  HbA1c daling1

P Gewichtsverlies*,1

P  Bloeddrukdaling*,1

P 1 x daagse orale dosis1

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



20 I

De Specialist 87 ❚ 7 juli 2016 www.despecialist.eu

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 svandingenen@gmail.
com. Ik stuur u graag mijn cv.

Wij zijn 4 jonge HA te Temse en zoeken 
vervanging wegens zwangerschaps-
verlof van 12/12/16-12/3/17. Alles op 
raadpleging, zeer weinig huisbe-
zoeken, voltijds secretariaat. Geen 
wachten. meer info op secretariaat. 
medite@gmail.com of 0485480522

Groepspraktijk te Kortenberg zoekt 
vierde collega.
Voltijds secretariaat,consultatie op 
afspraak. Georganiseerde week-en 
weekendwacht. Contact:0475/260609 
of alexa@skynet.be

Huisarts te Steenhuffel zoekt jonge 
collega wegens vertrek van huidige 
collega. Raadpleging op afspraak, on-

line-agenda, Medidoc, 2 kabinetten, 
georganiseerde weekwacht, wacht-
post in het weekend. Contact: info@
groepspraktijksteenhuffel.be of 052/30 
22 85.

Groepspraktijk met 5 huisartsen en 1 
HAIO zoekt collega voor associatie. 
eigen kabinet in recente nieuwbouw, 
eigen inkomen, kosten gedeeld, full-
time secretariaat, EMD health one, im-
pulseo II gemeente, georganiseerde 
weekwacht, wachtpost, EBM minded, 
op weg met e-health, psychologe en 
logopediste, grote samenhorigheid, 
praktijkprojecten, praktijkoverleg
Meer info: www.remedici.be; gesprek 
afspreken ? 014/721000 of secretari-
aat@remedici.be (graag met cv en 
motivatie)

Huisarts Geraardsbergen zkt collega. 
Tijdelijke basis (evt deeltijds)- as-
sociatie mogelijk. Eigen moderne  
praktijkruimte. Diëtiste/logo aanwe-
zig. 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@dok-
tercampaert.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.

overname praktijk omgeving Aarschot 
wegens nakend pensioen. 0495 22 10 31

Groepspraktijk te Mol zoekt collega 
voor vervanging in september-okto-
ber wegens zwangerschapsverlof van 
2 collega’s. 7 huisartsen, secretariaat, 
online afsprakensysteem, alle raad-
plegingen op afspraak, georganiseer-
de week- en weekendwachtdienst (niet 
verplicht over te nemen), collegiale 
sfeer, goed gevuld patiëntenbestand. 
Vervanging liefst tot en met januari, 
langere periode zeker te bespreken. 
Contact: dokterspraktijkdebrug@sky-
net.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-
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ZOEKERTJES

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)

HealthHealthHealthHealth
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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.

Solopraktijk in klein gehucht te Balen 
over te nemen owv pensionering in 2017.
EMD (health one), Bestaand netwerk 
met collega’s (vakantie regeling…… 
kan verder uitgebouwd worden), 
weekwacht, weekend wacht: wacht-
post.
Over te nemen activiteiten: (vanaf 
8 u tot 19 u) Huisartsgeneeskunde:  
consultatie: 9-11 u en 18-19u, 2 zittin-
gen 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 huisart-
senarme regio met Impulseo-I-premie. 
Secretariaat, weekwacht, wachtpost in 
de weekends, volledig geïnformati-
seerd.
Word jij onze nieuwe collega en kan je 
vanaf 01/09/2016?
Mail dan naar artsen@roomakker.be .

