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 Meer pro’s en contra’s op blz. 6.

Minister De Block en de ziekenfondsen sloten na lang onderhandelen een raamakkoord, vervat 
in zes grote moderniseringsassen. Er zitten ongetwijfeld een flink aantal positieve punten in 
dat akkoord. Zo zullen dubbele circuits (papier, digitaal) verdwijnen, aldus Jean Hermesse, 

voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Maar er schuilen ook addertjes 
onder het gras voor de artsen, waarschuwt de Bvas.

Pro: Naast deze zes grote hervormingsassen 

hebben minister De Block en de 

verzekeringsinstellingen ook afspraken gemaakt 

over de financiering. Die zal sterker gekoppeld 

worden aan hun werking op het terrein. Deze 

aangepaste financiering wordt voor het einde van 

deze legislatuur geëvalueerd.

Contra: de ziekenfondsen wordt een 

gegarandeerde indexering beloofd op hun 

werkingskosten. 

“Dat willen de artsen uiteraard ook. We sluiten 

immers elke twee jaar een soort van pact met 

de minister van Sociale Zaken (eerder een 

tripartite)”, aldus Bvas-voorzitter Marc Moens. 

(Volgens Reinier Hueting van het Kartel hangt 

veel af van de manier waarop die indexering 

juridisch gebetonneerd wordt. De artsen hebben 

zelf al ondervonden hoe de regering als het erop 

aankomt, toch nog enkele slimmigheidjes bedenkt 

om haar woord niet te houden).

Pascal Selleslagh
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Prof. Marc Decramer: “Dit is de eerste 
keer dat men volgens het principe van 
netwerkvorming erkenningen geeft. Er 
zijn verschillende netwerken gevormd 
binnen de bestaande B3-centra. Deze 
strategie zal zich uitbreiden naar andere 
domeinen.”

Aan welke domeinen denkt u dan?

M.D.: “Het kan wellicht ook voor radio-
therapie en men heeft het al uitgetest in 
de context van PET-scans. Er zijn nu voor 
de MitraClip zes netwerken erkend (zie 
kaderstuk op blz. 3).”

Keerzijde van de medaille: een aantal 
hartcentra valt uit de boot omdat ze 
niet meer voldoende volume halen?

M.D.: “Dat heeft met verschillende as-
pecten te maken. Enerzijds is een mi-
nimumaantal operaties nodig voor een 
optimaal resultaat. Maar we tellen inder-
daad vele B3-centra, dus enkele halen 
dat aantal niet. Anderzijds moesten we 
in de jaren 60 patiënten voor hartopera-
ties naar de VS sturen. Men slaagde erin 
om dat dichter bij huis aan te bieden, wat 
zeer positief is. Er is een balans nodig 
tussen het aantal ingrepen, de resulta-
ten en de afstand die de patiënt daarvoor 
moet overbruggen. Persoonlijk zou ik er 
geen probleem mee hebben om voor 
een klepoperatie 100km af te leggen.”
Prof. Christophe Dubois: “Een aantal zie-
kenhuizen, waaronder ook één univer-
sitair ziekenhuis, heeft zich niet kunnen 
aansluiten bij een netwerk. Ze komen 
dus niet voor deze terugbetaling in aan-
merking. Dat klopt.”

Er bestaat waarschijnlijk een 
register voor deze ingrepen?

C.D.: “In de overeenkomst met de over-
heid staat inderdaad dat we een patiën-
tenregister moeten aanleggen. Zo kan 
de overheid de resultaten volgen en oor-
delen of op langere termijn deze ingreep 
een breder toepassingsgebied kan vin-
den. Deze regeling is eigenlijk een BKT 
(Beperkte Klinische Toepassing): nieuwe 
technologie die men wil steunen, maar 
nog niet binnen het klassieke terug-
betalingscircuit. Je moet voldoen aan  
bepaalde vereisten, in dit geval ook  
netwerking.”

Moet dit budgetneutraal zijn  
in deze besparingstijden?

C.D.: “Er zijn valabele innovatieve 
technieken die door gebrek aan 
terugbetaling in België zelden konden 
worden toegepast. Als dat toch gebeurde, 
moesten de kosten voor deze nieuwe 
techniek integraal door de ziekenhuizen 
gedragen worden, zonder terugbetaling 
van de overheid. Dat is zo voor aortaklep-
stentsimplantaties (TAVI) het geval 
geweest en tot voor kort ook voor 
MitraClip. In vergelijking met de ons 
omringende landen bouwen we stilaan 
een achterstand op. Deze BKT is niet 
budgetneutraal maar het gaat om een 
gesloten enveloppe, dus controleerbaar. 
Voor een vooraf vastliggend aantal 
patiënten en een vooraf afgesproken 
terugbetaling (ongeveer 60% van de prijs 
van het device dat we inplanten) bestaat 
een akkoord. Zo zijn de budgettaire 
gevolgen voor de overheid perfect 
voorspelbaar.”
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Netwerken lonen voor het eerst bij hartcentra
Afgelopen maandag werd de terugbetaling voorgesteld 
van de MitraClip-behandeling voor patiënten die lijden 
aan mitralisklepinsufficiëntie. Het gaat om een belangrijk 
wapenfeit in de ziekenhuishervorming: voor het eerst 
dient het netwerkniveau als basis om iets terug te 
betalen. Deze strategie zal nu ook op andere domeinen 
uitgerold worden, aldus de professoren Marc Decramer 
en Christophe Dubois (UZ Leuven).

BEROEPSNIEUWS

Prof. Marc Decramer

Wat vindt de CEO van de UZ Leuven, Marc Decramer, over de 
supplementenoorlog die zich onlangs weer op gang trok na een voorzet van 
de CM?
M.D.: “Supplementen zijn ook een indicatie van het feit dat het systeem 
van de ziekenhuisfinanciering deficiënt is. In Canada is het verboden 
om supplementen te vragen. Maar dat veronderstelt dat je de rest beter 
financiert. Hoe doe je dat? Want de supplementen vallen ten laste van de 
patiënt of de hospitalisatieverzekering en niet van het systeem van de 
ziekteverzekering. Als je de supplementen weghaalt, moet je ze vervangen 
door iets anders. Daar zitten we in een catch 22.”
Zal het systeem dan crashen?
M.D.: “Dat je de supplementen behoudt maar in zekere mate beperkt, lijkt 
me nu het enige haalbare. Nu al zijn er vele ziekenhuizen die het water aan 
de lippen staat. Dat je de supplementen vanuit maatschappelijk standpunt 
wilt weghalen, kan ik goed begrijpen. Maar wil je dan dat sommige 
ziekenhuizen failliet gaan?”
Er mag ook wel wat tegenover expertise staan? 
M.D.: “Als je natuurlijk investeert om een bepaalde expertise te ontwikkelen, 
en je kan er niet meer van leven, dan vrees ik dat mensen daarin niet meer 
zullen investeren. En dan zullen we deze expertise ook niet meer hebben.”

‘Supplementen in beperkte mate behouden’

Prof. Christophe Dubois

Stel dat volgend jaar in oktober het 
aantal geplande ingrepen bereikt is, 
moet men dan de rest uitstellen tot 
het jaar nadien?

C.D.: “Daar kan het in de praktijk op  
neerkomen. Men plant voor heel het land 
een aantal ingrepen. Voor het eerste jaar 
ongeveer 100 en dat groeit progressief 
naar 200 per jaar. Dat aantal wordt verdeeld 
over de verschillende netwerken op basis 
van het aantal patiënten dat in die netwer-
ken klassieke klepheelkunde ondergaat. Ga 
je over het toegekende quotum, dan is de 
eerstvolgende ingreep terugbetaald tegen 
1 euro. Zo wil men overconsumptie vermij-
den. Het komt er dus op aan de patiënten 
zeer goed te selecteren. Wil je meer ingre-
pen doen, dan moet je als ziekenhuis zelf 
de kosten dragen of moet je inderdaad de 
ingrepen uitstellen tot het volgende kalen-
derjaar. Indien de vraag blijft stijgen, kan 
je natuurlijk niet blijven uitstellen. Op een 
bepaald ogenblik zal men het budget moe-
ten herzien als men een goede technologie 
verder wil ondersteunen.”

 Prof. Dubois:  
“Het komt erop aan om 

de patiënten zeer goed te 
selecteren.”

Prof. Decramer:  
“Ik zou er geen probleem 
mee hebben om voor een 
klepoperatie 100 km af 

te leggen.”
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Netwerken lonen voor het eerst bij hartcentra

Anderzijds kan men door deze 
nieuwe technologie zwaardere 
ingrepen vermijden, wat kosten 
bespaart?

C.D.: “De directe kosten voor de ingreep 
zijn momenteel, door de kostprijs van 
de technologie zelf, groter dan de kos-
ten voor een klassieke operatie als men 
enkel de operatie beschouwt. Maar als 
je de intensieve zorg en de nazorg van 
een klassieke ingreep meerekent, dan is 
het waarschijnlijk goedkoper, zeker bij 
oudere en zwakkere patiënten. In België 
werd dit nog niet correct becijferd maar 
net door dit BKT zal men deze oefening 
kunnen maken. Belangrijk is echter te 
beseffen dat percutane klepingrepen in 
het algemeen, en MitraClip in het bij-
zonder, nog steeds vooral bestemd zijn 
voor hogerrisicopatiënten die niet in 
aanmerking komen voor een klassieke 
hartklepoperatie, of voor wie het herstel 
na een klassieke ingreep bijzonder las-
tig kan zijn. Door de vergrijzing van de 
bevolking is dat echter een groeiende 
groep, waardoor de vraag naar percuta-
ne ingrepen stijgt. Voor laagrisicopatiën-
ten blijft klassieke heelkunde momenteel 
nog steeds de voorkeursbehandeling.”

Is het register van de MitraClip 
ergens te raadplegen?

C.D.: “Het is niet publiek. Het wordt bij-
gehouden door de wetenschappelijke 
werkgroep BWGIC (Belgian Working 
Group of Interventional Cardiology) in 
samenspraak met de BACTS (Belgian 
Association for Cardio-thoracic Surge-
ry). Zij zullen communiceren naar de 
overheid en in wetenschappelijke publi-

caties berichten. Tot vandaag zijn er in 
België een 230-tal patiënten behandeld 
met deze techniek. Sinds de partiële te-
rugbetaling binnen het BKT in werking 
is getreden, werden er binnen het net-
werk rond UZ Leuven 15 ingrepen uit-
gevoerd.” ❚

Pascal Selleslagh

- Enkel toegekend aan netwerk 
waarin minimaal drie 
ziekenhuizen deelnemen die een 
B-3-erkenning hebben.

- Samen moeten ze minimaal 600 
klepoperaties per jaar uitvoeren.

Voorwaarden voor  
erkenning

De volgende ziekenhuizen 
(ZH) werkten  
partnerships uit  

voor MitraClip- 
behandelingen, waarbij 
ingrepen worden uitgevoerd in 
het coördinerend centrum: 
• UZ Leuven, Imelda 

Bonheiden, Ziekenhuis Oost-
Limburg Limburg Genk, Jessa 
Hasselt

• Cliniques universitaires 
Saint-Luc Bruxelles, Cliniques 
universitaires de Mont 
Godinne, Grand Hôpital de 
Charleroi, Centre Hospitalier 
de Jolimont La Louvière, 
Cliniques de l’Europe Uccle

• AZ Sint Jan Brugge-
Oostende, AZ Delta ZH 
Roeselare, UZ Gent

• UZ Brussel, ZNA Middelheim 
Antwerpen, CUB Erasme 
Bruxelles, CHU Tivoli La 
Louvière, CHU Charleroi, CHU 
Brugmann Bruxelles, CHU St. 
Pierre Bruxelles

• CHU Liège, Centre Hospitalier 
Régional de la Citadelle 
Liège, Clinique St. Luc Bouge, 
Centre Hospitalier Régional 
de Namur

• OLV Ziekenhuis Aalst, ASZ 
Aalst, Kliniek St. Jan Brussel, 
AZ Maria Middelares Gent. 
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D e krachtenbundeling is een 
waar huzarenstuk: het gaat 
in totaal over meer dan 3.000 

bedden en ruim 1.000 artsen, verspreid 
over de drie ziekenhuizen van GZA en de 
negen van ZNA. Fons Duchateau, Ant-
werps schepen van Gezondheid en voor-
zitter van ZNA, liet bij de ondertekening 
weten dat “vele Vlaamse ziekenhuizen in 
onze voetsporen zullen treden want we 
vervullen een pioniersrol.” Maar hoe ziet 
de governance van het netwerk eruit?
Dr. Etienne Wauters, afgevaardigd be-
stuurder van GZA, wordt voorzitter en 
Wouter De Ploey, CEO van ZNA, alge-
meen coördinator. Dr. Luc van Looy, 
hoofdarts GZA, wordt medisch coördi-
nator. Wim Van de Waeter tot slot, al-
gemeen directeur patiëntenzorg ZNA, 
neemt de taak op van verpleegkundig 
coördinator.

Dr. Wauters: “De samenwerking krijgt nu 
juridisch vorm in een groepering, een 
vzw waarin beide ziekenhuisgroepen 
evenwaardig vertegenwoordigd zijn.” 
Dat vergde wat creatief kunst- en vlieg-
werk, want een wettelijk kader is er ei-
genlijk (nog) niet. En zoals Jan Declerck 
(GZA) terecht opmerkte: “We hebben nu 
1 erkenningsnummer, maar het is niet 
de bedoeling dat we daarvoor gestraft 
worden door de huidige wetgeving die 
achteroploopt.” Maggie De Block, minis-
ter van Volksgezondheid, beloofde een 
moderne wet tegen het jaareinde, maar 
insiders zijn pessimistisch over dat strak-
ke tijdschema.

Dr. Wauters: “In de vzw zijn beide instel-
lingen paritair vertegenwoordigd en ze 
telt twee externe bestuurders om onder 
meer mee op lange termijn te denken. 

Zo zullen we een raamwerk ontwikkelen 
om nieuwe afspraken te maken over on-
dersteunende diensten (IT) of apotheek 
(robotisering) en anatomopathologie.”

Zorgstrategisch plan
In Antwerpen blijven ze duidelijk niet bij 
de pakken neerzitten: “De nieuwe vzw 
moet een zorgstrategisch plan uitwer-
ken voor de brede regio Antwerpen, 
tegen de zomer van 2017”, zegt Wouter 
De Ploey.” Dat de twee verschillende 
culturen en de uiteenlopende artsen-
st atuten bijvoorbeeld hindernissen 
kunnen vormen? De Ploey: “We zijn 
dit soort complexiteit gewend in ZNA. 
Voor de volgende jaren evolueren we 
geleidelijk naar een convergentie.”  
Dat GZA volgens het jongste financiële 
jaarverslag wat minder performant zou 

lijken dan ZNA? Etienne Wauters: “Dat is 
slechts een momentopname, we hebben 
heel veel geïnvesteerd de jongste jaren, 
vandaar.” Wouter De Ploey treedt hem 
bij: “Wellicht onderinvesteerden wij in 
die periode, dus we zijn aan een inhaal-
beweging toe.”
“Overigens waren financiële motieven 
zeker niet de belangrijkste drijfveer, 
wel de samenwerking die ons sterker 
maakt, besluit Duchateau. “Het wordt 
ook makkelijker om in Antwerpen te on-
derhandelen met een beperkt aantal ge-
sprekspartners.” Wauters: “En we staan 
nu meer dan ooit open voor structurele 
supra-regionale samenwerking.” ❚

Pascal SelleslaghJS
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GZA en ZNA: samen sterk
Vorige week tekenden de Gasthuiszusters Antwerpen 
(GZA) en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) een 
samenwerkingsakkoord. “Een strategische zet om het 
totaalzorgaanbod in Antwerpen te versterken”, luidt het, 
“met respect voor de andere ziekenhuizen actief in de 
regio.” Zowel de medische raden van GZA (83%) als die 
van ZNA (96%) steunen massaal het akkoord.

ZIEKENHUISNIEUWS

Enkele passages:

• De kinderarts moet betrokken worden in de coördinatie en in de bewaking 
van de kwaliteit van alle aspecten van de gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren.

• Waar het kind ook geëvalueerd of behandeld wordt, dient voor eenzelfde 
ziektebeeld de zorg kwalitatief even hoogstaand te zijn (basis: het 
Europese handvest voor kinderen).

• Een kind is geen kleine volwassene.  

• Het inkorten van het postnataal verblijf op de materniteit moet veilig zijn 
voor moeder én kind. De vermindering van zowel het aantal als de duur 
van de hospitalisaties leidt tot een verminderde nood aan (klassieke) 
pediatrische hospitalisatiebedden, wat dan weer resulteert in een hogere 
werkbelasting voor (para)medici.   

• Een belangrijk aandeel van de opgenomen patiënten bestaat uit kinderen 
met psychosomatische problemen. De complexere gezinsstructuren 
spelen hierin een belangrijke rol.

• Concentratie van pathologie, een goede paramedische omkadering en 
financiering van het zorgprogramma pediatrie en de erkenning van de 
pediatrische subdisciplines zijn noodzakelijk. Voor complexe tertiaire 
pathologie is een aparte en betere financiering nodig, zowel ambulant als 
in hospitalisatie.

• De aard van de wachtactiviteit van een kinderarts is zo dat het niet 
verantwoord is om die over meerdere campussen te spreiden. De 
zorgtoegankelijkheid moet gewaarborgd worden door een goede 
spreiding en door gestructureerde ambulante en hospitalisatie opvang 
van en voor kinderen.
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OPINIE

‘Pediatrie als eerste aan de beurt’

D at er grote regionale verschil-
len bestaan inzake de organisa-
tie van de kindergeneeskunde, 

mag geen excuus zijn om niet tegemoet 
te komen aan een aantal terechte eisen. 
“De wil moet er zijn”, verduidelijkt Ann 
De Guchtenaere. “De reorganisatie zal 
niet lukken zonder correcte financiering, 
daarin geef ik Yves Louis volledig gelijk.” 
“We willen als kinderartsen betrokken 
kunnen blijven bij de nieuwe denkwijze 
van de overheid. En dat in het belang 
van de gezondheid van het kind. We be-
reiden ook een onderhoud voor met Ma-
gali Pirson die onderzoekt hoe bepaalde 
medische prestaties het best gewogen 
kunnen worden.”

Voor de VVK staat de zorgkwaliteit van 
het kind altijd voorop. Van daaruit is de 
visietekst geschreven die nu circuleert 
(zie kaderstuk met enkele passages). 
“Yves Louis spreekt vanuit de zeer be-
langrijke poot van de Bvas, maar bei-
de invalshoeken zijn belangrijk, ook de 
onze. Ik denk dat de pediatrie bij de her-
vorming zeker als eerste aan de beurt 
komt omdat de pediatrische bedden nu 
verlieslatend zijn”, besluit prof. De Guch-
tenaere.  ❚

Ann De Guchtenaere: 
“De wil moet er zijn om 
tegemoet te komen aan onze 
terechte eisen.”

Prof. Ann De Guchtenaere, 
voorzitter van de 

Vlaamse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, is het 

eens met het opiniestuk van 
Yves Louis in SP 94. Daarin 

pleitte de Bvas-voorman voor 
een aantal financiële ingrepen 
bij de hervorming van Maggie 
De Block.  “Wat ik daarnaast 

ik even belangrijk vind, is de 
short stay. De kinderartsen 

investeren er veel tijd in zonder 
enige return. Bovendien duurt 
een raadpleging van een kind 

gemiddeld veel langer dan 
die van een volwassene. Ook 

daarvoor bestaat geen enkele 
compensatie.”

Visietekst kindergeneeskunde: letterlijk

Van links naar rechts:  
Etienne Wauters, Jan Declerck, Fons Duchateau, Wouter De Ploey
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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 vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de 
SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Descovy 200 mg/10 mg fi lmomhulde tabletten Descovy 200 mg/25 mg fi lmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 200 mg 
emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 10 mg tenofoviralafenamide. Elke tablet bevat 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 25 mg tenofoviralafenamide. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde 
tablet. Grijze, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “210” gegraveerd. Blauwe, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met 
aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “225” gegraveerd. THERAPEUTISCHE INDICATIES Descovy is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd 
van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodefi ciëntievirustype 1 (HIV-1). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De therapie moet worden gestart door een arts met ervaring in de behandeling 
van HIV-infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder, die ten minste 35 kg wegen Descovy moet worden toegediend zoals weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Dosis van Descovy in overeenstemming met het derde middel in 
het behandelingsregime van HIV Dosis van Descovy Derde middel in behandelingsregime van HIV Descovy 200/10 mg eenmaal daags Atazanavir met ritonavir of cobicistat Darunavir met ritonavir of cobicistat1 Lopinavir met ritonavir Descovy 200/25 mg 
eenmaal daags Dolutegravir, efavirenz, maraviroc, nevirapine, rilpivirine, raltegravir 1 Descovy 200/10 mg in combinatie met darunavir 800 mg en cobicistat 150 mg, toegediend als tablet met vaste dosiscombinatie, werd onderzocht bij niet eerder behandelde 
proefpersonen. Wanneer de patiënt een dosis Descovy heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Descovy zo snel mogelijk innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt 
een dosis Descovy heeft overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt 
binnen 1 uur na het innemen van Descovy overgeeft, moet hij/zij een nieuwe tablet innemen. Ouderen Bij oudere patiënten is geen dosisaanpassing van Descovy noodzakelijk. Nierfunctiestoornis Bij volwassenen of adolescenten (van ten minste 12 jaar oud en met 
een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) met een geschatte creatinineklaring (CrCl) ≥ 30 ml/min is geen dosisaanpassing van Descovy noodzakelijk. Descovy mag niet worden gestart bij patiënten met een geschatte CrCl < 30 ml/min aangezien er beperkte 
gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Descovy bij deze patiëntgroep. Descovy moet worden gestopt bij patiënten met een geschatte CrCl die tijdens de behandeling afneemt tot minder dan 30 ml/min. Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een lichte 
(Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Descovy noodzakelijk. Descovy is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C); daarom wordt Descovy niet aanbevolen 
voor gebruik bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Descovy bij kinderen jonger dan 12 jaar, of met een gewicht < 35 kg, zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van 
toediening Descovy dient oraal, eenmaal daags, met of zonder voedsel, te worden ingenomen. De fi lmomhulde tablet mag niet worden gekauwd, fi jngemaakt of doorgebroken. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in 
rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstoffen. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofi el De beoordeling van bijwerkingen is gebaseerd op de veiligheidsgegevens afkomstig uit alle fase 2- en fase 3-onderzoeken, waarin 2.832 met HIV-1 geïnfecteerde 
patiënten geneesmiddelen kregen die emtricitabine en tenofoviralafenamide bevatten. In klinische onderzoeken met 866 niet eerder behandelde, volwassen patiënten die emtricitabine en tenofoviralafenamide met elvitegravir en cobicistat kregen als tablet met vaste 
dosiscombinatie, met elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofoviralafenamide (als fumaraat) 10 mg (E/C/F/TAF) gedurende 96 weken waren de meest gemelde bijwerkingen diarree (7%), misselijkheid (10%) en hoofdpijn (6%). Samenvatting 
van de bijwerkingen in tabelvorm De bijwerkingen in tabel 2 zijn vermeld per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequentie wordt als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10) en soms (≥ 1/1.000, < 1/100). Tabel 2: Lijst van de bijwerkingen 
in tabelvorm1 Frequentie Bijwerking Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: anemie2 Psychische stoornissen Vaak: ongewone dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, duizeligheid Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak: misselijkheid Vaak: 
diarree, braken, abdominale pijn, fl atulentie Soms: dyspepsie Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: huiduitslag Soms: angio-oedeem2,3, jeuk Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Soms: artralgie Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Vaak: vermoeidheid 1 Met uitzondering van angio-oedeem en anemie (zie voetnoten 2 en 3) werden alle bijwerkingen vastgesteld in klinische onderzoeken met producten die F/TAF bevatten. De frequenties zijn afgeleid uit klinische fase 3-onderzoeken naar E/C/F/
TAF met 866 niet eerder behandelde, volwassen patiënten, gedurende 96 weken behandeling (GS-US-292-0104 en GS-US-292-0111). 2 Deze bijwerking werd niet waargenomen in de klinische onderzoeken met F/TAF-bevattende producten, maar geïdentifi ceerd in 
klinisch onderzoek of postmarketingervaring met emtricitabine bij gebruik met andere antiretrovirale middelen. 3 Deze bijwerking werd aan de hand van postmarketingbewaking geïdentifi ceerd voor emtricitabine, maar werd niet waargenomen in gerandomiseerd 
gecontroleerd klinisch onderzoek bij volwassenen of klinisch onderzoek bij pediatrische HIV-patiënten naar emtricitabine. De frequentiecategorie ‘soms’ werd geschat aan de hand van een statistische berekening op basis van het totale aantal patiënten dat werd 
blootgesteld aan emtricitabine in dit klinische onderzoek (n = 1.563). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Immuunreactiveringssyndroom Bij met HIV geïnfecteerde patiënten die op het moment dat CART wordt gestart een ernstige immuundefi ciëntie hebben, 
kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunaandoeningen (zoals de ziekte van Graves) zijn ook gemeld; de gerapporteerde tijd tot het eerste optreden is echter erg variabel, en deze 
voorvallen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Osteonecrose Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden HIV-infectie of langdurige blootstelling aan CART. De 
frequentie hiervan is niet bekend. Veranderingen in laboratoriumuitslagen van lipidenonderzoek Bij onderzoeken met niet eerder behandelde patiënten werden zowel in de behandelingsgroep met tenofoviralafenamidefumaraat als in die met tenofovirdisoproxilfumaraat 
stijgingen ten opzichte van de uitgangswaarde waargenomen voor de nuchtere lipideparameters totaal cholesterol, direct low density-lipoproteïne (LDL)- en high density-lipoproteïne (HDL)-cholesterol en triglyceriden op week 96. De mediane stijging vanaf de 
uitgangswaarde voor die parameters was groter in de E/C/F/TAF-groep vergeleken met de groep met 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabine/245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat) (E/C/F/TDF-groep) op week 96 (p < 0,001 voor het verschil 
tussen de behandelingsgroepen voor nuchter totaal cholesterol, direct LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden). De mediane (Q1, Q3) verandering vanaf de uitgangswaarde in de totaal cholesterol/HDL-cholesterolratio op week 96 was 0,1 (-0,3; 0,7) in de E/C/F/
TAF-groep en 0,0 (-0,4; 0,5) in de E/C/F/TDF-groep (p < 0,001 voor het verschil tussen de behandelingsgroepen). Metabole parameters Het gewicht en de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale behandeling. Pediatrische 
patiënten De veiligheid van emtricitabine en tenofoviralafenamide werd gedurende 96 weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-0106), waarin met HIV-1 geïnfecteerde, niet eerder behandelde pediatrische patiënten in de leeftijd van 12 tot 
< 18 jaar emtricitabine en tenofoviralafenamide in combinatie met elvitegravir en cobicistat kregen, als tablet met vaste dosiscombinatie. Het veiligheidsprofi el van emtricitabine en tenofoviralafenamide, gegeven met elvitegravir en cobicistat, bij 50 adolescente 
patiënten was vergelijkbaar met dat bij volwassenen. Andere speciale patiëntgroepen Patiënten met nierfunctiestoornis De veiligheid van emtricitabine en tenofoviralafenamide werd gedurende 96  weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek 
(GS-US-292-0112), waarin 248 met HIV-1 geïnfecteerde patiënten die ofwel niet eerder behandeld waren (n = 6) ofwel virologische onderdrukking hadden (n = 242), met een lichte tot matige nierfunctiestoornis (geschatte glomerulaire fi ltratiesnelheid, berekend 
volgens de Cockcroft-Gault-methode [eGFRCG]: 30-69 ml/min) emtricitabine en tenofoviralafenamide in combinatie met elvitegravir en cobicistat kregen, als tablet met vaste dosiscombinatie. Het veiligheidsprofi el bij patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis 
was vergelijkbaar met dat bij patiënten met een normale nierfunctie. Patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en HBV De veiligheid van emtricitabine en tenofoviralafenamide in combinatie met elvitegravir en cobicistat, als tablet met vaste dosiscombinatie, werd 
onderzocht bij ongeveer 70 patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie die momenteel een behandeling tegen HIV krijgen in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-1249). Op basis van deze beperkte ervaring blijkt het veiligheidsprofi el van Descovy bij 
patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie vergelijkbaar te zijn met dat bij patiënten met alleen een HIV-1-infectie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: België Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT Verenigd Koninkrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/16/1099/001 EU/1/16/1099/003 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 09/2016 PRIJS 505.6€ 
(ex factory) 560.45€ (publieksprijs) Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

* Descovy® 200/10mg is used in the STR Genvoya® (TAF/FTC/EVG/c)
1. Descovy® Summary of Product Characteristics (SmPC). Accessed via http://www.ema.europa.eu/ - 2. Truvada® Summary of Product Characteristics (SmPC). 
Accessed via http://www.ema.europa.eu/ - 3. Data on fi le. FTAF-001

vu/er Gilead Sciences Belgium bvba/sprl • Park Lane • Culliganlaan 2 D • 1831 Diegem 
DVY/BE/16-11//1171 Date of preparation: November 2016

NOW

  REIMBURSED

DESCOVY® - TAF/FTC
THE BACKBONE FOR WHAT’S AHEAD
FOR YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

Public Price : 560,45 €

19 mm

8.5 mm

Truvada®2

12.5 mm12.5 mm

200/10 mg*

6.4 mm6.4 mm

200/25 mg

SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. 
emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 10 mg tenofoviralafenamide. Elke tablet bevat 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 25 mg tenofoviralafenamide.
tablet. Grijze, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “210” gegraveerd. Blauwe, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met 
aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “225” gegraveerd. 
van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodefi ciëntievirustype 1 (HIV-1). 

Dosering Dosering Volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder, die ten minste 35 kg wegen 
het behandelingsregime van HIV Dosis van Descovy Derde middel in behandelingsregime van HIV
eenmaal daags Dolutegravir, efavirenz, maraviroc, nevirapine, rilpivirine, raltegravir 
proefpersonen. Wanneer de patiënt een dosis Descovy heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Descovy zo snel mogelijk innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt 
een dosis Descovy heeft overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de 
SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 10 mg tenofoviralafenamide. Elke tablet bevat 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 25 mg tenofoviralafenamide.
tablet. Grijze, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “210” gegraveerd. Blauwe, rechthoekige, fi lmomhulde tablet met een afmeting van 12,5 mm x 6,4 mm, met 
aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant “225” gegraveerd. 

Descovy® is 66% smaller 
in volume than Truvada® (TDF/FTC)3

No additional art-specifi c 
renal monitoring required1
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1.    Informatieverlening 
 aan en gezondheids-
coaching van de leden

Pro: De ziekenfondsen nemen steeds 
meer de rol van ‘gezondheidscoach’ op. 
In dit pact worden afspraken gemaakt 
om deze trend te ondersteunen en te 
versterken, onder meer via zelfmanage-
ment en digitalisering.

Contra: Digitalisering impliceert dat de 
zorgverstrekkers een groot deel van het 
oorspronkelijke werk van de ziekenfond-
sen in het pact uitvoeren, zonder bijko-
mende kosten voor deze bijkomende 
administratieve overlast. Een deel van 
de vrijgemaakte middelen moet min-
stens ook overgeheveld worden naar het  
artsenbudget.

2.  Kennisopbouw en 
beleidsvoorbereiding

Pro: De ziekenfondsen kunnen hun 
massa aan gegevens inzetten om ge-
zondheidsdoelen te bereiken én feed-
back geven aan het beleid zoals onlangs 
nog voor pancreasoperaties.

Contra: De ziekenfondsen moeten net 
als verpleegkundigen, ziekenhuizen, 
artsen, als zorgverstrekkers worden be-
schouwd. Ze mogen dus geen stemrecht 
meer krijgen in de Algemene Raad van 
het Riziv. Zij zijn zelf zeer grote zorgver-
bruikers met hun mediatheken, apothe-
ken, ziekenhuizen die ze beheren/uitba-
ten et cetera.

3.   Handhaving  
en doelmatigheid

Pro: De regelgeving mee handhaven, 
verspilling en fraude zoveel mogelijk 
tegengaan: de ziekenfondsen zien hier 
mee op toe vanuit hun positie op de 
eerste lijn. In de toekomst zullen zij nog 
nauwer betrokken worden bij het hand-
havingsbeleid. De overheid behoudt de 
sanctiebevoegdheid. 

Contra: Controle en melding aan de 
DGEC in geval van mogelijk verkeerde 
tarificatie, oké. Dat een hele nieuw hand-
havingsbeleid wordt toegekend aan de 
ziekenfondsen gaat te ver. De kliklijn 
is niet veraf (minister De Block ontkent 
evenwel dat een meldpunt anonieme 
klachten zal aannemen, Jo De Cock wil 
dit verder uitpraten met de artsen).

4.   Adviserend 
geneesheren (sic)

Pro: het takenpakket van adviserend ge-
neesheren (sic) zal geëvalueerd en gemo-
derniseerd worden om ervoor te zorgen 
dat zij hun expertise beter kunnen aan-
wenden. Daarna zal een werkgroep zich 
buigen over de herziening van het statuut 
van deze artsen en over hun aansturing.

Contra: nog steeds geen genderneu-
trale terminologie. Men spreekt van een 
complementariteit tussen adviserend 
arts en arts-inspecteur (DGEC, Riziv) en 
de belangrijke rol van de adviserend arts 
bij het beheren, beheersen van en toe-
zien op de bestedingen van de verplichte 
verzekering. Horen de adviserend artsen 
niet eerder thuis bij het Riziv? 

5.    Verplichte 
aanvullende 
verzekering 

Pro: De ziekenfondsen moeten hun ver-
plichte aanvullende verzekering tegen 
het licht houden. Dat moet leiden tot 
een rationalisering van het aanbod. Zo 
dienen voordelen via deze verzekering te 
gaan over gezondheid. Tussenkomsten 
met negatieve gezondheidseffecten of in 
tegenspraak met de wetenschap zullen 
worden geschrapt.
Pro, maar iets directer verwoord: ‘Kuis 
de rommel op van de aanvullende ver-
zekering: vervang niet-evidence-based 
rommel door evidence-based innovatie.’

6.   Goed bestuur  
en transparantie

Pro: Het goed beheer van de ziekenfond-
sen wordt versterkt. Ze zullen zelf nuttige 
voorstellen doen om efficiënter en slag-
krachtiger te worden. Ook de transparan-
tie wordt verhoogd. De kostenstructuur 
wordt doorgelicht. ICT wordt belangrijker.

Pro en contra: Het papieren circuit zal 
snel verdwijnen, wat positief is. Maar 
welk handhavings-, controle en sanctio-
neringsbeleid is mogelijk bij de zieken-
fondsen? Dat wordt niet duidelijk. De 
Bvas pleitte voor een aanpassing van 
het controleorgaan van de ziekenfond-
sen. Te veel beheerders daar komen 
rechtstreeks uit de instellingen zelf.  ❚

Pascal SelleslaghJS
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 VERVOLG VAN BLZ. 1

Ziekenfondspact: 
6 assen met pro’s en contra’s
De zes assen in het pact zijn evenveel pluspunten volgens 
de ziekenfondsen, maar de Bvas ziet er ook 6 valkuilen in. 
Veel zal afhangen van de concretisering.

BEROEPSNIEUWS

Jean Hermesse, 
voorzitter van het Nationaal 
Intermutualistisch College (NIC): 
“Geen belangenvermenging 
ziekenfondsen-ziekenhuizen,  
wat men ook mag beweren...”

Reinier Hueting (Kartel) onthoudt 
zich van alle commentaar over het 
pact vooraleer hij de tekst volledig 
geanalyseerd heeft, maar vindt 
het alvast jammer dat die tekst 
niet eerst aan de gesprekspartners 
in de medicomut ter beschikking 
werd gesteld. Zijn geestesgenoot 
Paul De Munck vindt het pact 
een goede zaak ‘in die zin dat 
het een langetermijnvisie bevat 
die verdergaat dan een akkoord 
en de rol bevestigd van de 
ziekenfondsen die door sommigen, 
meer bepaald in het noorden van 
het land, aangevochten wordt. Hij 
vraagt zich af wie nu als volgende 
door het kabinet gevraagd wordt 
om een pact te sluiten. 
“De artsen? Om na te denken over 
een pact good governance op 
lange termijn?”

P.S./F.D.

Meer reacties op het pact op onze website  
www.despecialist.eu
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Index: 
patstelling
De extra medicomut over 
de herverdeling van het 
restje artsenindex mondde 
uit in een patstelling. 
AADM en Kartel konden 
zich vinden in het voorstel 
van Jo De Cock, Bvas 
stemde tegen. Zes 
stemmen voor en zes 
tegen dus.

D e uitgangspunten lagen van-
af het begin verschillend. De 
Bvas wou een lineaire her-

verdeling en dus voor alle specialis-
men hetzelfde percentage resterende 
index, de andere syndicaten vroegen 
iets meer voor de intellectuele presta-
ties. Een compromis ging in de richting 
van een lichte herwaardering van de 
intellectuele prestaties, gecompen-
seerd met een vermindering van de 
technische prestaties. “Maar toen wou 
men voor die compensatie ook nog de 
permanentiehonoraria voor de huis-
artsen verminderen: van 4 euro naar 3 
euro extra voor raadplegingen tussen 
18-21u). “Deze aanval op een voorstel 
dat er ooit kwam op voorspraak van 
Bvas-huisarts Hilde Roels was voor ons 
de druppel die de emmer deed overlo-
pen”, legt Marc Moens uit. Overigens 
zit hier nog een communautaire gif-
pijl verborgen, want het permanentie-
honorarium wordt veel meer aangere-
kend in het noorden van het land.

Het zit de Bvas-voorzitter verder hoog 
dat de regering wil terugkomen op een 
eerder compromis over de radiolo-
gie (digitale mammografie). “Destijds 
werd die nomenclatuur goedgekeurd 
op vraag van de radiologen. Maar nu 
wordt deze prestatie blijkbaar afge-
voerd tegen alle afspraken in.” 

Conclusie: het wordt almaar moeilijker 
om nog tot een vergelijk te komen. Er 
is nog een waterkansje voor overleg op 
19 december en anders zou de discus-
sie op de tafel van de Algemene Raad 
of de regering kunnen terechtkomen. 
“Met het risico dat we ook ons laat-
ste restje index verliezen”, waarschuwt 
dokter Moens. ❚

P.S.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Mylan 75 mg fi lmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke 

fi lmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als hydrochloride). Hulpstoffen met bekend effect: Elke tablet bevat 13 mg gehydrogeneerde ricinuso-

lie. FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet.Roze, ronde en convexe fi lmomhulde tabletten. KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indi-
caties: Preventie van atherotrombotische complicaties. Clopidogrel is geïndiceerd bĳ : •Volwassen patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct 

(van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) 

of die lĳ den aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. •Volwassen patiënten die lĳ den aan een acuut coronair syndroom: - acuut coro-

nair syndroom zonder ST-segmentstĳ ging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten die een plaatsing van 

een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). - acuut myocardinfarct met ST-segment-

stĳ ging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten die geschikt zĳ n voor trombolytische therapie. Preventie van atherotrombotische 

en trombo-embolische complicaties bĳ  atriumfi brilleren. Bĳ  volwassen patiënten met atriumfi brilleren die minstens één risicofactor voor vasculai-

re voorvallen hebben, die niet geschikt zĳ n voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op bloedingen hebben, 

is clopidogrel aangewezen in combinatie 

met ASA voor de preventie van atherot-

rombotische en trombo-embolische 

voorvallen, met inbegrip van cerebro-

vasculair accident (CVA). DOSERING EN 
WĲ ZE VAN TOEDIENING: Dosering 

•Volwassenen en ouderen: Clopidogrel 

dient in een eenmaal daagse dosis van 

75 mg te worden gegeven. •Bĳ  patiënten 

die lĳ den aan een acuut coronair syn-

droom: - Acuut coronair syndroom zon-

der ST-segmentstĳ ging (instabiele angi-

na of myocardinfarct zonder Q-golf): de 

behandeling met clopidogrel moet ge-

start worden met een eenmalige oplaad-

dosis van 300 mg en daarna voortgezet 

worden met 75 mg eenmaal per dag 

(met acetylsalicylzuur (ASA) 75 mg-325 

mg per dag). Aangezien hogere doses 

ASA geassocieerd zĳ n met een hoger ri-

sico op bloedingen, is het aanbevolen 

geen hogere dosis ASA te nemen dan 

100 mg. De optimale behandelingsduur 

is nog niet formeel vastgesteld. Gege-

vens uit klinische studies ondersteunen 

een gebruik tot 12 maanden, en het 

maximale voordeel werd vastgesteld na 

3 maanden.- Acuut myocardinfarct met 

ST-segmentstĳ ging: clopidogrel dient 

toegediend te worden als eenmaal daag-

se dosis van 75 mg met een oplaaddosis 

van 300 mg in combinatie met ASA en 

met of zonder trombolytica. Voor patiën-

ten ouder dan 75 jaar moet clopidogrel 

worden gestart zonder oplaaddosis. 