Dringend: Overname goed draaiende 
huisartsenpraktijk te Kaprijke (regio 
Eeklo). Mogelijkheid om met meer-
dere artsen te starten. Onmiddellijke 
overname mogelijk. Instapklaar: vol-
ledige praktijkinfrastructuur aanwe-
zig. Er bestaat ook de mogelijkheid 
tot koop of huur van de aangrenzen-
de gezinswoning (evt. op termijn), 
zonder verplichting.
U mag vrijblijvend een afspraak  
maken 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 mo-
gelijk . Ideaal voor groepspraktijk: 2 
cabinetten, wachtkamer, cons. alleen 
na afspraak, EMD Health One . In-
lichtingen: 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 

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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Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u op www.azherentals.be of bij algemeen directeur 
Rudy Van Ballaer (t 014 24 61 01). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u 
richten tot Rudy Van Ballaer (algemeen directeur).

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

Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

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

Zaalarts (deeltijds)

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

Urgentiearts

Geriater (deeltijds of voltijds)

Dermatoloog (deeltijds)

Pediater

Ook arts-specialisten in opleiding komen in 
aanmerking

AZ Sint-Rembert vervult in Torhout ten 
volle de rol van een modern en innova-
tief regionaal ziekenhuis. Een team van 
60 artsen en 600 medewerkers maakt 
dagelijks werk van een volwaardig 
kwalitatief hoogstaand medisch zorg-
aanbod, met aandacht voor alle basis-
disciplines en is hiermee één van de 
grotere werkgevers in het Houtland.

Vanuit een supraregionaal netwerk, 
onderhoudt het AZ Sint-Rembert een 
intensieve samenwerking met AZ Sint-
Jan (Brugge). Het AZ Sint-Rembert telt 
211 bedden en beschikt over een uitge-
breide daghospitalisatie, een gespecia-
liseerde spoedafdeling met MUG-functie 
en een dienst Intensieve Zorgen. Er is 
een ruime uitbouw van een algemeen
medisch en paramedisch aanbod.

meer info?

Meer info over deze vacatures vind je op www.azstrembert.be

www.azstrembert.be

Momenteel is er een vacature voor een m/v arts-specialist in de:

PSYCHIATRIE

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

ANESTHESIE

GASTRO-ENTEROLOGIE

GYNAECOLOGIEGYNAECOLOGIE

NEUROLOGIENEUROLOGIE

NKONKO

OFTALMOLOGIEOFTALMOLOGIE

ORTHOPEDIEORTHOPEDIE

SPOEDARTS-URGENTIST-ACUTIST

UROLOGIE

2 ARTSEN-SPECIALISTEN IN DE PEDIATRIE

Schriftelijke kandidaturen met curriculum 
vitae kunnen ingediend worden t.a.v. de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
AZ Sint-Rembert, dhr. Wino Baeckelandt, 
St.-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout.

solliciteren?

onze stafonze staf

versterken?onze stafonze stafonze staf

versterken?
versterken?

Kom jij 

Groepspraktijk P.B.C.

Psychotherapie, Biologische Psychiatrie & Co-therapie

Brugge, 14 juni 2016

Vacature voor 2 psychiaters voor een groepspraktijk  
ambulante psychiatrie in regio Brugge

met mogelijkheid tot overname van de praktijk binnen de 5 jaar.

Momenteel zijn er vier psychiaters werkzaam in de groepspraktijk.  
Wegens oppensioenstelling van één van onze medewerkers zijn we op zoek 
naar twee nieuwe collega’s. 

De groepspraktijk bestaat sinds 1982 en heeft een groot patiëntenbestand,  
zowel afkomstig uit Vlaanderen (3/4) als uit Zeeuws-Vlaanderen (1/4).  
Het gaat om een 6.000-tal consulten per jaar. 

Er is een samenwerkingsverband en opnamemogelijkheid op de PAAZ van het 
AZ Zeno te Knokke en Blankenberge. 

Wij bieden
› Een aangename werkomgeving op zelfstandige basis.

› Onmiddellijke indiensttreding zonder instapkosten.

› Ondersteuning van een ervaren secretariaat (weekdagen van 09.00u tot 
17.00u).

› Een gegarandeerd patiëntenbestand.

› Indien gewenst, een parttime positie op de PAAZ van het AZ Zeno te Knokke.

› Mogelijkheid tot overname van de praktijk binnen de 5 jaar. 