Combinatietherapie dient zo vroeg mo-

gelĳ k te worden gestart na waarneming 

van de symptomen en minimaal vier we-

ken te worden voortgezet. Het voordeel 

van de combinatie van clopidogrel met 

ASA voor een periode langer dan vier 

weken is in dit verband niet onderzocht. 

Bĳ  patiënten met atriumfi brilleren moet 

clopidogrel toegediend worden als een 

eenmaal daagse dosis van 75 mg. ASA 

(75 100 mg per dag) moet gestart en 

voortgezet worden in combinatie met 

clopidogrel. Als een dosis vergeten 

wordt: - Binnen minder dan 12 uur na het 

gewone geplande tĳ dstip: de patiënten 

moeten de dosis onmiddellĳ k innemen 

en daarna de volgende dosis op het ge-

wone geplande tĳ dstip innemen. - Gedu-

rende meer dan 12 uur: de patiënten 

moeten de volgende dosis op het gewo-

ne geplande tĳ dstip innemen en mogen 

de dosis niet verdubbelen. •Pediatrische 

patiënten - Clopidogrel mag niet worden 

gebruikt bĳ  kinderen vanwege werk-

zaamheidsbezwaren. •Nierfunctiestoor-

nis - De therapeutische ervaring is be-

perkt bĳ  patiënten met een nierfunc-

tiestoornis. •Leverfunctiestoornis - De 

therapeutische ervaring is beperkt bĳ  

patiënten met een matige leverziekte die 

bloedings diathesen kunnen hebben. 

Wĳ ze van toediening Voor oraal gebruik. 

Mag toegediend worden met of zonder 

voedsel. Contra-indicaties: •Overge-

voeligheid voor het werkzame bestand-

deel of voor één van de in rubriek “Kwa-

litatieve en kwantitatieve samenstelling” 

vermelde hulpstoffen. •Ernstige lever-

functiestoornis. •Bestaande pathologi-

sche bloedingen, zoals ulcus pepticum 

of intracraniale bloeding. Bĳ werkin-
gen - Samenvatting van het veiligheids-

profi el De veiligheid van clopidogrel werd 

geëvalueerd bĳ  meer dan 44.000 patiënten die hebben deelgenomen aan klinische studies, met inbegrip van meer dan 12.000 patiënten die ge-

durende 1 jaar of langer behandeld werden. Globaal was clopidogrel 75 mg /dag vergelĳ kbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, ongeacht leeftĳ d, 

geslacht en ras. De klinisch signifi cante bĳ werkingen in de CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zĳ n hieronder beschreven. 

Naast meldingen tĳ dens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd. Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerap-

porteerd zowel tĳ dens klinische studies als in de post-marketing ervaring; meestal tĳ dens de eerste maand van de behandeling. In CAPRIE: be-

droeg de totale frequentie van alle bloedingen 9,3 % bĳ  patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige geval-

len was soortgelĳ k voor clopidogrel en ASA. In CURE: was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een 

coronaire bypasstransplantatie bĳ  patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bĳ  patiënten die onder be-

handeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus ASA. 

In CLARITY: is een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo plus ASA. 

De incidentie van sterke bloedingen was soortgelĳ k in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefi nieerd naar basis-

karakteristieken en type behandeling met fi bri-

nolytica of heparine. In COMMIT: was de mate van 

niet-cerebrale ernstige bloedingen of cerebrale 

bloedingen laag en vergelĳ kbaar in beide groepen. 

In ACTIVE A was het percentage ernstige bloedin-

gen groter in de clopidogrel + ASA groep dan in de 

placebo + ASA groep (6,7% versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oorsprong in beide groepen (5,3% in de clopi-

dogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) maar hoofdzakelĳ k afkomstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% vs.1,8%). Er waren 

meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + ASA behandelingsgroep in vergelĳ king met de placebo + ASA groep (1,4% versus 0,8%, respec-

tievelĳ k). Er was geen statistisch signifi cant verschil tussen beide groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in de clopidogrel + ASA groep 

en 0,7% in de placebo +ASA groep) en hemorragische CVA (0,8% en 0,6%, respectievelĳ k).De bĳ werkingen die waargenomen werden tĳ dens kli-

nische studies of die spontaan werden 

gerapporteerd, worden hieronder weer-

gegeven. De frequentie wordt als volgt 

omschreven: vaak (≥1/100, <1/10); 

soms (≥1/1000, <1/100); zelden 

(≥1/10.000, <1/1000); zeer zelden 

(<1/10.000), niet bekend (kan met de 

beschikbare gegevens niet worden be-

paald). Binnen iedere frequentiegroep 

worden bĳ werkingen gerangschikt naar 

afnemende ernst. Systeem/Orgaan-
klasse Bloed- en lymfestelselaandoe-

ningen: Soms: Trombocytopenie, leuko-

penie, eosinofi lie. Zelden: Neutropenie, 

inclusief ernstige neutropenie. Zeer zel-

den, niet bekend*: Trombotische trom-

bocytopenische purpura (TTP), aplasti-

sche anemie, pancytopenie, agranulocy-

tose, ernstige trombocytopenie, verwor-

ven hemofi lie A, granu locytopenie, ane-

mie. Immuunsysteemaandoeningen: 

Zeer zelden, niet bekend*: Serumziekte, 

anafylactoïde reacties, kruisreactieve 

overgevoeligheid tussen producten met 

thiënopyridines (zoals ticlopidine, pra-

sugrel)*. Psychische stoornissen: Zeer 

zelden, niet bekend*: Hallucinaties, ver-

wardheid. Zenuwstelselaandoeningen: 

Soms: Intracraniale bloeding (sommige 

gevallen met fatale afl oop zĳ n gerappor-

teerd), hoofdpĳ n, paresthesie, duizelig-

heid. Zeer zelden, niet bekend*: Smaak-

stoornissen. Oogaandoeningen: Soms: 

Oogbloeding (conjunctivaal, oculair, reti-

naal). Evenwichtsorgaan- en ooraan-

doeningen: Zelden: Vertigo. Bloedva-

taandoeningen: Vaak: Hematoom. Zeer 

zelden, niet bekend*: Ernstige bloeding, 

bloeding van operatiewond, vasculitis, 

hypotensie. Ademhalingsstelsel-, borst-

kas- en mediastinumaandoeningen: 

Vaak: Epistaxis. Zeer zelden, niet be-

kend*: Bloeding uit de respiratoire trac-

tus (hemoptyse, longbloeding), bron-

chospasme, interstitiële pneumonie, eo-

sinofi ele pneumonie. Maagdarmstelse-

laandoeningen: Vaak: Gastro- intestinale 

bloeding, diarree, buikpĳ n, dyspepsie. 

Soms: Maagulcus en duodenumulcus, 

gastritis, braken, misselĳ kheid, consti-

patie, fl atulentie. Zelden: Retroperito-

neale bloeding. Zeer zelden, niet be-

kend*: Gastro-intestinale en retroperito-

neale bloeding met fatale afl oop, pan-

creatitis, colitis (met inbegrip van colitis 

ulcerosa of lymfocytaire colitis), stoma-

titis. Lever- en galaandoeningen: Zeer 

zelden, niet bekend*: Acute leverinsuffi -

ciëntie, hepatitis, abnormale leverfunc-

tietest. Huid- en onderhuidaandoenin-

gen: Vaak: Kneuzing. Soms: Rash, pruri-

tus, huidbloeding (purpura). Zeer zelden, 

niet bekend*:  Bulleuze dermatitis (toxi-

sche epidermale necrolyse, Stevens 

Johnson syndroom, erythema multifor-

me, acuut gegeneraliseerde eczemateu-

ze pustula (AGEP)), angio-oedeem, ge-

neesmiddel geïnduceerd overgevoelig-

heids syndroom, geneesmiddelrash met 

eosinofi lie en systemische symptomen 

(DRESS), erythemateuze of exfoliatieve 

rash, urticaria, eczeem, lichen planus. 

Voortplantingsstelsel- en borstaandoe-

ningen: Zelden: Gynaecomastie. Bot-, 

skeletspierstelsel-  en bindweefselaan-

doeningen: Zeer zelden, niet bekend*: 

Musculoskeletale bloeding (hemartro-

sis), artritis, artralgie, myalgie. Nier- en 

urinewegaandoeningen: Soms: Hematurie. Zeer zelden, niet bekend*: Glomerulonefritis, verhoging van het bloedcreatinine. Algemene aandoenin-

gen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Bloeding op plaats van injectie. Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. Onderzoeken: Soms: Verlengde bloe-

dingstĳ d, gedaald aantal neutrofi elen, gedaald aantal plaatjes. *Informatie over clopidogrel met frequentie “niet bekend”. Melding van vermoede-

lĳ ke bĳ werkingen: Het is belangrĳ k om na toelating van het geneesmiddel vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden. Op deze wĳ ze kan de verhouding 

tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 

vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTA-

TION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGE: Mylan - S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Frankrĳ k. NUMMERS VAN DE VER-
GUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/559/001-016. AFLEVERINGSWĲ ZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: 12/2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Genees-

middelen Bureau http://www.ema.europa.eu/
Mylan bvba - www.mylan.be - info@mylan.be - Copyright 2016 Mylan Inc. 2016-MYLAN ADV - NL - 080  Date of creation/review : 09/2016
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Op 10 oktober 2016 velde het 
Hof van Cassatie een opmerke-
lijk arrest. Een bewakingsagent 

was met kortlopende overeenkomsten, 
dan eens als zelfstandige, dan weer 
als werknemer, tewerkgesteld geweest 
door een Antwerpse bewakingsfirma. 
Daar kwam uiteindelijk hommeles van 
en de agent vroeg aan de Arbeidsrecht-
bank en later aan het Arbeidshof om 
vast te stellen dat hij altijd werknemer 
was geweest. Volgens de Arbeidsrela-
tieswet geldt de kwalificatie die partijen 
aan hun overeenkomst hebben gege-
ven als uitgangspunt en krijgt die voor-
rang. Daar kan slechts van afgeweken 
worden indien uit de feitelijke uitoefe-
ning blijkt dat die onverenigbaar is met 
de door de partijen gekozen kwalificatie.

De bewakingsfirma en de bewakingsa-
gent hadden bij de opmaak van de be-
twiste overeenkomst duidelijk gekozen 
voor een zelfstandige samenwerking. 
Het was nu aan de bewakingsagent om 
aan te tonen dat die kwalificatie als zelf-
standige niet overeenstemde met de fei-
telijke situatie en dat de elementen van 
die situatie onverenigbaar waren met 
het zelfstandigenstatuut. Hij wierp on-
der meer op dat hij een uniform moest 
dragen, dat hij vastgestelde uurbarema’s 
had, dat hij verplaatsingskosten vergoed 
kreeg, dat er een strikte maandelijkse 
planning was en dat hij recht had op een 
dagvergoeding bij ziekte. Hij ving echter 
bot. Die elementen wezen er volgens het 
Arbeidshof allemaal onvoldoende op 
dat er een band van ondergeschiktheid 
bestond. Het Arbeidshof meende boven-
dien dat het feit dat de bewakingsfirma 
tuchtsancties kon uitspreken t.a.v. de be-
wakingsagent evenmin noodzakelijk im-
pliceerde dat er sprake was van schijn-
zelfstandigheid. De zaak kwam voor het 
Hof van Cassatie en dat besliste anders. 

De vaststelling dat een van de partijen 
in een arbeidsrelatie (in brede zin) over 
het recht beschikt om tuchtsancties op 
te leggen aan de andere partij, sluit de 
mogelijkheid van een zelfstandige sa-
menwerking uit, tenzij dit sanctierecht 
inherent is aan de uitoefening van het 
beroep en door of krachtens een wet is 
opgelegd.

Meteen gingen bij de gezondheidsjuris-
ten alle alarmbellen af. Meer dan 90% 
van de ziekenhuisartsen in ons land is 
met hun ziekenhuis verbonden met een 
aannemingsovereenkomst als zelfstan-
dige. Sinds een paar jaar, en mede on-
der impuls van de Vlaamse Vereniging 
van Hoofdartsen, worden er in nogal 
wat ziekenhuizen verstandige pogingen 
gedaan om de beleidsbeslissingen van 
de hoofdartsen in samenspraak met de 
medische raden afdwingbaar te maken. 
Hoofdartsen hebben zoals bekend een 
ruime wettelijke bevoegdheid, maar ze 
kunnen die nauwelijks of niet handha-
ven. Dat is wel mogelijk indien in de 
algemene regeling van het ziekenhuis 
bepaald wordt dat de hoofdartsen ten 
aanzien van de ziekenhuisartsen over 
een instructierecht beschikken en dat 
bij het niet naleven van die instructies 
er finaal sancties kunnen volgen. Zo’n 
tuchtregeling moet dan wel procedu-
reel goed omschreven en afdwingbaar 
gemaakt worden, met inbegrip van een 
recht om gehoord te worden voor de 
betrokkene en van een toetsing door de 
medische raad.

Maar wat nu? De mogelijkheid om sanc-
ties op te leggen is blijkbaar onverenig-
baar met het statuut van zelfstandige. Er 
zijn zoals gezegd wel twee cumulatieve 
uitzonderingen waarbij het sanctierecht 
toch verenigbaar is met het zelfstandi-
genstatuut: 

1. het sanctierecht is inherent aan de 
uitoefening van het beroep. Dat 
geldt zeker niet voor ziekenhuis-
artsen. De sanctiemogelijkheden 
van de Orde der artsen zijn in deze 
discussie niet relevant, omdat het 
daar niet gaat over sancties in de 
arbeidsrelatie; 

2. het sanctierecht is wettelijk op-
gelegd. Dat is evenmin het geval. 
De Ziekenhuiswet, noch enige an-
dere regelgeving, legt een dwin-
gende sanctieregeling op voor 
ziekenhuisartsen. Artikel 137, 8° 
Ziekenhuiswet bepaalt wel dat de 
medische raad een advies moet 
geven als de ziekenhuisbestuurder 
een sanctie wil opleggen aan een 
ziekenhuisarts, maar niet dat een 
sanctieregeling verplicht is.

Wanneer zelfstandige ziekenhuisartsen 
in het ziekenhuis tuchtrechtelijk gesanc-
tioneerd kunnen worden, dan kunnen 
ze vanaf nu erkend worden als werkne-
mers. De RSZ zal van het ziekenhuis in 
dat geval zowel de persoonlijke, als de 
werkgeversbijdragen vorderen op de 

inkomsten die de ziekenhuisarts in de 
laatste drie jaar (zeven jaar bij fraude) 
ontvangen heeft. De schijnzelfstandige 
ziekenhuisarts kan van het ziekenhuis 
bovendien de achterstallige betaling van 
de bedragen aan vakantiegeld, einde-
jaarspremies, opzeggingsvergoeding en 
het loon voor feestdagen vorderen. Aan 
de ziekenhuisarts zullen in principe zijn 
sociale bijdragen als zelfstandige terug-
betaald worden.
Fantastisch zal u (als ziekenhuisarts in 
een ziekenhuis met sanctiemogelijk-
heid) zeggen, dat doen we toch gewoon! 
Vanuit het financiële standpunt van een 
individuele ziekenhuisarts is dat zeker 
zo, maar elk ziekenhuis gaat bij een col-
lectieve vordering van deze aard geheid 
dezelfde dag nog onderuit en moet in 
vereffening gaan. Daar hebben natuur-
lijk ook de ziekenhuisartsen niets aan.

Wat zijn de opties?

1. De Ziekenhuiswet kan een tuchtre-
geling voor ziekenhuisartsen ver-
plicht maken (een toevoeging aan 
artikel 144 §3 Ziekenhuiswet vol-
staat). Die kan dan op ziekenhuis-
niveau verder worden uitgewerkt.

2. Er kan in uitvoering van de Arbeids-
relatieswet (art. 337/2, §3) bij KB 
bepaald worden dat er specifieke 
criteria bestaan voor het vaststellen 
van de ondergeschiktheid van zie-
kenhuisartsen. Daaruit kan dan blij-
ken dat het bestaan van een tucht-
regeling het zelfstandig statuut van 
een ziekenhuisarts niet uitsluit.

Aan de slag, voor iemand gekke ideeën 
krijgt! ❚

Meester Filip DewallensJS
29

26
N

Zelfstandige ziekenhuisarts kan 
geen tuchtstraf worden opgelegd

Een tuchtreglement voor ziekenhuisartsen is  
volgens de logica van een arrest van het Hof 
van Cassatie onverenigbaar met het statuut 
van zelfstandige.

COLUMN

Meester Filip Dewallens:
“Elk ziekenhuis gaat bij een col-
lectieve vordering van deze aard 
geheid dezelfde dag nog onderuit.”
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E r wordt nog volop gewerkt aan 
het statige herenhuis in de Quel-
linstraat in Antwerpen waar 

Technologies, Robotics and Innovative 
Neuromodulation (Trainm) opent. “Met 
dit eerste ambulante neurorevalidatie-
centrum voor kinderen en volwassenen 
willen we intensieve therapieën aanbie-
den in een omgeving die niet meteen 
doet denken aan een ziekenhuisom-
geving”, legt medeoprichter Edward 
Schiettecatte uit. Het is duidelijk dat dit 
centrum er alles aan doet om geen tra-
ditioneel revalidatiecentrum (in een zie-
kenhuis) te zijn. Zo wordt het koetshuis 
achteraan de tuin van de patriciërswo-
ning omgebouwd tot een ruimte waar 
jongeren met orthopedische en neurolo-
gische beperkingen kunnen komen spin-
nen. De nadruk van het centrum ligt ui-
teraard wel op de aange boden therapie-
en, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

robotica, virtual reality, neurotechnolo-
gie, neurogaming, artificiele intelligentie 
en niet-invasieve hersenstimulatie.

Verschillende 
pathologieën
De groep patiënten die in het nieuwe 
centrum terechtkan, is erg uitgebreid 
en past in een drietal categorieën. 
• Een eerste groep zijn patiënten met 

neurologische beperkingen (beroer-
te, niet-aangeboren hersenletsel, 
hersenverlamming, multiple sclero-
se, ALS, ziekte van Parkinson, cogni-
tieve disfunctie, refractaire depressie 
en pijn). 

• De tweede groep heeft te maken met 
een orthopedische en/of met sport ge-
relateerde problematiek (amputaties, 
musculoskeletale letsels, postopera-
tieve orthopedische problemen). 

• Een derde groep patiënten zijn men-
sen met visuele beperkingen ver-
oorzaakt door retinabeschadiging, 
glaucoom, aandoeningen van de 
oogzenuw of letsels ter hoogte van de 
occipitale kwab na bijvoorbeeld een 
beroerte of een hersentrauma.

“We mikken specifiek op patiënten 
in de derde lijn die ‘uitbehan-

deld’ zijn in traditionele reva-
lidatiecentra, maar waarvan 
we overtuigd zijn dat ze 
mits de juiste behande-
ling nog vooruitgang kun-
nen maken”, zegt Edward 
Schiettecatte. “Daarvoor 
gebruiken we zeer moder-
ne robots. De therapeuti-

sche waarde ervan werd in 
verschillende buitenlandse 

studies aangetoond, maar in 
België komen ze nog niet zoveel 

voor. Nochtans zijn wij ervan over-
tuigd dat dit mee de toekomst van de 
revalidatiesector zal uitmaken. Robots 
vervangen geen artsen of kinesithera-
peuten, maar verfijnen wel hun werk. We 
geloven dan ook sterk in de synergie tus-
sen technologie, intermenselijke tussen-
komst en een motiverende omgeving.”

Om duidelijk te maken dat het om een 
ernstig en wetenschappelijk onder-
bouwd project gaat, benaderde Trainm 
nationaal en internationaal gerenom-
meerde artsen en experts om mee in het 
project te stappen. Onder meer dr. Her-
mano Igo Krebs [professor Mechanical 
Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)], dr. Kristiaan Deckers 
(diensthoofd fysische geneeskunde & 
revalidatie GZA Antwerpen), dr. Bruce 
Volpe (professor neurologie en fysische 
geneeskunde, Hofstra North Shore-LIJ 
School of Medicine) en Dylan Edwards 
(mededirecteur Transcranial Magentic 
Stimulation, Harvard Medical School) 
ontwikkelden de behandelingsprotocols 
waarmee het centrum werkt.

Besparingen
De voordelen van robotica zijn volgens 
Edward Schiettecatte legio: “Roboti-
ca zijn een extra hulpmiddel voor de 
therapeut. Ze zorgen voor een weten-
schappelijk onderbouwde revalidatie 
van bovenste en onderste ledematen en 
doen dat op een reproduceerbare, kwan-
tificeerbare en uiterst intensieve manier 
(ongeveer 1.000 bewegingen per sessie 
van een half uur). Er is een therapie voor 
elk type, elk niveau en elk stadium van 
de fysieke beperking en de manier van 
werken is heel motiverend.” 
Ook belangrijk in deze tijden van be-
sparing zijn de resultaten van een Ame-
rikaanse studie uitgevoerd door de 
overheid. Die volgde de uitgaven voor 
gezondheidszorg van patiënten die een 
therapie met robotica volgden en stelde 
vast dat hun uitgaven gemiddeld 6.419 
dollar per jaar per patiënt lager waren 
dan die van een patiënt die een traditio-
nele therapie volgde.
Naast robotica maakt Trainm ook gebruik 
van neuromodulatie. In combinatie met 
intensieve revalidatie kan dit tot zeer goe-
de resultaten leiden. “We werken volgens 
het principe van neuroplasticiteit, nl. rewi-
ring en sensitisatie. Rewiring houdt een 
hersynchronisatie van de hersenen en 
verbetering van de connectiviteit in. Sen-
sitisatie staat voor een verhoging van de 
leergevoeligheid van de hersenen.”
Gelijktijdig met het revalidatiecentrum 
start ook de Trainm Foundation op. “Dat 
is een non-profitorganisatie die financi-
ele hulp wil bieden aan patiënten voor 
wie het financieel moeilijk is om de the-
rapie zelf te bekostigen”, besluit Edward 
Schiettecatte. ❚

Filip Ceulemans
Meer informatie: www.trainm.com. JS

28
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N

Revalidatie op mensenmaat
Het eerste ambulante neurorevalidatiecentrum voor 
kinderen en volwassen in ons land opent op januari 2017 
in een herenhuisje hartje Antwerpen. 
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O p die actualiteit speelt boeg-
beeld dr. Luc De Clercq in door 
stil te staan bij de gevolgen van 

de bijkomende besparingsmaatregelen 
voor ziekenhuizen en ziekenhuisartsen. 
Waar staat minister De Block met haar 
plan van aanpak? 
Een van de sprekers is meester Liesbeth 
Lafaut (Arcas Law). Zij bekijkt samen met 
haar collega meester Jellina Buelens zie-
kenhuisoverkoepelend samenwerken en 
de actieve rol van de medische raad hier-
in. Dat aan de hand van praktische tekst-
voorbeelden uit bestaande (ontwerpen 
van) samenwerkingscontracten. Hoe 
kunnen de medische raden van de ver-
schillende ziekenhuizen hun bevoegd-
heid optimaal blijven uitoefenen? Hoe 
wordt de financial governance van deze 
samenwerking het best vastgelegd? En 
hoe past het statuut van de ziekenhuis-
arts in dat plaatje? Het zijn enkele kern-
vragen die verduidelijking vergen. 
Meester Lafaut: “De huidige overeen-
komsten zijn vaak beperkt, staan door-
gaans ook vol fouten.”
“Het gebeurt meer dan eens dat een me-
dische raad binnen een netwerk contrac-
ten krijgt voorgelegd die al goedgekeurd 
zijn door een ander ziekenhuis, en die 
bijna niet meer aan te passen zijn. Soms 
zien we zo ‘monsters’ van contracten.”

Vandaag is er zeker geen 
sluitende wettelijke 
regeling, dus moeten de 
ziekenhuisartsen zich wel 
behelpen?

“De meeste contracten vertrekken van 
de idee van een groeperings- of net-
werkovereenkomst. In uitvoering van 
deze overeenkomsten worden dan vaak 
ziekenhuisassociaties afgesloten. Het 
belang van contracten is groot, net om-
dat alles nog niet wettelijk geregeld is. 
Over elk van deze contracten moet de 
medische raad zijn advies geven. Indien 
deze contracten een wijziging van de ei-
gen Algemene Regeling impliceren, be-
treft dit zelfs een zogenaamd ‘verzwaard 
advies’.”

Heeft het zin om dergelijke 
overeenkomsten af te sluiten? 
De wetgeving zal binnenkort 
toch veranderen?
“Een en ander is op dit moment wette-
lijk niet of niet goed geregeld. Dus een 
dergelijke overeenkomst bepaalt net 
alles. De wetgeving zal worden uitge-
breid, maar contractueel zal er heel veel 
vrijheid blijven bestaan. Het geformali-

seerde samenwerkingsverband blijft een 
basisvereiste, met daaraan gekoppeld 
erkennings- en financieringsvoorwaar-
den. Dat er contractueel heel veel kan, is 
vanzelfsprekend alleen een voordeel als 
men het effectief benut. 
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Ziekenhuisnetwerken bedreigd door ‘monsters van contracten’
Onder de vlag ‘de medische raad geadviseerd’ organiseert 
het VAS opnieuw zijn bekende navormingsscenario met 
hoog kwaliteits- en actualiteitsgehalte. 
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Pediatrische patiënten. Trinomia is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Speciale populaties. 
Patiënten met een verminderde nierfunctie: Bij patiënten met een verminderde nierfunctie moet de dagdosis gebaseerd zijn op de creatinineklaring: als de creatinineklaring ≥60 ml/min is, bedraagt de maximale dagelijkse dosis 
ramipril 10 mg; als de creatinineklaring tussen 30-60 ml/min ligt, bedraagt de maximale dagelijkse dosis ramipril 5 mg. Bij patiënten die hemodialyse ondergaan en/of een ernstig verminderde nierfunctie hebben (creatinineklaring 
<30 ml/min) is Trinomia gecontra-indiceerd. Patiënten met een verminderde leverfunctie: Trinomia moet met voorzichtigheid worden toegediend in geval van een verminderde leverfunctie. Vóór aanvang van de behandeling en 
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verhoogde transaminasen ontwikkelen, moeten gecontroleerd worden totdat de afwijking(en) verdwenen zijn. Bij een aanhoudende transaminaseverhoging van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden (ULN) is het 
aanbevolen om de toediening van Trinomia stop te zetten. Bij deze patiënten is de maximale dagelijkse dosis ramipril 2,5 mg en mag de behandeling uitsluitend worden gestart onder nauwgezet medisch toezicht. Trinomia is 
gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met een ernstig of actief verminderde leverfunctie. Ouderen. Bij bejaarde en zwakke patiënten moet de behandeling met voorzichtigheid worden opgestart omdat de kans op 
bijwerkingen groter is. Wijze van toediening. Trinomia harde capsule zijn bestemd voor oraal gebruik. Trinomia moet oraal worden ingenomen als één capsule per dag, bij voorkeur na een maaltijd. Trinomia moet met vloeistof 
worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden gekauwd of verpulverd voordat ze worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden geopend. De wijze waarop de capsules zijn afgesloten waarborgt de farmacologische 
eigenschappen van de werkzame sto�en. Vermijd het drinken van pompelmoessap tijdens het gebruik van Trinomia. CONTRA-INDICATIES. Overgevoeligheid voor de werkzame sto�en of voor één van de in rubriek 6.1 van de 
Samenvatting van de Productkenmerken vermelde hulpsto�en, voor andere salicylaten, voor niet-steroïde anti-in�ammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), voor andere ACE (Angiotensin Converting Enzyme) -remmers of voor 
tartrazine. Overgevoeligheid voor soja of pinda. Bij een voorgeschiedenis van astma-aanvallen of andere allergische reacties op salicylzuur of andere niet-steroïde analgetica/anti-in�ammatoire middelen. Actieve of voorgeschiedenis 
van terugkerende maagzweer en/of maag-/darmbloeding of andere soorten bloeding, zoals cerebrovasculaire bloedingen. Hemo�lie en andere bloedingsstoornissen. Ernstige nier- en leverfunctiestoornissen. Patiënten die 
hemodialyse ondergaan. Ernstige hartinsu�ciëntie. Gelijktijdige behandeling met methotrexaat aan een dosis van 15  mg of meer per week. Het gelijktijdig gebruik van Trinomia met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is 
gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsu�ciëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Patiënten met neuspoliepen gerelateerd aan astma veroorzaakt of verergerd door acetylsalicylzuur. Actieve leverziekte of 
onverklaarbare, aanhoudende verhogingen in serumtransaminasen van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden. Tijdens zwangerschap en borstvoeding, en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen gepaste 
anticonceptiemaatregelen nemen. Gelijktijdige behandeling met tipranavir of ritonavir, vanwege het risico op rabdomyolyse. Gelijktijdige behandeling met ciclosporine, vanwege het risico op rabdomyolyse. Voorgeschiedenis van 
angio-oedeem (erfelijk, idiopathisch of veroorzaakt door eerder angio-oedeem bij ACE-remmers of Angiotensine-II-receptorantagonisten (AIIRA’s). Extracorporale behandelingen die leiden tot contact van bloed met negatief geladen 
oppervlakken. Signi�cante bilaterale arteria renalis stenose of stenose van de arteria renalis van één enkele functionerende nier. Ramipril mag niet gebruikt worden bij patiënten met een hypotensieve of hemodynamisch instabiele 
toestand. Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 16 jaar met koorts, griep of waterpokken bestaat een risico op Reye-syndroom. BIJWERKINGEN. Samenvatting van het veiligheidspro�el. Trinomia mag 
alleen worden gebruikt als substitutietherapie bij patiënten die adequaat onder controle zijn met de monocomponenten die gelijktijdig worden gegeven in gelijke therapeutische doses. De vaakst voorkomende bijwerkingen die zijn 
geassocieerd met aspirinebehandeling zijn maag-darmklachten. Ulceratie en bloeding komen soms voor (minder dan 1 geval per 100). Perforatie van het maag-darmkanaal komt zeer zelden voor (minder dan 1 geval per 10000). 
Informeer onmiddellijk uw arts wanneer u zwarte ontlasting opmerkt of bloed in uw braaksel (tekenen van ernstige maagbloeding). Bekende bijwerkingen van behandeling met ramipril zijn aanhoudende droge hoest en reacties als 
gevolg van hypotensie. Soms (minder dan 1 geval per 100) werden als bijwerking bij behandeling met ramipril angio-oedeem, verminderde nierfunctie en verminderde leverfunctie gezien. Neutropenie, agranulocytose komen zelden 
voor (minder dan 1 geval per 1000). Myalgie (spierpijn, spierspasmen, gewrichtszwelling) is een vaak voorkomende bijwerking bij behandeling met statinen. Myopathie en rhabdomyolyse komen zelden voor (minder dan 1 geval per 
1000). Monitoring van CK moet worden overwogen als onderdeel van de evaluatie van patiënten met CK-spiegels die aanzienlijk zijn verhoogd op de baseline (> 5 maal de ULN). In de atorvastatine placebogecontroleerde klinisch 
onderzoek database van 16066 (8755 atorvastatine vs. 7311 placebo) patiënten behandeld voor een gemiddelde periode van 53 weken stopte 5,2% van de patiënten op atorvastatine als gevolg van bijwerkingen vergeleken met 4,0% 
van de patiënten op placebo. Net als bij andere HMG-CoA reductaseremmers zijn verhoogde serumtransaminasen gemeld bij patiënten die atorvastastine kregen Deze veranderingen waren meestal licht, van voorbijgaande aard en 
onderbreking van de behandeling was niet nodig. Klinisch belangrijke (> 3 maal de bovengrens van normaal) verhogingen in serumtransaminasen traden op bij 0,8% van de patiënten op atorvastatine. Deze verhogingen waren 
dosisgerelateerd en waren bij alle patiënten reversibel. Verhoogde serumcreatinekinase (CK) spiegels hoger dan 3 maal de bovengrens van normaal traden op bij 2,5% van de patiënten op atorvastatine, soortgelijk aan andere 
HMG-CoA reductaseremmers in klonische onderzoeken. Spiegels hoger dan 10 maal het normale hoogste bereik traden op bij 0,4% van de met atorvastatine behandelde patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij sommige 
statinen: Seksuele disfunctie. Depressie. Uitzonderlijke gevallen van interstitiële longziekte, met name bij langdurige behandeling. Diabetes mellitus: de frequentie zal afhangen van de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren 
(nuchter bloedglucose ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30kg/m2, verhoogde triglyceriden, voorgeschiedenis van hypertensie). Bijwerkingen: Zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥ 1/10000, < 
1/1000); zeer zelden (< 1/10000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen. Eosino�lie: Ramipril: Soms. Aantal witte bloedcellen verminderd (inclusief 
neutropenie of agranulocytose), aantal rode bloedcellen verminderd, hemoglobine verminderd, aantal  trombocyten verminderd (trombocytopenie):  Ramipril: Zelden.  Er zijn meldingen geweest van ernstige bloedingen die in 
sommige gevallen levensbedreigend kunnen zijn, zoals hersenbloedingen, vooral bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie en/of gelijktijdige behandeling met anticoagulantia: ASA: Zelden. Bloedingen zoals neusbloeding, 
bloeding van het tandvlees, bloeding van de huid of urogenitale tractus zijn waargenomen met als gevolg een mogelijke verlenging van de stollingstijd. Dit e�ect kan gedurende 4 tot 8 dagen na inname aanhouden: ASA : Zelden. 
Thrombocytopenia: Atorvastatine: Zelden. Beenmergfalen, pancytopenie, hemolytische anemie: Ramipril: Niet bekend. Maagdarmstelselaandoeningen. Maag-darmklachten zoals zuurbranden, nausea, braken, maagpijn en 
diarree: ASA: Zeer vaak. Licht bloedverlies uit het maag-darmkanaal (microbloeding): ASA: Zeer vaak. Dyspepsie, nausea, diarree: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Vaak. Braken: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Soms. Spijsverteringss-
toornissen, abdominaal ongemak: Ramipril: Vaak. Maag-darmontsteking: Ramipril: Vaak – ASA: Soms. Constipatie: Ramipril: Soms – Atorvastatine: Vaak. Flatulentie: Atorvastatine: Vaak. Maag-darmzweren: ASA: Soms. 
Maag-darmbloedingen: ASA: Soms. Ferriprieve anemie door occult bloedverlies uit het maag-darmkanaal na langdurig gebruik:  ASA: Soms. Abdominale pijn boven en onder, eructatie, pancreatitis: Atorvastatine: Soms. Pancreatitis 
(gevallen van fatale a�oop zijn zeer uitzonderlijk gemeld met ACE-remmers), pancreasenzymen verhoogd, angio-oedeem van de dunne darm, abdominale pijn boven inclusief gastritis, droge mond: Ramipril: Soms. Glossitis: Ramipril: 
Zelden. Perforatie van een zweer in het maag-darmkanaal. Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u merkt dat u zwarte stoelgang heeft of dat er bloed aanwezig is bij het braken (tekenen van ernstige maagbloeding): 
ASA: Zeer zelden. Stomatitis aphtosa: Ramipril: Niet bekend. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Paroxysmale bronchospasmen, ernstige dyspneu, rhinitis, neusverstopping: ASA: Vaak. 
Faryngolaryngeale pijn, epistaxis: Atorvastatine: Vaak. Niet-productieve prikkelhoest, bronchitis, sinusitis, dyspneu: Ramipril: Vaak. Bronchospasme inclusief astma verergerd, neusverstopping: Ramipril: Soms. Infecties en 
parasitaire aandoeningen.  Nasofaryngitis: Atorvastatine: Vaak. Zenuwstelselaandoeningen. Hoofdpijn: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Duizeligheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Vertigo, agueusie: Ramipril: 
Soms. Paresthesie, dysgeusie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Hypo-esthesie, amnesie: Atorvastatine: Soms. Perifere neuropathie: Atorvastatine: Zelden. Tremor, evenwichtsstoornis: Ramipril: Zelden. Cerebrale ischemie 
inclusief ischemische beroerte en transient ischaemic attack, psychomotorische vaardigheden verminderd, branderig gevoel, parosmie: Ramipril: Niet bekend. Hoofdpijn, duizeligheid, gehoorverlies of oorsuizen (tinnitus) en mentale 
verwardheid: ASA: Niet toepasbaar (kunnen symptomen zijn van een overdosis.). Huid- en onderhuidaandoeningen. Uitslag, vooral maculopapuleus: Ramipril: Vaak. Huidreacties: ASA: Soms. Urticaria, huiduitslag, pruritus, 
alopecie: Atorvastatine: Soms. Angio-oedeem; in zeer uitzonderlijke gevallen kan obstructie van de luchtwegen veroorzaakt door angio-oedeem tot een fatale a�oop leiden; pruritus, hyperhidrose: Ramipril: Soms. Angioneurotisch 
oedeem, dermatitis bullosa inclusief erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Atorvastatine: Zelden. Exfoliatieve dermatitis, urticaria, onycholysis: Ramipril: Zelden. Fotosensibiliteitsre-
actie: Ramipril: Zeer zelden. Erythema multiforme: Ramipril: Niet bekend – ASA: Zeer zelden. Toxische epidermale necrolyse, syndroom van Stevens-Johnson: Ramipril: Niet bekend. Pem�gus, psoriasis verergerd, dermatitis 
psoriasiforme, exantheem of enantheem pemphigoides of lichenoides, alopecie: Ramipril: Niet bekend. Immuunsysteemaandoeningen. Allergische reacties: Atorvastatine: Vaak. Overgevoeligheidsreacties van huid, luchtwegen, 
maag-darmkanaal, en cardiovasculair systeem, vooral bij astmapatiënten (met als mogelijke symptomen: verlaging van de bloeddruk, dyspneu, rhinitis, neusverstopping, anafylactische shock, Quincke-oedeem): ASA: Zelden. 
Anafylaxe: Atorvastatine: Zeer zelden. Anafylactische of anafylactoïde reacties, antinucleaire antistof verhoogd: Ramipril: Niet bekend. Lever- en galaandoeningen. Hepatitis: Atorvastatine: Soms. Leverenzymen en/of bilirubine 
geconjugeerd verhoogd: Ramipril: Soms. Cholestase: Atorvastatine: Zelden. Cholestatische icterus, hepatocellulaire schade: Ramipril: Zelden. Leverfalen: Atorvastatine: Zeer zelden. Verhoogde waarden bij bloedonderzoek van de 
lever: ASA: Zeer zelden. Acuut leverfalen, cholestatische of cytolytische hepatitis (fatale a�oop was zeer uitzonderlijk): Ramipril: Niet bekend. Nier- en urinewegaandoeningen. Verminderde nierfunctie inclusief nierfalen acuut, 
urinedebiet verhoogd, verergering van vooraf bestaande proteïnurie, bloedureum verhoogd, bloedcreatinine verhoogd: Ramipril: Soms. Verminderde nierfunctie: ASA: Zeer zelden. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. 
Hyperglykemie: Atorvastatine: Vaak. Bloedkalium verhoogd: Ramipril: Vaak. Hypoglykemie: Atorvastatine: Soms – ASA: Zeer zelden. Gewichtstoename: Atorvastatine: Soms. Anorexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. 
Verminderde eetlust: Ramipril: Soms. Bij lage doses verlaagt acetylsalicylzuur de excretie van urinezuur. Bij gevoelige patiënten kan dit aanvallen van jicht veroorzaken: AAS: Zeer zelden. Bloednatrium verlaagd: Ramipril: Niet bekend. 
Psychische stoornissen. Nachtmerries, insomnia: Atorvastatine: Soms. Neerslachtigheid, angst, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaapstoornis, inclusief slaperigheid: Ramipril: Soms. Verwarde toestand: Ramipril: Zelden. 
Aandachtsstoornis: Ramipril: Niet bekend. Oogaandoeningen. Wazig zien: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Visusstoornis: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Zelden. Conjonctivitis: Ramipril: Zelden. Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen. Tinnitus: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. Gehoor belemmerd: Ramipril: Zelden. Gehoorverlies: Atorvastatine: Zeer zelden. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Myalgie, spierspasmen: 
Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Pijn in de ledematen, gewrichtszwelling, rugpijn: Atorvastatine: Vaak. Artralgie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Vaak. Nekpijn, spiervermoeidheid: Atorvastatine: Soms. Myopathie, myositis, 
rabdomyolyse, tendinopathie, soms gecompliceerd door ruptuur: Atorvastatine: Zelden. Immuungemedieerde necrotiserende myopathie: Atorvastatine: Niet bekend. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen. 
Voorbijgaande erectiele impotentie, libido verlaagd: Ramipril: Soms. Gynecomastie: Ramipril: Niet bekend - Atorvastatine: Zeer zelden. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Pijn op de borst, 
vermoeidheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Pyrexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Malaise, perifeer oedeem. Atorvastatine: Soms. Asthenie: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. Onderzoeken. Leverfunctietest 
abnormaal, creatinekinase in het bloed verhoogd: Atorvastatine:  Vaak. Witte bloedcellen in de urine positief: Atorvastatine: Soms. Hartaandoeningen. Myocardischemie inclusief angina pectoris of myocardinfarct, tachycardie, 
aritmie, hartkloppingen, perifeer oedeem: Ramipril: Soms. Bloedvataandoeningen. Hypotensie, orthostatische bloeddruk verlaagd, syncope: Ramipril: Vaak. Overmatig blozen: Ramipril: Soms. Vasculaire stenose, hypoperfusie, 
vasculitis: Ramipril: Zelden. Ziekte van Raynaud: Ramipril: Niet bekend. 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 de website www.fagg.be of het 
e-mailadres adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona – Spanje. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST. Datum van goedkeuring: 09/2015. Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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Meester Lafaut: “De huidige 
overeenkomsten zijn vaak beperkt, 
staan doorgaans ook vol fouten.”
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Maar het valt ons niet moeilijk om een 
reeks problemen aan te snijden. Ik geef 
u een niet-exhaustief lijstje: 
- de overeenkomst is zeer kort. Ze ver-