Als u geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen met  
dr. A.J. Tanghe via e-mail info@psychobc.be of per post:  
Groepspraktijk, Malehoeklaan 13, 8310 Brugge (Sint-Kruis).

Dr. A.J. Tanghe – Dr. E. Bollen – Dr. H. de Keyzer - Dr. B Meyer. (psychiaters)

Malehoeklaan 13 A.Z.   ZENO
8310 Brugge (Sint-Kruis) Graaf Jansdijk 162
Tel. 050/35.04.55 8300 Knokke
e-mail: info@psychobc.be Tel. 050/633.111
 Fax. 050/633.519

HealthHealthHealthHealth

Joseph Bracops · Molière Longchamp · Etterbeek-Elsene · Etterbeek-Baron Lambert

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

EEN DOKTER OF APOTHEKER-BIOLOOG 
DIENSTHOOFD VAN HET LABORATORIUM 
VOOR KLINISCHE BIOLOGIE  (M/V)
AFSLUITINGSDATUM: 31/07/2016

EEN DOKTER INTENSIVIST OF 
ANESTHESIST-REANIMATIEARTS VOOR DE 
DIENST INTENSIEVE ZORGEN (M/V)

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en uw CV ter 
attentie van de Algemeen directeur, 
Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 
38 te 1040 Etterbeek of per mail naar 
sdm@his-izz.be

Meer info : www.his-izz.be
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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 over-
name binnen enkele jaren. Telesecreta-
riaat, digitale wachtkamer, electronisch 
dossier (careconnect), georganiseerde 
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-
spraak. Er is een regionaal georgani-
seerde avond - en weekendwacht en er 
wordt ruim aandacht besteed aan een 
gezond evenwicht werk/privé. Inte-
resse? Contact: depraktijk.oostende@
gmail.com Tel:059/31233 0475/284071 
0477/888540 

Medisch materiaal

te koop: groot aantal medisch meubi-
lair en materiaal groot en klein uit ei-
gen praktijk. Medische naslagwerken 
en series en allerlei medische boeken
telefoon 053 783959

Te koop microscoop Olympus fa-
se-contrast, 450€, Sterilisator Binder 
Type E 15, 150€ tél 0495/381507

Gezocht: medisch materiaal voor op-
start huisartsenpraktijk (onderzoeks-
tafel, sterilisator, etc.). Contact: shari.
vandenbosch@gmail.com.

Te koop wegens interne verhuis  
polikliniek: onderzoekstafel, metalen 
tafeltjes (2), burelen (3), open kast,  
bureelstoel.
Prijs OTK, info: Philippe.van.ooteg-
hem@telenet.be of 0475/273395

Tientallen anatomische platen groot 
formaat te verkrijgen met acupunc-
tuurpunteninfo. Geschikt voor alge-
mene praktijk, acupunctuurpraktijk, ki-
nesitherapie,en didactisch gebruik. Op 
stevig harde kartonbasis, en met touw 
om aan wand te bevestigen. Kostprijs 
te bespreken. 053 783959 

Onderzoekstafel hamilton, oud model.
vraagprijs: 250 euro
info via email: bart_gruwez@hotmail.com

Te koop wegens stopzetting: 3-delige 
onderzoekstafel, ECG-toestel Schil-
ler, macroview otoscoopset (WA) en 
tongspatelkop, microscoop Kyowa, 
gipszaag, labelprinter Brother, specu-
la, tangen, hechtingssets, kwikbloed-
drukmeter (tafelmodel), sterilisator 
Memmert; gunstige prijzen, omgeving 
Brussel. Info: phdeman@scarlet.be.