wijst vaak enkel naar de gekende ‘wet-
telijke bepalingen’. De facto een ‘lege 
doos’ dus. De echte afspraken worden 
pas achteraf gemaakt. Kortom: medi-
sche raden tekenen op dat moment 
een blanco cheque!

- de overeenkomst houdt geen reke-
ning met bestaande samenwerkings-
verbanden tussen de ziekenhuizen 
met andere partners;

- de governance van de samenwerking is 
te beperkt geregeld of in strijd met de 
ziekenhuiswet: denk bijvoorbeeld aan 
het geval waarbij het coördinatieco-
mité van het samenwerkingsverband 
specifieke beslissingen neemt met een 
impact op de medische activiteit (bv. 
reorganisatie van diensten) of op de 
artsenhonoraria. Dat contractueel vast-
leggen is een brug te ver: de wettelijke 
bevoegdheden van de raad van bestuur 
en de medische raad worden miskend.

- concrete financiële afspraken ontbre-
ken – het contract voorziet meestal 

ook in geen enkele regeling voor wat 
er gebeurt wanneer de samenwerking 
stopt (een groeperingsovereenkomst 
heeft een proefperiode van 2 jaar). Dat 
is zeker belangrijk voor de gezamenlij-
ke investeringen en financiële (lange-
termijn)contracten.”

Een lijstje dat ongetwijfeld nog een stuk 
concreter zal worden ingevuld op de stu-
diedag zelf. Hopelijk bent u al ingeschreven, 
want intussen is de kans reëel dat er geen 
plaatsje meer vrij is wegens groot succes. ❚

Pascal Selleslagh

THERABEL

De 1ste polypil voor een betere adherence
bij secundaire cardiovasculaire preventie

NIEUW

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

NEEM EENVOUD TER HARTE IN
SECUNDAIRE PREVENTIE
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Klinische 
proeven: 
België sneller 
dan Europa
Bij de viering van 50 jaar 
pharma.be gaf premier 
Michel een overzicht 
van het belang van de 
sector die in ons land 
goed is voor 35.000 
jobs. “Daarom ook 
implementeren we de 
Europese richtlijn klinische 
proeven zelfs voor 2018 
zoals Europa vraagt.”

De premier citeerde voor een talrijk 
opgekomen publiek uit Nature. Dat 
gerenommeerde vakblad plaatst ons 
land in de top-10 van meest innovatie-
ve farmaregio’s ter wereld. Ons land 
telt meer dan 300 lifesciencebedrijven. 
“In 2015 nam het aantal investeringen 
nog toe met 5,5%. We profileren ons 
ook steeds meer als een gigantisch la-
boratorium van hoop voor patiënten 
wereldwijd.”

“Op jaarbasis nemen ook bijna 170.000 
Belgen deel aan klinische proeven. Er 
werd recent een wetsontwerp goedge-
keurd met een modernisering van de 
regeling daaromtrent. We zijn ons be-
wust van het belang van die klinische 
proeven. Daarom zijn we de inwerking-
treding van de Europese richtlijn voor.”

Ook fiscaal kwam de regering de sector 
tegemoet. Bijvoorbeeld via de belastin-
gaftrek voor octrooidiensten, de vrij-
stelling van 80% bedrijfsvoorheffing 
voor onderzoekers en het belastings-
krediet voor O&O. Met daarnaast (nog 
steeds) de notionele intrestaftrek. “Zo 
komt het dat onze belastingtarieven 
lager zijn dan die in Nederland, Duits-
land of Frankrijk.” Michel verwees ui-
teraard ook naar het pact farmaceutica, 
afgesloten met de sector in 2015. 

P.S.

De medische raad 
geadviseerd

zaterdag 3 december 2016  
vanaf 8u30  

(12u30: einde met receptie)
KBC-Boerentoren, Schoenmarkt 

35, 2000 Antwerpen

Er is gratis parking.  
Bereikbaar via Eiermarkt 20.

MEER INFO:  
http://www.vlaamsartsensyndicaat.

be/evenement/
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R udi Pauwels verloochent zijn 
roots niet. Hij staat waar hij staat 
door keihard te werken. Net zo 

is het met de oprichters en de medewer-
kers van het VIB. 
“Ik kom uit een stal – letterlijk –, mijn 
grootouders waren landbouwers. Je 
oogst wat je zaait. Als je niets zaait, en je 
onderhoudt het niet, dan zal er ook niets 
groeien. Ik ben mijn ouders en grootou-
ders erkentelijk dat ze me hard leerden 
werken. We leven nu in een maatschap-
pij waarin iedereen denkt: die patatten 
komen als frieten uit de grond. Of kippen 
vliegen in gebraden vorm door de lucht.”

Wat betekent het VIB  
voor u?
Rudi Pauwels: “Ik bekeek het aanvankelijk 
sceptisch wegens het wat virtuele karak-

ter. Jo Bury en Rudi De Keyser stonden 
voor een enorme uitdaging om alle aca-
demische centra samen te brengen. Het 
was 20 jaar geleden absoluut visionair. 
Maar Vlaanderen en België hadden ook 
wel recht op hun Pasteur- en Max Planck-
instituut, met een langetermijnstabiliteit. 
Veel van die onderzoeksgroepen zaten in 
een ratrace en hadden amper de tijd om 
naar het grote plaatje te kijken wegens 
gebrek aan kritische massa.”

Maar wat was en is uw 
precieze rol in het VIB?
“De eerste jaren zat ik in de Raad van 
Bestuur, samen met Staf Van Reet. Wij 
waren de ‘onafhankelijke industriëlen’. 
Toen telden we behalve Plant Genetic 
Systems en Innogenetics nog niet zoveel 
ondernemingen in die zin. Nadien werd 
het me te druk. Het VIB is nu een ander 
element in het ecosysteem. Je hebt de 
basisuniversiteiten, het VIB en de bedrij-
ven die invention omzetten in innovati-
on. Iets uitvinden is één ding. Maar dan 
zit je nog ver van de medische impact. 
De weg naar een geneesmiddel is dan 
nog lang. Innovare is een werkwoord! 
Daarnaast moet je er de middelen voor 
hebben.”

De middelen in de 
gezondheidszorg staan onder 
druk?
“We spenderen vandaag ongeveer 10 tot 
12% van ons bbp aan gezondheidszorg 
wereldwijd. Ons gezondheidssysteem 
dat we opbouwden is fantastisch, maar 
een amalgaam van disciplines, terugbe-
talingen… dat met knip- en plakwerk aan 
elkaar hangt. De basis is aan het kraken, 
zeker als de middelen onder druk staan. 
Makkelijke oplossingen zijn er niet meer 
om het op te lappen. Net terwijl we op 
de drempel staan van een enorme re-
volutie: we zijn de geneeskunde aan het 
heruitvinden.”

“Onze binaire kijk op gezondheid en 
ziekte heeft afgedaan. De arts keek naar 
zijn patiënt op basis van symptomen. 
Om te zien ‘in welk bakje’ de patiënt ge-
stopt moest worden. Voor elk bakje kon 
de industrie iets ontwikkelen. 15 tot 20 
jaar geleden stelden we vast dat we mis-
schien allemaal ‘equal’ zijn, maar niet 
‘identical’. Het ene melanoom is het an-
dere niet, wordt aangedreven door een 
andere genmutatie. Eén ziekte is op mo-
leculair vlak anders ontstaan. En zo werd 
de precisiegeneeskunde op de kaart 
gezet door de industrie: zoeken naar de 
moleculaire oorzaken.”

“De volgende stap – en dat gebeurt nu 
volop in oncologie bijvoorbeeld – is de 
transitie van eerder syndroom-symp-

tomatische benaderingen naar een on-
derverdeling van die ziekteprocessen 
in moleculaire disfuncties. Dat is hoge 
precisiegeneeskunde, een betere term 
dan gepersonaliseerde geneeskunde, 
want de arts-patiëntrelatie was en is per-
soonlijk.”

“De precisie moet komen van twee din-
gen: de ingrepen, therapieën, antilicha-
men… plus de precisie waarmee je die 
moleculaire disfunctie gaat bekijken 
(diagnostiek). De meeste nieuwe thera-
pieën zijn targeted en nu moeten we die 
diagnostische component gaan invul-
len. Diagnostiek werd traditioneel altijd 
gezien als een aanvulsel. Slechts enkele 
procenten van onze gezondheidsuitga-
ven situeren zich in diagnostiek volgens 
statistieken. Terwijl nochtans 70 tot 80% 
van de beslissingen beïnvloed worden 
door diagnostiek. Die twee werelden 
– op enkele uitzonderingen na – waren 
volledig gescheiden. Het resultaat van 
die diagnostiek zal richtinggevend wor-
den voor wat er met die patiënt gebeurt. 
Er komt een veel strakkere band thera-
pie-diagnostiek.”

“Dat brengt me bij de 
derde grote revolutie: 
de transitie van ge-
zondheid naar ziek-
te draait niet om 
binaire processen. 
Er zijn al molecu-
len aan het werk 
die vaak voorspellen 
– voordat de patiënt 
symptomen heeft – dat er 
iets fout gaat. Dat gooit de 
research om. In plaats van oplos-
singen te ontwikkelen voor wanneer het 
hele gebouw in brand staat, moeten we 
technologie vinden die in actie schiet als 
de eerste rookdetectoren alarm slaan. 
Het gaat dan om disease interception. 
Dus het domein van de preventieve ge-
neeskunde. Alle gezondheidseconomen 
zijn het erover eens dat je daar beter op 
werkt. Dat therapeutische, diagnosti-
sche en gezondheidseconomische zul-
len ook sterker met elkaar verbonden 
worden.”

Hebt u zelf eigenlijk nog veel 
tijd voor wetenschappelijk 
onderzoek?
“Ik beweeg me constant tussen het va-
loriseren van die wetenschappelijke 
technologie en dat tot iets werkbaars te 
maken. Met Biocartis bewijzen we dat 
interessante technologie en wetenschap 
zich vertaalt in iets met impact. Bij pati-
enten maar ook uiteraard als commerci-
eel succes. Maar om op uw vraag te ant-
woorden: ik moet mijn dosis onderzoek 
hebben.”JS
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Het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie bestaat 
20 jaar. Twee decennia 
geleden leken Jo Bury 
en Rudi De Keyser, de 

drijvende krachten, nog te 
roepen in de woestijn. Nu 
weten we dat ze visionair 

waren: het VIB is niet 
meer weg te denken. Een 

van de toponderzoekers 
die het instituut naar 

waarde weet te schatten, 
is Rudi Pauwels die de 

succesvolle ondernemingen 
wel aan elkaar lijkt te 

rijgen (Tibotec, Galapagos, 
Biocartis). Een gesprek.

FOCUS BIOTECHNOLOGIE

Rudi Pauwels: “Het gaat ook om een 
mindset: wat kan beter, waar gaat het 
naartoe? Zorgen dat je een team van 
mensen hebt dat meegaat in die droom.”

❚ RUDI PAUWELS OVER 20 JAAR VIB, ONDERZOEK, INNOVATIE EN ZIJN BIOCARTIS ■

‘Ik moet elke dag mijn onderzoeksdosis hebben. Als een junkie’

Dat klinkt als een 
drugsverslaafde.
(Lacht) “Dat is ook zo omdat dit mijn 
brandstof is. Het mooie aan Biocartis is 
dat het een prachtig geïntegreerd ver-
haal is, niet enkel R&D. Er komt ook pro-
ductie en commercialisatie bij kijken. We 
denken over heel nieuwe manieren van 
gebruiksvriendelijkheid en dienstverle-
ning, dus het gaat veel breder dan enkel 
wetenschappelijk onderzoek. Maar bijna 
wekelijks spreken we met oncologen bij-
voorbeeld om te zien wat beter kan. En 
dat is de rol van diegene die in de cock-
pit zit: niet alleen kijken waar we naartoe 

 In deze maatschappij 
denkt iedereen: die 
patatten komen als 
frieten uit de grond. 

Innovare is een 
werkwoord!
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IMMUNO-ONCOLOGIE
EEN NIEUW HOOFDSTUK IN KANKERBEHANDELING

Recente innovaties in immuno-oncologie kunnen kankerpatiënten de kans op een langere 
overlevingsduur en een betere levenskwaliteit bieden.

Deze site geeft informatie over nieuwe ontwikkelingen in kankerbehandeling, de impact van 
kanker in België en hoe gezamenlijke inspanningen toegang tot innovatie kunnen ondersteunen.

http://immuno-oncology.msd-belgium.be

MSD Belgium BVBA  Lynx Binnenhof, 5  –  1200 Brussel 
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vliegen en de technologie in je cockpit 
volgen, maar ook zien hoe het staat met 
de stewards en of de passagiers allemaal 
tevreden zijn (lees: de ‘stakeholders’).”

U hebt het als apotheker ver 
geschopt. Nog een andere 
apotheker in Vlaanderen 
heeft heel wat bereikt, 
maar hanteert een ietwat 
extravertere stijl…
(lacht) “God moet aan zijn getal komen. 
Gelukkig zijn we allemaal verschillend. 
Ik bewonder enorm wat collega Coucke 
doet en gedaan heeft. Hij heeft heel wat 
passies, ik ben waarschijnlijk wat en-
ger in mijn interesses. Zijn passie voor 
voetbal is bij mij voorbestemd voor 
virussen en ziekte-uitbraken. Tijdens 
de ebola-epidemie trok ik bijvoorbeeld 
naar Afrika. Ik heb nu al het gevoel dat 
ik tijd tekortkom, en ik ben wellicht ook 
iets introverter van aard.”

‘Ik moet elke dag mijn onderzoeksdosis hebben. Als een junkie’
Weinigen zijn extraverter dan 
Marc Coucke.
“Ja, maar ik heb behoefte aan meditatie-
momenten na een periode heel intensief 
met mijn zaken te zijn bezig geweest. 
Eens gaan zwemmen, fietsen, een berg 
oplopen heb ik nodig. Omdat het voor 
mij heel belangrijk is om the big picture 

te zien. Niet alleen de korte termijn, waar-
voor ik een fantastisch team heb. Mijn rol 
is om ervoor te zorgen dat het (ruimte)
schip op lange termijn op koers blijft. Ik 
moet regelmatig afstand nemen.”
“Ik spendeer ook veel tijd om met men-
sen te spreken, te leren, te luisteren.  
Er zijn een aantal principes, maar het 

gaat ook om een mindset: wat kan beter, 
waar gaat het naartoe? Zorgen dat je een 
team van mensen hebt dat meegaat in 
die droom. En er zijn natuurlijk heel veel 
belanghebbenden: projecten als Biocartis 
vergen heel veel middelen en ambitie.” ❚

Pascal Selleslagh
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Wat houdt het Human Physiome Project in?
Prof. Pierre Collet: Het onderzoek naar het human physio-
me, waaraan meerdere teams uit de hele wereld deelne-
men, is afgeleid van een nieuwe wetenschap die ontstond 
door theorieën over complexe systemen. Die theorieën be-
studeren hoe de verschillende delen van een systeem op 
elkaar inwerken. Ze leiden tot de introductie van een nieuw 
collectief gedrag of tot een nieuwe toestand of situatie van 
het complexe systeem en dat in relatie tot zijn omgeving. 
Het idee van het physiome bestaat erin de set integro-dif-
ferentiële vergelijkingen – want die wijzigen na verloop van 
tijd – terug te vinden waardoor een menselijk wezen door 
een computer kan heropgebouwd worden, van de eerste 
cel (embryogenese) tot aan de dood. Hoe moeten we dat 
concreet zien? Een baby die geboren wordt, krijgt een set 
formules die de baby voorstellen. Die set wijzigt door be-
paalde gebeurtenissen en door medische aandoeningen 
die de baby oploopt tijdens het verdere verloop van zijn le-
ven. Wanneer men overgaat tot een sequentiebepaling van 
zijn genoom, dan kan men eveneens deze vergelijkingen 
koppelen aan de genetische mutaties die hem eigen zijn. 
Tegelijk zou men aan de hand van participatieve gegevens 
afkomstig van cohorten van honderdduizenden patiënten, 
die patiënten kunnen opsporen die dezelfde genetische 
mutaties hebben en die een ziekte kregen, of die de ziekte 
net niet kregen wegens een verschillend gezondheidstra-
ject. Met andere woorden, het gebruik van de participatie-
ve gegevens biedt ons de mogelijkheid het traject te zien 
van mensen die een ziekte kregen en op basis hiervan een 
voorspelling te maken en preventief te werk te gaan. Dat is 
toch steeds het doel van de geneeskunde.

Het gezondheidsmodel dat het physiome 
promoot, wordt opgebouwd rond de 4 P’s. 
Waarop slaat dat?
P.C.: Het physiome steunt inderdaad op het paradigma 
van de 4 P’s, een acroniem voor ‘participatief, predictief 
(voorspellend), preventief en persoonlijk (gepersonali-
seerd)’. Bedoeling is de participatieve gegevens en de 
mathematische modellen te gebruiken om op een pro-
babilistische manier een voorspelling te maken over de 
toekomstige gezondheidstoestand, en dat in functie van 
de set vergelijkingen en het traject. Wordt een bepaalde 
pathologie voorspeld, dan kan er vervolgens preventief 
opgetreden worden om de ziekte te vermijden. Vanuit dit 
standpunt is het perspectief dat wij innemen erg verge-
lijkbaar met wat de geneeskunde en de artsen altijd al 
hebben gedaan op basis van hun studies en hun per-
soonlijke ervaring. Het verschil bestaat er voornamelijk 
in dat wij een wiskundig model gebruiken dat steunt op 
en gevoed wordt door big data (megagegevens).

Vervolgens moet het physiome (de set vergelijkingen ei-
gen aan de patiënt) sterk bijdragen aan de ontwikkeling 
van een nog meer persoonlijke geneeskunde dan de ge-
neeskunde zoals we ze vandaag kennen. Men zou de set 
vergelijkingen bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de 
evaluatie van een voorziene behandeling, nagaan of de 
moleculen en de behandeling goed verdragen worden 
door het partiële (gesimuleerde) model van de lever van 
de patiënt. Een gepersonaliseerde geneeskunde bestaat 

uiteraard al (men past de dosis bijvoorbeeld aan het ge-
wicht van de patiënt aan of men kijkt naar bestaande al-
lergieën), maar hier is het idee om dankzij het physiome 
voor iedereen gepersonaliseerde behandelingen of the-
rapeutische strategieën te ontwikkelen die rekening hou-
den met de diversiteit en het verleden van de patiënten.

Het onderzoek en de ontwikkeling van 
nieuwe behandelingen kan door het 
physiome volledig op zijn kop gezet worden?
P.C.: Vast en zeker. Het physiome biedt de mogelijkheid 
nieuwe therapieën te ontwikkelen in die mate dat de 
tests kunnen worden geëvalueerd in silico op het phy-
siome van de patiënten. Vervolgens kan men in functie 
van wat de wiskundige modellen al dan niet valideren, 
specifieke protocollen uitwerken  en ze in vivo testen, zo-
als dat vandaag gebeurt voor nieuwe moleculen. Ik denk 
dat het gebruik van het physiome in een eerste fase toe-
laat nieuwe behandelingen te polijsten en op deze ma-
nier onnodige tests te vermijden. Het kan ook bijdragen 
tot de suggestie van nieuwe behandelingen.

Denkt u ook dat het physiome kan 
bijdragen tot een meer toegankelijke, 
gepersonaliseerde geneeskunde?
P.C.: De rekenkracht waarover computers vandaag be-
schikken, is bijna oneindig. Vanaf het moment dat de 
modellen klaar zijn, kunnen ze op alle machines van de 
wereld gelanceerd worden. Het physiome moet de spits-
geneeskunde dus democratiseren en ze ook beschikbaar 
maken in landen uit het zuiden.

Hoe ver staat het concreet met de 
ontwikkeling van het project?
P.C.: We denken dat het eerste menselijke physiome binnen 
dit en een kleine kwarteeuw zal worden ontwikkeld. Er zijn 
al verschillende onderzoeksgroepen die partiële model-
len bestuderen. Deze teams hebben zich gespecialiseerd 
in de studie van een bepaald orgaan zoals de lever of de 
nieren. Ze slagen erin de werking van de organen te si-
muleren met behulp van een wiskundig model. Wanneer 
de werking van alle organen gesimuleerd zal zijn, moet 
men ook de interactie tussen de organen simuleren. Dat 
is noodzakelijk, zeker om het immuunsysteem in beeld te 
brengen omdat dit bij veel organen tussenkomt. Men moet 
eveneens de interactie met voeding en medicamenteuze 
behandelingen integreren. Die sturen signalen uit en in-
terageren met onze microbiotica, die 90% van de bacteri-
en die een essentieel onderdeel van onszelf uitmaken. De 
simulatie van de complexiteit is een moeilijke taak, maar 
het project gaat snel vooruit dankzij de Campus Numéri-
que des Systèmes Complexes (CS-DC), UniTwin van de 
UNESCO, opgericht door Paul Bourgine en waarvan ik een 
van de coördinatoren ben. Deze UniTwin is zelf een com-
plex systeem, samengesteld uit een netwerk van meer dan 
130 universiteiten uit de hele wereld, goed voor meer dan 
3.000 onderzoekers en 3 miljoen studenten. ❚

Valérie Kokoszka JS
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Het ‘human physiome’: 
de formules van het leven
Biowin, de Waalse gezondheidscluster, organiseert op 8 december een belangrijk 
internationaal colloquium waar de laatste ontwikkelingen inzake gezondheidzorg en 
medische technologie worden voorgesteld. Onder de opmerkelijke sprekers van de 
Biowin Day bevindt zich prof. Pierre Collet (Universiteit Straatsburg), die het heeft over 
de onwaarschijnlijke mogelijkheden die in het vizier komen door het Human Physiome 
Project (http://physiomeproject.org/). 

FOCUS BIOTECHNOLOGIE
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Een verpleegster, een vrouwelijke dokter en het 
UZ moeten zich voor de rechtbank verantwoor-
den voor de dood van het meisje. Ze stikte om-

dat een sonde met voeding in de luchtpijp geplaatst 
werd in plaats van in de slokdarm. De fout werd te laat 
opgemerkt en het meisje overleed tien dagen later, op 
20 mei 2011.

Een college van deskundigen meende eerder dat anor-
exiapatiënten manipulatief kunnen zijn en weigeren ge-
voed te worden, maar ze achtten “de mogelijkheid van 
het uittrekken en dan opnieuw plaatsen zeer onwaar-
schijnlijk”. “Het staat onomstotelijk vast dat het fout 
plaatsen van de sonde de doodsoorzaak is”, aldus de 
openbare aanklager.

Van de ene dienst naar de andere
Het Openbaar Ministerie oordeelt evenwel dat de zwaar-
ste fout bij het UZ Gent ligt en structureel is. “Er waren 
geen standaardprotocollen en er werd niet voorzien in 
opleiding. Het vierkant draaien van het UZ Gent kwam 
hier aan het licht.” De openbare aanklager vindt dat het 
opleidingssysteem van specialisten niet deugt: “De dok-
ter was nog maar twee maanden in opleiding. Ze werd 
24 uur lang van de ene dienst naar de andere geroepen 
en ze was verantwoordelijk voor drie verschillende dien-
sten. Dat is een structurele fout die de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid uitmaakt van het UZ Gent.”

Volgens de aanklager moeten de dokter en de verpleeg-
ster daardoor geen straf krijgen. Voor het UZ werd een 
geldboete gevorderd, maar de twee betrokkenen zou-
den “genieten van de strafuitsluitende verschonings-
grond”, omdat het UZ de grootste verantwoordelijkheid 
draagt.

Veilig en goed georganiseerd
Het UZ vraagt de vrijspraak. “Er wordt niet aangetoond 
dat de dood van het slachtoffer te wijten is aan de  
fouten. 90 en 80% zekerheid is niet voldoende voor een 
causaal verband. De twijfel moet in het voordeel van 
de beklaagde spelen”, pleitten de advocaten van het  
ziekenhuis.
“De organisatie was niet gebrekkig. Er waren vier slapen-
de oudejaars(assistenten) in het ziekenhuis en vier super-
visoren die telefonisch bereikbaar waren en binnen de 30 
minuten ter plaatse moeten zijn. Er is geen structureel 
probleem, want dat zou betekenen dat er elke week een 
dode valt. Er is ook geen organisatorisch probleem. Het 
UZA en UZ Leuven volgen bijvoorbeeld dezelfde proce-
dure. Als wij slecht georganiseerd zijn, dan zijn ze allemaal 
slecht georganiseerd en staan we er allemaal slecht voor.”
“Het UZ is een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis 
met strikte richtlijnen en gekwalificeerd, goed opgeleid 
en gedreven personeel”, zei woordvoerster Emmelien 
Werbrouck na afloop. De rechtbank doet uitspraak op 
14 december. ❚

P.S.
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Draait opleiding specialisten 
vierkant?
In de zaak van het overlijden van een 13-jarig meisje met anorexia, dat stierf 
na een verkeerd geplaatste sonde, viel het Openbaar Ministerie het UZ Gent 
aan omdat het ‘vierkant zou draaien’. En wel omdat heel het systeem van de 
specialistenopleiding niet goed in elkaar zit. Volgens het UZ Gent draaien dan 
alle ziekenhuizen vierkant.

BEROEPSNIEUWS

“Er is geen structureel 
probleem, want dat zou 
betekenen dat er elke 
week een dode valt.”

BE/TRIM/0017/16 - Date of Creation: September 2016

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

ER/VU/RE: ViiV Healthcares.a./n.v Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6, 
1300 Wavre, BELGIUM • Contact +32 10 85 65 00  

© 2016 ViiV Healthcare group of companies. 

16_530_TRIUMEQ_Bandeau.indd   2 9/09/16   11:11

JS
94

5B
N

Dan toch toegangsexamen 
Franstaligen

Minister Marcourt legde zijn ontwerptekst ruim 
een week geleden al voor aan de minister-
raad van de Franse Gemeenschap, maar die 

hield het voorstel in beraad in afwachting van de laatste 
technische bijsturingen. Nu is de tekst dus wel goedge-
keurd.

Onmenselijk?
Vanaf volgend academiejaar zal dus ook in Franstalig 
België een toelatingsproef georganiseerd worden voor 

wie arts of tandarts wil worden. In september, dus  
kandidaten zullen zich in juni, juli en augustus kunnen 
voorbereiden, verzekerde Marcourt. Tegen die timing 
kwam eerder al verzet. Studentenvertegenwoordigster 
Opaline Meunier noemde het onlangs nog ‘onmenselijk’ 
om de proef slechts enkele dagen voor de start van het 
academiejaar te organiseren. ❚

P.S.

Wie geneeskunde wil studeren, zal volgend academiejaar voor het eerst ook in 
Franstalig België een toelatingsexamen moeten afleggen. Het voorontwerp van 
decreet daarover is goedgekeurd, zo kondigde bevoegd minister Jean-Claude 
Marcourt (PS) aan op Twitter.
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Wat maakt een ziekte tot een 
epidemie? In een formule uit-
gedrukt: R0 = βcD. Of anders 

geformuleerd, er zijn drie parameters 
voor nodig: de waarschijnlijkheid dat de 
ziekte overgedragen wordt (β), het aantal 
contacten (c) en de duur van de besmet-
telijkheid (D).
De impact van een epidemie zoals ebola 
is dat een heel land tot stilstand komt. 
“Ik zei destijds in een interview op CNN 
dat er een logistieke en quasi militaire 
operatie nodig was voor de bestrijding 
van de epidemie. Soms is het bestrijden 
van een epidemie meer logistiek dan 
wetenschap. Een goed punt is dat er 
ondertussen voor het eerst onderzoek is 
gebeurd op het vlak van vaccins onder 
zeer moeilijke omstandigheden. Ik ben 
optimistisch dat we binnenkort een vac-
cin zullen hebben, want er zijn er twee 
in ontwikkeling, een door Merck en een 
door Johnson & Johnson.”

Machtsverhoudingen
Vijf jaar na de ebola-epidemie stak aids 
de kop op. Piot zette de mensenrechten 
op de agenda toen de bestrijding van de 
ziekte vast kwam te zitten. Hij sprak de 
Verenigde Naties toe, waarna een hele 
beweging op gang kwam en het jaar 
2000 een kantelpunt werd: de prijzen 
van aidsremmers in Oeganda daalden 
bijvoorbeeld en er kwamen meer mid-
delen ter beschikking. President Bush 
vroeg, tegen ieders verwachting in, 15 
miljard dollar voor aidsbestrijding. Zes-
tig procent van de seropositieven heeft 
nog altijd geen toegang tot therapie, 
maar het aantal aidsdoden is inmiddels 
gedaald van twee miljoen naar een mil-
joen per jaar. 
De strijd is nog niet gedaan. “Dat zal zo 
blijven als we een louter medische bena-
dering blijven aanhouden. Want het gaat 
ook om machtsverhoudingen, de posi-
tie van de vrouw, armoede, stigma’s… 
Om één voorbeeld te geven: in landen 
met corrupte dictaturen is het wantrou-
wen bij de bevolking vaak zo groot, dat 
mensen het niet meer geloven als een 
nieuwe regering waarschuwt voor een 
epidemie. We moeten daarom bij de 

bestrijding van epidemiën op veel ver-
schillende vlakken werken. In Groot-Brit-
tannie maakt alles wat betrekking heeft 
op epidemieën deel uit van de nationale 
veiligheidsraad. En dat is ook in de Ver-
enigde Staten zo – al weet ik niet wat er 
na de verkiezing van Trump zal gebeu-
ren. Het wordt daar bekeken vanuit de 
veiligheid voor het land en niet zozeer 
als alleen maar een gezondheidskwestie. 
Dus dat is een zeer nuchtere analyse.”

The big one
De afgelopen jaren is er vooruitgang ge-
boekt om epidemieën beter het hoofd 
te kunnen bieden. “We hebben nu een 
‘mechanisme’ om vaccins te maken zon-
der dat er commerciële belangen mee 
gemoeid zijn. Als je een ebolavaccin 
ontwikkelt, verdient niemand daar geld 
mee: kleine markt, arme landen en grote 
kosten om het te ontwikkelen. Het heeft 
al 300 à 400 miljoen gekost. Maar we 
hebben nu samen met grote en kleine 
farmabedrijven, Artsen zonder Grenzen 
en een aantal regeringen een coalitie ge-
maakt, CEPI (Coalition for Epidemic Pre-

parance Innovation, n.v.d.r.) waarmee 
we geld samenleggen en onderzoeken 
combineren om dergelijke vaccins te 
maken. Dat zal in januari officieel gelan-
ceerd worden.”

En vaccins voorhanden hebben is een 
noodzaak om een grote epidemie te 
kunnen indijken. In het op een tectoni-
sche breuklijn gelegen Californië houdt 
men het hart vast voor The Big One, 
de grote aardbeving waarvan iedereen 
verwacht dat ze er vroeg of laat zal ko-
men. De epidemische variant daarvan, 
zegt Piot, is een epidemie zoals die van 
de Spaanse griep op het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. Miljoenen mensen 
stierven eraan. “Zo’n griep of een ander 
respiratoir virus waar we geen enkele 
antistof tegen hebben, zal er ooit komen. 
Ik denk dat we nu beter gewapend zijn 
en misschien hebben we tegen dan een 
universeel griepvaccin waardoor je niet 
elk jaar moet worden gevaccineerd - dat 
moet volgens mij op termijn wel moge-
lijk zijn. Maar zijn we erop voorbereid als 
er in België plotseling een miljoen men-
sen gehospitaliseerd moeten worden 
of als huisartsenpraktijken overspoeld 
worden met patiënten? Het antwoord is: 
waarschijnlijk niet. Het is iets waar we 
ons op moeten voorbereiden, zonder te 
overdrijven. Maar je moet de brandweer 
niet oprichten als er een huis in brand 
staat. Elk ziekenhuis moet oefeningen 
houden en we moeten erop toezien dat 
we een goede infrastructuur hebben in 
de landen die kwetsbaar zijn. Dus we zijn 
niet goed voorbereid, maar wel beter 
dan vroeger.”

Twee jaar geleden werd Piot 65 en trok 
hij naar Congo om te bekijken hoe het 
land er na de ebola-epidemie qua me-
dische voorzieningen aan toe was. “Het 
was eigenlijk een zeer ontnuchterende 
ervaring. Ik zag een overlevende terug 
van de ebola-epidemie van 1976. Hij was 
prof van het labo in het ziekenhuis. Er is 
nooit een inspanning geleverd om de 
gezondheidsdiensten daar op te krikken. 
We moeten erop toezien dat we over 20 
jaar niet gaan zeggen dat we in hetzelf-
de schuitje zitten en dat er na de andere 
epidemieën niets is gedaan. Dat is het 

minste wat we kunnen doen voor die 
11.000 mensen, waaronder 500 gezond-
heidswerkers, die gestorven zijn tijdens 
de ebola-epidemie.” ❚

Raoul De Groote
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❚ PETER PIOT OVER EBOLA EN AIDS ■

Zijn we voorbereid op een volgende  
epidemie?

“Niet goed, maar wel beter dan vroeger”, zegt  
prof. Peter Piot. Hij kreeg een Amnesty International  

Leerstoel aan de UGent. In januari wordt met CEPI een  
coalitie in het leven geroepen om vaccins te kunnen maken 
zonder commerciële belangen, zei hij in een gastcollege.

BEROEPSNIEUWS

‘Je moet de brandweer 
niet oprichten als er een 

huis in brand staat.’

Professor Peter Piot studeerde 
in 1974 als arts af aan de Uni-
versiteit Gent (zie ook artikel 

blz. 17). In epidemiologie, een 
vakgebied dat hem interesseerde, 
zat geen toekomst, zeiden zijn 
toenmalige professoren. Het pro-
bleem van de infectieziekten was 
immers opgelost door antibiotica 
en betere voorzieningen in ontwik-
kelingslanden. Maar Piot vond dat 
hij toch zijn passie moest volgen 
en ging werken aan het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde. Twee 
jaar later werd hij mede-ontdekker 
van de ebola-epidemie en in 1981 
wierp hij zich op de strijd tegen 
de aidsepidemie. “We zullen nu 
waarschijnlijk minder en minder 
infectieziekten zien. Het zijn de 
chronische ziekten die nu ook in 
ontwikkelingslanden de belangrijk-
ste doodsoorzaak worden. Maar 
epidemieën zullen hoe dan ook 
blijven bestaan.”

“Ik ben optimistisch dat we  
binnenkort een vaccin tegen ebola 
zullen hebben.”
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M omenteel is Peter Piot direc-
teur van de London School 
of Hygiene and Tropical  

Medicine. 
Amnesty International en Piot delen 
eenzelfde sense of urgency ‘geen tijd 
te verliezen’ en de motor van veront-
waardiging die zijn engagement drijft, 
zei de nieuwe Amnesty International 
Vlaanderen-directeur Wies De Graeve. 
Toch slaagt Piot erin hoop te brengen, 
klonk het.
Mensenrechten zijn een fundament 
voor mondiale gezondheid. In een le-
zing verduidelijkte Piot drie interac-
ties: een betere gezondheid heeft vaak 
een positieve impact op mensenrech-
ten, schendingen van mensenrechten  

hebben een negatieve impact op ge-
zondheid, en zowel mensenrechten als 
gezondheid zijn fundamenteel belang-
rijke motoren van ontwikkeling.

De strijd tegen aids is nog niet gedaan, zei 
Piot. “De eliminatie is niet voor morgen, 
zelfs niet voor 2030 zullen we een vaccin of 
genezing hebben. Aids gaat er niet alleen 
over seks of drugs”, onderstreepte Piot, 
“maar ook over machtsverhoudingen in 
de samenleving, zoals discriminatie van 
vrouwen, homo’s of druggebruikers.”
Kunnen we zelf iets doen? “Begin bij 
jezelf door mensenrechten te respec-
teren of in debat te gaan als daarover  

opmerkingen gemaakt worden”, klonk 
het, vooraleer onder meer te pleiten 
voor een robuust legaal kader en de 
nood van een sterk middenveld om dat 
legaal kader toerekenbaar te houden. ❚

Pascal Selleslagh
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Piot: Leerstoel Amnesty International aan UGent
Aan de UGent kreeg professor Peter Piot, mede-
ontdekker van het ebolavirus en pionier in de strijd tegen 
aids, vorige week dinsdag de Amnesty International 
Leerstoel toegekend. Hij gaf daarna een lezing over 
‘gezondheid als mensenrecht’.

S inds vorige week ligt een 
hiv-zelftest in de apotheek. 
Dat verlaagt de drempel 

voor sommige risicogroepen, 
meent minister  
De Block. Een brochure ontwikkeld 
met onder meer steun van de 
artsensyndicaten, moet patiënten 
helpen om er oordeelkundig mee 
om te gaan.
Om de zelftest beschikbaar 
te maken, bespreekt minister 
De Block in de Kamer een 
wetswijziging zodat mensen 
zonder medische achtergrond 
hiv-tests kunnen afnemen. Het 
gaat om sociaal werkers of 
medewerkers van een vzw die 
rond hiv-preventie werkt. De hiv-
tests dienen als precedent maar 
nadien volgen ongetwijfeld nog 
een pak andere diagnostische 
oriëntatietests buiten een 
medische setting.
Via een afwijking van de wet 
op de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen 
zullen binnenkort ook niet-
gezondheidswerkers dit mogen 
doen, na een opleiding.
Ook is beslist dat iedereen 
die de diagnose hiv krijgt, 
vanaf deze maand meteen zijn 
behandeling met aidsremmers 
krijgt terugbetaald. Die versnelde 
terugbetaling wordt een maand 
vervroegd.