Ben op zoek naar een tweedehands 
electrochirurgische generator voor het 
uitvoeren van ambulante ingrepen.
Afhalen mogelijk. contacteer: bertde-
decker@hotmail.com – 0479050205

Te koop wegens stopzetting praktijk
Medatec EEG Brainnet II systeem- 
19 kanalen
Computergestuurde lichtsimulatie + 
allerlei EEG toebehoren
3500 € Tel.:011/72.57.07

Te koop: Welch-Allyn ekg-toestel; os-
cillerende gipszaag; gipsschaar; voor-
hoofdslamp Welch-Allyn; droge lucht 
sterilisator; CoaguChek voor bepaling 
INR op druppel bloed; Epson matrix-
printer voor afdrukken GVVH.
Nadere informatie te bekomen via 
a17560127@gmail.com

Vastgoed

Te huur te Gent nabij de katholieke 
Hogeschool: Gezellig ingerichte rijwo-
ning te huur: keuken , living, bureel , 
badkamer met bad en inloopdouche, 2 
slaapkamers. Ideaal voor jong gezin of 
2 studenten. Vrij vanaf 01.08.2016
Telf: 054.589353

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
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S nel na het overlijden van Patrik 
Roelandt besloten zijn dochter 
en dr. Pacqueu om het voortouw 

te nemen. Ze stichtten PRaag (Patrik 
Roelandt Anti-Agressie Groep), in nau-
we samenwerking met Domus Medica, 
ondersteund door de Nationale Raad 
van de Orde en in samenspraak met 
de artsensyndicaten. PRaag stelde een 
actieplan op, dat intussen aan drie mi-
nisteries (Volksgezondheid, Justitie en 
Binnenlandse Zaken) is voorgelegd. 

Advocaat Kristiaan Vandenbussche 
schetst het verleden van Danny Samyn, 
die op 1 december van vorig jaar dr. Pa-
trik Roelandt tijdens een huisbezoek om 
het leven bracht. Uit de gegevens blijkt 
hoe voorspelbaar het was dat er nog 
meer incidenten zouden plaatsvinden.

Samyn was al eerder in Noorwegen ver-
oordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. 
Na het uitzitten daarvan, keerde hij in 

1996 naar België terug. In de jaren die 
daarop volgden, vond er een schietin-
cident plaats in een café in Ingelmun-
ster, woonplaats van de betrokkene.  
Hij schoot op verschillende omstanders.

Een paar weken voor de moord op dr. 
Roelandt trof de politie bij Samyn thuis 
twee gebruiksklare machinegeweren aan. 
Hij werd opgepakt, maar voorwaardelijk 
weer vrijgelaten. Toen het lichaam van Pa-
trik Roelandt gevonden werd, waren er al 
opnieuw wapens in de woning aanwezig. 
Dit keer ging het om twee jachtgeweren.

De bijzondere persoonlijkheid van Dan-
ny Samyn blijkt verder uit zijn gedrag na 
de feiten. Hij stapte naar zijn advocaat 
en ging rustig in de wachtkamer zitten, 
voorzien van een koffertje met wat beno-
digdheden voor zijn verblijf in de gevan-
genis. ❚

Michèle LangendriesJS
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Moord huisarts Patrik Roelandt:  
dochter wil onmiddellijk actie

Zeven maanden na de 
feiten kan Sophie Roelandt 
haar emoties nog altijd 
niet in bedwang houden 
als ze vertelt over de eerst 
uren, dagen en weken na 
de moord op haar vader. 
Toen dr. Patrik Roelandt 
vorig jaar op 1 december 
bij patiënt Danny Samyn 
op huisbezoek ging, bracht 
de betrokkene hem met 
messteken om het leven. 
De jonge vrouw wil actie, 
en wel onmiddellijk.

BEROEPSNIEUWS
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Actieplan vraagt politiebescherming en gegevensbanken

“G egevensverzameling is 
nuttig, maar daarmee 
verhoog je de veilig-

heid van de huisarts nog niet”, zegt dr. 
Pacqueu. Iedere huisarts moet bij een 
huisbezoek de mogelijkheid krijgen poli-
tiebescherming aan te vragen als hij dat 
nodig acht, en wel 24/7. Het recht bestaat 
nu al voor gerechtsdeurwaarders. 