De Block vergroot 
terrein niet-medici
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W e bellen dr. De Pooter terwijl 
ze net toezicht houdt op de 
bestralingsafdeling, maar dat 

belet haar niet om ons vlot te woord te 
staan. Een illustratie van haar betoog: 
wie vandaag voor een mandaat in de 
Orde kandideert, moet met de twee voe-
ten in de praktijk staan.

Hoe verklaart u uw succes?

Christel De Pooter: “Mijn lange ervaring 
van 10 jaar in de Orde speelt zeker mee. 
Drie jaar daarvan besteedde ik als onder-
voorzitter. Verder geef ik nogal wat voor-
drachten.”
“Onze raad is heel modern en vooruit-
strevend. Als vrouw ben ik ook actief in 
het Iridium-kankernetwerk waarbij ik vol-
tijds werk en we een positieve spirit op de 
dienst kennen. Ik zette me steeds in voor 
vernieuwing en ik streef naar meer open-
heid. We moeten ons met de Orde meer 
met de essentie bezighouden, meer met 
de voeten op de grond staan – in de prak-
tijk – en meegaan met de tijd.”
“De positie van de artsen in de maat-
schappij verandert zo snel, zeker nu on-
der het bewind van Maggie De Block, dat 
het uiterst belangrijk is dat de Orde op 
mensen kan terugvallen die in de wereld 
én in de dagelijkse praktijk staan.”

Wat verleidde u tot uw kandidatuur, want 
in een aantal provincies kandideerden 
toch nog weinig vrouwen?
C.D.P.: “Ik wou in de Orde net omdat ze 
uit haar ivoren toren moest. Ik sta in de 
praktijk en ik was voorstander van zoveel 
mogelijk mensen uit de praktijk in de or-
ganen van de Orde. Anders weet je niet 
waarover je praat. Het leek me leuk om 
daartoe mijn steentje bij te dragen.”

Wat wil u snel verwezenlijkt zien? Moet 
de Orde meer gezinsvriendelijke uren 
invoeren om te vergaderen bijvoorbeeld?

C.D.P.: “Dat is niet realistisch. Ik vind ook 
niet dat omdat je een vrouw bent, je abso-
luut een belangrijke positie moet krijgen in 
de Orde. Evenmin ben ik voorstander van 
een verplicht minimumquotum aan vrou-
wen in bepaalde commissies. Je moet 
je positie verwerven omdat je bekwaam 
bent en omdat je het kunt combineren. Dat 
geldt zowel voor man als vrouw.” “Daar-
entegen: heel veel mannen zitten in de 
commissies – niet alleen in de geneeskun-
de, ook daarbuiten – terwijl ze minder met 
hun gezin bezig zijn. In bepaalde functies 
is het nodig dat je dezelfde taken opneemt 
en voor dezelfde taken gewaardeerd en 
geapprecieerd wordt. Man en vrouw moe-
ten meer taken kunnen combineren in de 
maatschappij en ervoor zorgen dat ze niet 
wereldvreemd worden. Je gezin moet zich 
nu ook weer niet gaan aanpassen om ta-
ken van de Orde of van je werk te laten 
voorgaan. Dan ben je verkeerd bezig. In 
dat geval moet je kiezen voor je gezin, wat 
geldt voor alle beroepen. Als je je werk dan 
weer kunt integreren in de maatschappij, 
wordt je werk beter.”
“Dus de uren van de Ordevergaderingen 
moeten niet worden aangepast – ik ben 
zelf het bewijs dat dat niet hoeft.” 

In het Antwerps district kandideerden 
alleen vrouwen als gewone leden, en ze 
haalden behoorlijk wat stemmen. Krijgen 
we hier de vrouwelijkste Orde-touch van 
heel Vlaanderen?

(lacht) “Nu wel. Dat is de verdienste van 
de vroegere voorzitter, Georges Alber-
tyn, en ook van Yvan Leunckens. Geor-
ges heeft altijd gezegd dat er meer vrou-
wen nodig waren in de Orde.” ❚

Pascal Selleslagh

SERIE: ARTSEN IN DE VERNIEUWDE ORDE

R uim 51% van het artsenkorps 
bracht zijn stem uit bij 
deze eerste elektronische 

ordeverkiezingen. De hoogste 
participatiegraad werd langs 
Vlaamse kant genoteerd in West-
Vlaanderen (63,3%), Antwerpen 
(55,9%) en Limburg (55,8%). Aan 
Waalse kant lag de participatie wel 
een stuk lager. 
Bij de vorige – niet-elektronische 
– verkiezingen stemde weliswaar 
nog zowat 70% van de artsen, 
nu maar 51%. Nochtans is deze 
stemming verplicht, maar de 
overheid vervolgde vorige keer de 
niet-stemmers niet en de kans is 
ook klein dat dit nu zal gebeuren. 
Elektronische verkiezingen mogen 
dan al een flinke stap voorwaarts 
zijn in de modernisering van de 
Orde (en stukken goedkoper!), 

ze zijn ook minder dwingend. 
Aangetekende brieven komen 
er niet aan te pas. Dat verklaart 
mee de daling van het percentage 
stemmers. 
De toch wel forse daling van het 
kiezerspercentage geeft ook aan 
dat de Orde dringend aan een 
opfrissing toe was. Maar nationaal 
ondervoorzitter Michel Deneyer 
vindt het alles bij elkaar nog een 
mooi resultaat dat de doorstart 
kan inluiden van de operatie 
vernieuwing. Hij toont zich verder 
tevreden met de nagenoeg 
rimpelloze afwikkeling van deze 
eerste elektronische verkiezingen, 
enkele honderden klachten – op 
een totaal van enkele tienduizenden 
stemmers – niet te na gesproken. 

P.S.

Analyse: brengen verkiezingen nieuw elan?

Christel De Pooter:
‘Onze provinciale raad  

is heel modern’
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Wat hebben de jongste verkiezingen voor de Orde 
bewerkstelligd? Het Antwerpse district kleurt alvast heel 
vrouwelijk met drie vrouwelijke gewone leden die een flink 

stemmenaantal binnenhaalden. Stemmenkampioen is  
dr. De Pooter, radiotherapeut.
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STEMMENAANTAL PER VERKOZENE
WEST-VLAANDEREN
Gewone leden

BRUGGE
Vanopdenbosch Ludo 522 
Bernard Dirk 392

KORTRIJK
Fidlers Luc 496
Pacqueu Ralph 421

IEPER
Dierickx Roeland 100
Verleyen Norbert 91

VEURNE
Kindts Piet 100
Verstraete Rik 48

PLAATSVERVANGERS
Goetinck Michel 501
Leclercq Carmen 262
Vuylsteke Dirk 549
Harlet Luc 319
Baccarne Frans 101
De Gryse Bertin 67
Schoubben Edith 59
Vanvooren Luc 57

LIMBURG
Gewone leden

HASSELT
Martens Peter 472
Janssen Luc 447
Penders Joris 309

TONGEREN
Daniels Michèle 288
Lambrechts Hubert 181
Stokmans Rudi 171

PLAATSVERVANGERS
Mertens Jef 457 
Van Kerrebroeck Christiaan 370 
Van Den Bossche Eddy 321
Vastmans Katrien 318 

ANTWERPEN
Gewone leden

ANTWERPEN
De Pooter Christel 1.424
Daems Marleen 1.132
Van Alsenoy Maria-Elisabeth 530

MECHELEN
Peeters Guy 419
Jonckheer Leo 263

TURNHOUT
Boeren Cornelius 279
Leenders Joris 274

PLAATSVERVANGERS
Van Dooren Jacques 1.136 
Cloodts Carine 1.029 
Iarchy Jean 545 
Van Goolen Paul 348 
Boulanger Stijn 339 
Simoens Ludo 276 
D’Hooge Anne-Marie 263

VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL
Gewone leden

LEUVEN
Devos Timothy 720
Haekens An 587
De Vadder Inge 563

BRUSSEL
Michielsen Dirk 460
Hujoel Francis 181

HALLE-VILVOORDE
Huylebroeck Mark 219

PLAATSVERVANGERS
Vanbuggenhout Robert 491 
Gilbert Magda 428 
Grauls Jan 195 
Loosen Erik 447 
Merckx Mireille 426

OOST-VLAANDEREN
Gewone leden

OUDENAARDE 
Fabre Véronique 403
Van Braeckel Pieter 168

DENDERMONDE
Vermaercke Marcelline 465
De Bleeker Eugeen 195

GENT
Van Renterghem Arne 776
Meire Danny 558
Schockaert Mark 394

PLAATSVERVANGERS
Vermeulen Hendrik 226
Tack Erik 173
De Letter Bart 371
Van Mulders Pieter 279 
Colmant Christine 397
Thienpont Muriel 382
Moisse Paul 333

Christel De Pooter



I 19 

De Specialist 95 ❚ 1 december 2016www.despecialist.eu

E ind september, net na de groot-
scheepse lancering van de her-
vorming van KB 78, ontvouwde 

prof. Koen Vandewoude de plannen van 
het kabinet. Dat gebeurde op een studie-
dag van de FOD Gezondheid over veilige 
farmaceutische zorg. Nog voor er dus 
sprake was van de stevige besparingen 
waarin we na de begrotingsdebatten 
verzeilden. En die ook de apothekers vol 
dreigen te treffen.

Vandewoude zette het meerjarig actie-
plan in de verf met een algemene vi-
sie op de rol van de apotheker, met de 
dienst ‘medication reconciliation’ en de 
farmaceutische validatie en evaluatie 
van de medicatie (zie ook kaderstuk). 
“We weten dat een goed geïnformeerde 
patiënt - over zijn medicatie – zich beter 
aan zijn behandeling houdt.” 
Uiteraard houdt de nieuwe rol van de 
apotheker ook verband met de wijziging 
van KB 78 waarbij iedere gezondheids-
werker meer autonomie geniet (met ook 
meer verantwoordelijkheid). Als nieuw 
kanaal wordt een raad van apothekers 
in het leven geroepen. Die moet de weg 
naar de vernieuwing plaveien. Die raad 
zal ook een rol spelen in de erkenning 
van stagediensten en stagemeesters en 
een plaats krijgen in een federale raad 
van gezondheidswerkers. Om de farma-
ceutische zorgcontinuïteit te verzekeren 
zal het geïntegreerd elektronisch patiën-
tendossier mee de hefboom worden, sa-
men met de veralgemening van elektro-
nisch voorschrijven, maakt Vandewoude 
zich sterk. 

Adverse drug events 
detecteren
Aan dynamisme bij de nieuwe generatie 
apothekers was er alvast geen gebrek. 
Tal van interessante projecten werden 
met veel geestdrift voorgesteld op de 
studiedag. Met ‘De juiste pil, de juiste 
patiënt, een fluitje van een cent?’ kaapte 
Kristel Marquet (Jessa Ziekenhuis Has-
selt) alvast de prijs van de leukste pre-
sentatietitel weg. Maar haar voordracht 
muntte vooral uit in diepgang. Door ad-
verse drug events (ADE) te detecteren, 
kon ze een sense of urgency creëeren bij 
de professionals, wat aanleiding gaf tot 
diverse kleine verbetertrajecten. 
Haar onderzoek bij 830 patiënten kwam 
uit op 160 (19,3%) gevallen met een ADE. 
Niet minder dan 134 (83,8%) werden 
gecategoriseerd als hoog vermijdbaar 
(pADE). De totale incidentie van de pa-
tiënten overgebracht naar een hoger 
zorgniveau als gevolg van een pADE 
was 33,9 (95% BI: 28,5-39,3) per 100.000 
patiëntdagen. Antibiotica en antitrom-
botica waren elk verantwoordelijk voor 
een vijfde van alle pADEs. Multivariate 
analyse gaf aan dat de ASA-score een ri-
sicofactor vormde voor pADEs.
Er bestond dus een behoefte aan een 
structurele verbetering van de farmaco-
therapeutische zorg. Dus startte Jessa 
met de uitvoering van kwaliteitspro-
jecten, zoals een inpatient Antistolling 
Management System (iAMS). Het iAMS 
omvat onder meer protocollen, imple-
mentatie van een triggertoolmethode, 
educatie van de gezondheidsmedewer-
ker en de patiënten.

Medisch-farmaceutisch 
overleg verbeteren
Joke Wuyts (KU Leuven) en Marie Van 
de Putte (Brabants Apothekersforum, 
Vlaams Apothekers Netwerk) belicht-
ten het medisch-farmaceutisch overleg 
voor een verbetering van de transmu-
rale medicatiezorg. Om tegemoet te 
komen aan de uitdagingen rond zorg-
continuïteit werd in juni van dit jaar een 
voorstel ingediend bij het Riziv voor 
een kwaliteitsbevorderend programma 
rond transmuraal medicatiebeleid. Dit 
MFO-pakket kwam er door de samen-
werking tussen de Vlaamse Vereniging 
van Ziekenhuisapothekers, het Vlaams 
Apothekers Netwerk en de KU Leuven. 
Doelgroep voor deze MFO’s zijn huisart-
sen, apothekers, ziekenhuispersoneel, 
verpleegkundigen…
Lokaal multidisciplinair overleg zet 
de problematiek van geneesmiddel-

gerelateerde problemen bij opname 
en ontslag op de agenda, ervaringen 
worden gedeeld. Daarnaast worden 
deelnemers gestimuleerd om in over-
leg oplossingen te formuleren. Ze wor-
den ook aangezet tot lokale, multidis-
ciplinaire afspraken. De MFO’s kunnen  
ook voortbouwen op bestaande initia-
tieven. 
Om de implementatie van het medisch 
farmaceutisch overleg te faciliteren, 
wordt een presentatie, handleiding, 
draaiboek en allerhande ondersteunend 
materiaal ter beschikking gesteld via een 
website. Alle geïnteresseerden kunnen 
via de website ondersteuning aanvragen 
voor een MFO in eigen regio. De eerste 
MFO’s rond transmuraal medicatie beleid 
zullen dit najaar plaatsvinden. ❚

Pascal Selleslagh

Meer informatie:
www.transmuralemedicatiezorg.be
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Met een actieplan, een sterkere informatieve rol en een 
eigen raad moeten de apothekers meer gewicht krijgen in 
de toekomst. Dat althans volgens het kabinet-De Block. 

BEROEPSNIEUWS

I n de beleidsnota van deze 
regering is het nog volop 
rozengeur en maneschijn, 

met een actieplan van 2015 tot 
2020. Naast de klassieke taken 
van aankoop- en voorraadbeleid 
van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen enzovoort, 
gaat de aandacht van de 
ziekenhuisapotheker nu ook meer 
naar medicatiebegeleiding en 
-bewaking. En dat van de opname in 
het ziekenhuis, over het verblijf tot 
en met het ontslag van de patiënt.
Sinds juli 2014 is er een structurele 

financiering in het Budget Financiële 
Middelen (BFM) van 6,7 miljoen 
voor alle acute ziekenhuizen en 
4 psychiatrische instellingen om 
de klinische farmacie in deze 
ziekenhuizen te implementeren. 
De Belgische overheid zag steeds 
meer de meerwaarde van de 
klinische farmacie in. Vandaar 
ook de omvorming van de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker 
naar een driejarige master-na-
masterspecialisatie. Hopelijk blijft 
dat zo.

P.S.

Meer medicatiebegeleiding en -bewaking

Apothekers: 
meer autonomie  
en verantwoordelijkheid

Een jaar geleden stierf dokter Patrick Roelandt, na een aanval van een 
patiënt tijdens een huisbezoek. Deze vreselijke tragedie herinnert ons eraan 
dat er nog heel wat werk is wat betreft de veiligheid van huisartsen.
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A ls bron van cijfers geldt natuur-
lijk in de eerste plaats het Riziv 
zelf dat ons de gestructureerde 

overzichten bezorgt voor de diverse on-
derdelen van laboratoriumgeneeskunde. 
Daarnaast zijn er nog andere documen-
ten met significante cijfers.
Sinds vorig jaar maakt het Riziv een 
‘jaarverslag nieuwe stijl’ met weinig cij-
fers en geen volledige overzichten. Die 
zullen allicht ergens te vinden zijn maar 
de auteur van dit artikel is er niet in ge-
slaagd om een en ander naar boven te 
spitten. 
Ten slotte ontbreekt ons ook het zeer ge-
waardeerde verslag van dr. Marc Moens 
die voor het jaar 2015 om gezondheids-
redenen moest verstek laten gaan, het-
geen het werk toch moeilijker maakt. Wij 
hopen dat hij voor het verslag 2016 weer 
in topconditie zal zijn.

Over 2016
Wij onthouden ons van commentaar 
aangezien zelfs de politici niet duidelijk 
zijn, er zijn cijfers vrijgegeven die later in 
het jaar tijdens besparingsrondes bijge-
steld werden, zodat het niet mogelijk is 
om daar klaar in te zien.
Een belangrijk document is het steeds 
terugkerend ‘Nationaal akkoord art-
sen-ziekenfondsen’ dat op 27 januari 
2016 gepubliceerd werd in het Belgisch 
Staatsblad. Het is bindend (?) voor de 
periode 2016-2017 en geeft budgettaire 
informatie.
1. Totaal artsen honoraria: 7,891 miljard 

euro (+ 1,92% in vergelijking met 
2015).

2. Klinische biologie: 1.279,875 miljoen 
euro (0,20% hoger dan de technische 
raming voor 2015).

2015 in grote lijnen
De algemene uitgaven voor gezond-
heidszorg zijn niet langer eenvoudig 
af te leiden. Zoals steeds gebruiken 
wij de cijfers op federaal niveau waar 
sinds de laatste staatshervorming flink 
wat geld naar de regio’s is gevloeid. Ta-
bel 1 geeft een overzicht sedert 2004 
waarbij de cijfers ook herrekend wor-
den naar constante munt met 1996 als 
ijkpunt (Tabel 1).

Het eerste wat opvalt is de daling in 
2015 waarmee het niveau van de uitga-
ven daalt naar het niveau van 2011. Deze 
daling is te wijten aan de staatshervor-
ming en heeft in feite niets te maken 
met de gezondheidszorg. Grosso modo 

is er twee miljard euro verschoven naar 
de gemeenschappen waarbij zij bijvoor-
beeld de rust en verzorgingstehuizen on-
der hun bevoegdheden krijgen maar ook 
de erkenning van de specialisten en de 
financiering van de ziekenhuisinfrastruc-
tuur (nieuwe NMR, PET, etc).
Vanaf 2015 zullen wij dit cijfer als een 
nieuw ijkpunt moeten accepteren en 
onze vergelijkingen hierop baseren.

De cijfers voor klinische biologie zijn 
daarentegen wel vergelijkbaar. Tabel 2 
geeft de evolutie sinds 2004 (Tabel 2).

De evolutie is de laatste jaren vertraagd 
en bijna tot stilstand gekomen. Maar 
deze cijfers zijn door de overheid op-
gelegd en beantwoorden niet aan een 
‘natuurlijke’ evolutie. Om het benodig-
de budget binnen vrij nauwe grenzen 
te houden worden afspraken gemaakt 
waarbij de actoren aan de voorschrijven-
de artsen geen bevelen geven (medische 
vrijheid) en de laboratoria hopen min of 
meer binnen de toegestane enveloppe 
te blijven.

Voor het jaar 2015 was het budget 
voor de klinische biologie (art. 3, 18e 
en 24) 1.280.390.000 euro, verdeeld in 
656.244.000 euro voor de ambulante pa-
tiënten en 624.146.000 euro voor gehos-
pitaliseerde patiënten steeds forfaitaire 
honoraria inclusief. 
Het totale budget voor de laboratori-
umgeneeskunde is natuurlijk een stuk 
hoger aangezien dan artikel 24bis, 32, 
33 en 33bis moeten worden meege-
teld. Tabel 3 geeft de cijfers voor 2015, 
dit zijn de reële cijfers (Tabel 3). Het 
toegevoegde gedeelte is 216.363.509 
euro groot waarvan het grootste ge-
deelte besteed wordt aan bepalingen, 
prestaties voor ambulante patiënten. 
In dit overzicht ontbreekt alleen het 
bijzonder honorarium voor adviezen, 
consultaties in verband met geneti-
sche problematieken.