De overheid schreef in 2006 de provin-
ciegouverneurs aan: politiezones moes-
ten in overleg gaan met de kringen om 
een samenwerkingsovereenkomst te 
sluiten. “Het was een zeer vrijblijvende 
nota”, aldus Ralph Pacqueu. “De samen-
werking kwam er op drie plaatsen: Roe-
selare, Sint-Niklaas en Visé. Het protocol 

geldt alleen voor de wachtdienst. In Roe-
selare maken we daar ongeveer vijf keer 
per jaar gebruik van.”

Intussen is de veiligheid van de zorg-
verleners als een aandachtspunt opge-
nomen in het Nationale Veiligheidsplan 
2016-2019. Ook hier ervaren de PRaag-ac-
tivisten de tekst als te vrijblijvend. PRaag 
wil concrete stappen. Een aanpassing in 
de wet op het politieambt laat de politie 
op lokaal niveau geen marge meer: de 
begeleiding wordt een plicht. Terloops 
leggen de PRaag-protagonisten de vin-
ger op een tegenstrijdigheid: enerzijds 
heeft het Veiligheidsplan aandacht voor 
de bescherming van de zorgverleners, 
anderzijds draait men de geldkraan dicht 
op de wachtposten. 

Zwarte lijst
Zorgverleners mogen momenteel geen 
lijst van verboden adressen opstellen. 
Patiëntgegevens uitwisselen mag alleen 
in een situatie binnen de huidige defini-
tie van het gedeelde beroepsgeheim. In 
2006 hadden Patrik Roelandt en Ralph 

Pacqueu al met de steun van de Orde 
een juridisch onderbouwd voorstel ge-
daan om zowel het beroepsgeheim als 
de veiligheid van de zorgverlener maxi-
maal te vrijwaren. De Privacycommissie 
weigerde dat voorstel toen. 

PRaag stelt voor zorgverleners het recht 
toe te kennen een gedeelde gegevens-
bank aan te leggen over patiënten die 
een bedreiging kunnen vormen. De bank 
zou alleen gegevens bevatten die strikt 
noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van 
de veiligheid. Maar daarvoor moet de 
wetgeving rond het beroepsgeheim 
worden aangepast.

Geen verklikker-huisarts
Omdat zorgverleners niet noodzakelijk 
op de hoogte zijn van alle risicogedragin-
gen van een patiënt, wordt er ook gepleit 
voor het communiceren van gegevens 
vanuit het centraal strafregister. De gege-
vens zouden via de Orde kunnen worden  
opgevraagd. Gesprekken over deze optie 
zijn aan de gang. “Een beetje tot onze ver-
bazing staat Justitie niet totaal afkerig”, 

zegt meester Vandenbussche. “Minister 
Geens hanteert hier waarschijnlijk het 
principe van wederkerigheid: als Justi-
tie gegevens naar artsen communiceert, 
kunnen artsen andersom ook gegevens 
naar Justitie communiceren. Persoonlijk 
sta ik huiverig tegenover een gesystema-
tiseerde rol van de huisarts als verklikker.”

PRaag benaderde Domus Medica om te 
voorzien in een veiligheidscoördinator 
per huisartsenkring, die de risicomeldin-
gen op kringniveau beheert en ervoor 
zorgt dat alarmsignalen de artsen te ge-
pasten tijde bereiken. Domus Medica 
werkt ook aan een ‘noodstopgids’ met 
praktische tips hoe naasten de overdracht 
van de praktijk moeten regelen als een 
arts plots overlijdt. Het idee is dat artsen 
in groepen van een tiental collega’s or-
ganisatorische, financiële en deontologi-
sche afspraken maken voor een dergelijk 
noodgeval. Het is nog steeds wachten op 
een app waarmee de arts snel om hulp 
kan vragen in geval van nood. ❚

M.L.
www.Praag.be

Het actieplan van PRaag 
omvat 3 rubrieken met 
ieder 4 actiepunten. 
De 3 rubrieken zijn 
gegevensverzameling, 
politionele acties en 
juridische aanpassingen.
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