Op basis van deze cijfers blijkt dat het 
beschikbare budget voor de ambulante 
patiënten niet overschreden is, ook niet 
indien we artikels 24bis en 33bis meetel-
len. Voor de gehospitaliseerde patiënten 
is het budget wel overschreden met bij-
na tien miljoen euro.

Figuur 1 geeft de evolutie van diverse 
onderdelen van de gezondheidszorg in 
België sinds 1996, waarbij dit punt als 
100 wordt genomen (constante euro) 
(Figuur 1).
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Laboratoriumgeneeskunde in 2015, de cijfers
Het blijft een jaarlijkse gewoonte om in een van de 
laatste nummers van De Specialist een overzicht te 
geven van de bedrijfseconomische situatie van de 

klinische biologie in het voorgaande jaar. Daarbij komen 
dan traditioneel nog wat cijfers die belangrijk zijn voor de 

sector of gewoon interessant. 

Tabel 3: De gerealiseerde ‘omzetten’ in de laboratoriumgeneeskunde in 
België volgens de officiële Riziv-cijfers opgesplitst volgens nomenclatuur 
artikel en sector (ambulant-gehospitaliseerd)

Tabel 1: Evolutie van de uitgaven (2015, technische raming) voor medische 
zorg in België. Year: Jaar; Index, de gezondheidsindex met basis 1996 voor 
de maand juli; EXP-Euro/1000: de uitgaven in euro voor het aangegeven 
jaar in duizenden euro’s; Evol(1) 1996=100: evolutie van jaar tot jaar met 
de uitgaven in 1996 als referentie; EXP-Euro/1000 (1996): de uitgaven 
(duizenden euro’s) in vaste euro met als basis 1996; Evol(2) 1996=100: 
evolutie van de uitgaven in vaste euro’s met 1996 als referentie.

Tabel 2: Evolutie van de uitgaven voor laboratoriumgeneeskunde  
(art. 3, 18e en 24) in België. Kolomhoofdingen, zie tabel 1.

Ambulant Gehospitaliseerd Totaal

Art. 3, 18e en 24 622.514.301 633.940.567 1.256.454.868

Art. 24bis 1.952.990 1.081.382 3.034.372

Art. 32 (ana-path) 102.377.094 53.501.503 155.878.597

Art. 33(Gen) 38.846.109 4.096.426 42.942.535

Art. 33bis (Gen) 10.939.367 3.568.638 14.508.005

Laboratoriumgeneeskunde 776.629.862 696.188.516 1.472.818.378
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De kink die we al eerder bespraken is 
uiteraard hier duidelijk te zien. De an-
dere aspecten van de volksgezondheid 
zijn niet (of minder) onderhevig aan de 
staatshervorming en kunnen beter wor-
den opgevolgd. De totale ereloonmassa 
is in vaste euro gedaald in vergelijking 
met 2014, er is ongeveer 40 miljoen euro 
minder.
Het budget voor de klinische biologie 
volgt bijna punctueel de index, er is wei-
nig beweging in.
De verzekeringsinstellingen zien hun 
budget een beetje toenemen, zowel in 
2014 als in 2015. Samen krijgen zij on-
geveer 1,07 miljard euro om de terugbe-
talingen te organiseren. Hier zit er toch 
nog heel wat vet op de soep, en als we 
aan ons hart moeten denken zou dat er 
best afgeschept worden. Met de evolu-
ties in informatica zouden grote bespa-
ringen mogelijk moeten zijn, denk bij-
voorbeeld aan de banksector. Bovendien 
blijven we met een systeem opgezadeld 
zitten waarin mutualiteiten zowel zorg-
verzekeraar zijn als zorgverstrekker, mu-
tualiteiten hebben winkels, apotheken 
zelfs apotheekgroothandels, ziekenhui-
zen… Zou het niet eerlijker zijn om de 
afdeling tussenpersoon af te scheiden 
van alle winstgevende activiteiten. Het 
is dan ook duidelijk dat zij de ‘patiënten’ 
niet kunnen noch mogen verdedigen. 
Als laatste kritisch punt in deze tijden 
van de bescherming van de privacy zit 
het mij niet lekker dat de mutualiteiten 
meer over mij en mijn gezondheid we-
ten dan mijn huisarts. Zij weten elk pille-
tje dat mij ooit is voorgeschreven… Om 
het een beetje populair te zeggen, dat 
vind ik niet leuk.

Een overzicht van 
laboratoriumgeneeskunde 

Artikel 3
Het nomenclatuurartikel 3 omvat drie 
onderdelen, 3A, 3B en 3C, die alle drie 
minstens enkele bepalingen van klini-
sche biologie bevatten. 3A en 3B zijn be-
palingen die door huisartsen en gespe-
cialiseerde huisartsen kunnen worden 
uitgevoerd. De bepalingen worden via 
een honorarium vergoed zonder forfai-
taire aanvullingen. 
Onder artikel 3A worden 30 bepalingen 
teruggevonden, onder artikel 3B zijn er 
twee bepalingen. Onder 3B zijn dat de 
urinekweek met de dompeltechniek en 
het microscopisch onderzoek van de 

urine met de telkamer van Fuchs-Rosen-
thal (114111). Het gaat voor beide arti-
kels om kleine aantallen bepalingen. Er 
is slechts één bepaling die er met kop 
en schouders bovenuit steekt: de micro-
scopie van urine (114111). Figuur 2 toont 
voor artikel 3A & B zowel de evolutie van 
het aantal bepalingen als de globale ere-
loonmassa (Figuur 2).

Van de 116.876 bepalingen in 1997 ble-
ven er in 2015 nog 39.341 over waarvan 
er 32.583 de fameuze microscopie van 
de urine. De verklaring is redelijk een-
voudig, deze bepaling wordt behoor-
lijk vergoed met 11,30 euro, terwijl de 
kweek met de dompelmethode (dip-
stick) slechts 2,60 euro mag kosten, 
materiaal inbegrepen. Bijna alle andere 
bepalingen uit artikel 3A&B hebben ere-
lonen van minder dan 1,00 euro materi-
aal inbegrepen zodat de animo om in de 
huisartsenpraktijk nog veel analyses te 
doen erg klein is. Een ander voorbeeld, 
de zwangerschapstest met de ‘plaatjes-
techniek’ (121516-121520) werd 2.458 
keer uitgevoerd tegen een ereloon van 
2,59 euro, en dit is een van de toppers.

Artikel 3C
Artikel 3C kan het grote werkpaard ge-
noemd worden, in dit artikel vinden we 
een klein aantal (35) bepalingen die zeer 
courant worden uitgevoerd. Figuur 3 
toont hoe het aantal bepalingen evolu-
eert en hoe de verhouding tussen het 
aantal bepalingen voor ambulante en 
gehospitaliseerde bepalingen evolueert 
(Figuur 3).

Er is bijna geen stijging meer, de bepa-
lingen voor ambulante patiënten zijn 
met 1,97% gestegen (2014 als referen-
tie), en de bepalingen voor gehospitali-
seerde patiënten met 2,92%. Dit laatste 
na twee opeenvolgende jaren met een 
daling.
Deze bepalingen zijn belangrijk voor de 
algemene ambulante praktijk zodat het 
niet verwonderlijk is dat zowat 70% van 
de bepalingen uitgevoerd worden voor 
deze groep van patiënten.

In artikel 3C is de grootste stijger 
[128052-128063] met een stijging van de 
geactiveerde coagulatietijd met 31,4% 
tot 104.800 bepalingen in 2015. Belang-
rijker is het om voor dit artikel te kijken 
naar de bepalingen met het grootste 
aantal uitvoeringen. Op nummer 1 staat 
dan doseren van hemoglobine met elek-

Figuur 3: Artikel 3C; evolutie van het aantal bepalingen voor ambulante 
(MIO Tests A) en gehospitaliseerde (MIO Tests H) patiënten en de 
percentages.

Figuur 1: Evolutie sinds 1996 (100), ALL: gezondheidsbudget (federaal); 
MD’s: totale honoraria voor de artsen (inclusief klinische biologie); ML: 
laboratoriumgeneeskunde (art 3, 18e en 24); INS: vergoeding uitbetaald aan 
de verzekeringsinstellingen; Index: de gezondheidsindex basis 1996; MD’s 
min ML: artsen erelonen zonder labo.

Figuur 2: Artikel 3A & B, globale evolutie van het aantal bepalingen en 
omvang van de erelonen samen met aantal en terugbetaling van artikel 
114111 (urinemicroscopie).
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trofotometrie [127013-127024], 15,7 mil-
joen uitvoeringen gevolgd door [127035-
127046] telling van de erythrocyten en 
of hematocriet met 13,7 miljoen uitvoe-
ringen. Telkens wordt ongeveer 60% van 
deze bepalingen uitgevoerd voor ambu-
lante patiënten.
Tabel 4 geeft een overzicht van de ere-
lonen (forfaitaire erelonen inclusief) die 
voor de bepalingen uit artikel 3C werden 
terugbetaald door het Riziv.

De gemiddelde terugbetaling voor een 
bepaling uit artikel 3C voor ambulante 
patiënten was in 2015 1,188 euro (forfai-
taire erelonen inclusief) een daling ten 
opzichte van 2014 toen dat gemiddel-
de nog 1,211 euro was, een daling met 
1,88%.
Voor de gehospitaliseerde patiënten 
was er een stijging van 3,577 euro per 
bepaling naar 3,584 euro per bepaling, 
een stijging met 0,16%.

Artikel 18e en 24
Artikel 18e, dat alle bepalingen om-
vat waarbij een radioactieve isotoop 
gebruikt wordt, is al jaren op de terug-
weg. Vrijwel al deze bepalingen kunnen 
vandaag ook uitgevoerd worden met 
immuno-chemische technieken waarbij 
geen radio-isotoop nodig is. De terugbe-
talingen voor de twee varianten (indien 
ze beschikbaar zijn en opgenomen in de 
nomenclatuur) zijn dan ook identiek.
In totaal werden er in 2015 nog 676.492 
RIA-bepalingen uitgevoerd, wat op-
nieuw een daling is ten opzichte van 
2014 met 7,84%. De bepaling die er (nog 
steeds) bovenuit steekt is de dosering 
van 25-hydroxy-vitamine D met in to-
taal 116.314 uitvoeringen. Vorig jaar 
waren er dat nog 207.548 of meer dan 
een vijfde van alle bepalingen met een 
RIA-test.
Indien we alleen rekening houden met 
bepalingen die nog meer dan 10.000 
uitvoeringen kenden is de dosering 
van transcortine de sterkste stijger met 
16,57% en 43.242 uitvoeringen. De do-
sering van 1,25 dihydroxy-vitamine D is 
dan weer de sterkste daler met - 63,92%, 
van 10.059 bepalingen (2014) naar 3.629 
bepalingen (2015).

In totaal werd er nog 7.808.422 euro te-
rugbetaald (forfaitaire honoraria inbegre-
pen) voor RIA-bepalingen, 75,91% voor 
ambulante patiënten en 24,09% voor ge-
hospitaliseerde patiënten. Dit is een da-
ling van - 17,41% in vergelijking met 2014.

Artikel 24, bevat de bepalingen die be-
schouwd worden als specialistisch ho-
rend bij bijzondere klinische situaties 
en ziektebeelden. Artikel 24 omvat 549 
actieve bepalingen waarvoor in het jaar 
2015 minstens één bepaling werd terug-
betaald. Figuur 4 geeft een overzicht van 
de evolutie van de bepalingen die onder 
artikels 18e en 24 horen (Figuur 4).

Tabel 5 geeft voor 2014 en 2015 het aan-
tal bepalingen en de evoluties in cijfers 
(Tabel 5).
Daar waar de evolutie klein is zijn er 
toch bijna zeven miljoen bijkomende be-
palingen terugbetaald. Tabel 6 geeft de 
terugbetaalde honoraria inclusief forfai-
taire honoraria (Tabel 6).
De meest ‘populaire’ bepalingen zijn niet 
dezelfde voor ambulante en gehospitali-
seerde patiënten. De top vijf voor de am-
bulante patiënten in aantal uitvoeringen 
zijn aangegeven in tabel 7 (Tabel 7).

Op nummer zes staat cholesterol, waar-
mee de klassieke screeningtesten hoog 
scoren als aantal bepalingen. Kijken we 
dan naar de top vijf van de bepalingen, 
maar dan in waarde (totaal aan erelo-
nen), dan krijgen we een andere reeks 
(Tabel 8).
In het lijstje met de bepalingen die met 
het grootste deel van de erelonen gaan 
lopen scoren immuno-chemische bepa-
lingen erg hoog.
De top vijf inzake aantal is goed voor 
22,43% van alle bepalingen voor ambu-
lante patiënten maar slechts 15,11% van 
het totale bedrag aan erelonen voor de 
ambulante patiënten (artikel 24). Gemid-
deld wordt er voor een top-vijfbepaling 
2,16 euro ereloon betaald, forfaitaire ere-
lonen inbegrepen.
De top vijf inzake erelonen gaat dan 
weer lopen met zowat 22% van het to-
taal. Voor deze bepalingen is het gemid-
deld ereloon 5,74 euro.

Voor de gehospitaliseerde patiënten zijn 
de respectievelijke top vijf lijstjes weer-
gegeven volgende tabellen (Tabel 9,  
Tabel 10).

CRP en creatinine zijn ook voor de ge-
hospitaliseerde patiënten bepalingen 
die veel aangevraagd worden. Gevolgd 
voor deze patiënten door een aantal 
bepalingen uit het intensieve pakket 
(bloedgassen, ionen). Datzelfde zien we 
bij de bepalingen die met het grootste 
stuk van de erelonen gaan lopen, hier 
duiken voor het eerst twee bepalingen 

Tabel 4: Totaal van de terugbetaalde erelonen voor de bepalingen onder 
artikel 3C voor het jaar 2014 en 2015 (MIO euro)

Figuur 4: Evolutie van de bepalingen, respectievelijk voor ambulante 
en gehospitaliseerde patiënten, uit artikel 18e en 24 en de procentuele 
verdeling tussen deze twee groepen.

Tabel 5: Totaal van de bepalingen onder artikel 18e en 24 voor het jaar 2014 
en 2015 (MIO-bepalingen).

Tabel 6: Totaal van de terugbetaalde erelonen voor de bepalingen onder 
artikel 18e en 24 voor het jaar 2014 en 2015 (MIO euro).

Tabel 7: Top vijf bepalingen (aantal) uit artikel 24 voor ambulante patiënten 
met de daarbij horende erelonen, steeds in miljoen bepalingen, in euro.

Ambu Hospi Totaal % Ambu % Hospi

2014 151,59 61,79 213,38 71,04% 28,96%

2015 155,87 64,33 220,21 70,78% 29,21%

ev. 15 + 2,823% + 4,121% + 3,199%

Ambu Hospi Totaal % Ambu % Hospi

2014 511,84 479,90 991,74 51,61% 48,39%

2015 518,74 497,76 1.016,50 51,03% 48,97%

ev. 15 +1,358% +3,722% +2,497%

Code Omschrijving Aantal Ereloon

540330-540341 Creatinine 8,677 12,348

541052-514063 CRP (immuno-chemisch) 7,502 15,202

541892-541903 Gamma-GT 7,388 11,867

546173-546184 TSH 5,816 29,320

541914-514925 Alkalischa fosfatase 5,436 8,732

Totaal deze top vijf 35,819 77,47

In procent van totaal 22,43% 15,11%

Ambu Hospi Totaal % Ambu % Hospi

2014 103,71 132,11 235,82 43,98% 56,02%

2015 103,77 136,18 239,95 43,25% 56,75%

ev. 15 + 0,059% + 3,084% + 1,754%
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uit de bacteriologie op, de kweek van et-
terexudaten en de aërobe hemocultuur. 
Op nummer zes staat trouwens de ana-
erobe hemocultuur.
Voor de bepaling uit de top vijf in aantal 
aanvragen wordt forfaitaire honoraria in-
begrepen gemiddeld 5,34 euro terugbe-
taald. Voor de top vijf van de aanvragen 
waarvoor de hoogste totale erelonen 
worden betaald is het gemiddelde ere-
loon 11,87 euro. Dit is zoals steeds veel 
meer dan voor de aanvragen voor ambu-
lante patiënten.

Een blik op de grootste stijgers bij de 
ambulante patiënten brengt ons naar de 
topbepalingen: de dosering van 25-hy-
droxy-vitamine D is in 2015 (in verge-
lijking met 2014) met 17,4% of 440.916 
bepalingen gestegen. Vervolgnes is er 
CRP met een immunologische techniek, 
dat met 4,3% of 309.505 bepalingen is 
gestegen.

Voor de gehospitaliseerde patiënten is 
de sterkste stijging voor de dosering van 
natrium (afzonderlijk aangerekend) met 
8,3% of 263.507 bepalingen, gevolgd 
door de dosering van kalium, dat steeg 
met 7,5% of 254.846 bepalingen.

Kijken we dan naar de weerslag van 
deze stijging op de erelonen, dan blijft 
voor de ambulante patiënten de do-
sering van 25-hydroxy-vitamine D met 
een stijging met 3,15 miljoen euro of 
15,2% de nummer één. Op een tweede 
plaats staat de dosering van foliumzuur 
en vitamine B12, dat steeg met 4,8% of 
764.475 euro.
Voor de gehospitaliseerde patiënten 
is de grootste stijger inzake erelonen 
de bepaling van pH en bloedgassen 
[540514-540525], die steeg met 9,98% of 
3,033 miljoen euro. Nummer twee is de 
dosering van melkzuur, een stijging met 
12,7% of 1,6 miljoen euro.

Artikel 24bis
Onder artikel 24bis zijn een aantal (8) 
genetisch gebaseerde bepalingen uit de 
microbiologie samengebracht. Tabel 11 
geeft het lijstje met het aantal bepalin-
gen en de daarvoor uitbetaalde erelonen 
(Tabel 11). Voor dit artikel zijn de honora-
ria netto, dit wil zeggen dat er geen for-
faitaire honoraria worden toegevoegd.

Doordat hier geen forfaitaire honoraria 
toepasbaar zijn, zijn de honoraria voor 
bepalingen uitgevoerd voor ambulante 
of gehospitaliseerde patiënten vrijwel 
gelijk. In vergelijking met 2014 is het 
aantal bepalingen gestegen met 12,3%, 
het totale ereloon steeg met 14,6%.

Dit zijn niet alle bepalingen uit de mi-
crobiologie die gebruikmaken van een 
PCR-techniek. Onder artikel 24 staan 
zes bepalingen die sinds 1999 terugbe-
taald worden. Figuur 5 toont de evolu-
tie (Figuur 5).

Binnen de zes bepalingen onder artikel 
24 is de opsporing chlamydia trachoma-
tis de voornaamste bepaling, in totaal 
182.701 aanvragen tegen een totaal ere-
loon van 3,85 miljoen euro (20,14 voor 
ambulante patiënten en 53,92 euro per 
bepaling voor een gehospitaliseerde 
patiënt). Deze bepaling kende een groei 
met 11%.
De opsporing van neisseria gonnorrhea 
met 142.326 bepalingen de tweede be-
langrijkste, het kende ook een sterke 
groei (+19%), het totale ereloon voor 
deze betaling bedroeg 1,196 miljoen euro 
(8,06 euro voor ambulante bepalingen en 
21,57 euro voor gehospitaliseerde). ❚

Erik Briers PhD

Tabel 8: Top vijf bepalingen (ereloon inclusief forfaitaire honoraria) uit 
artikel 24 voor ambulante patiënten met de daarbij horende erelonen, 
steeds in miljoen bepalingen, in euro.

Code Omschrijving Aantal Ereloon

546173-546184 TSH 5,816 29,320

541472-541483 Ferritine 4,927 24,838

559311-559322 25-Hydroxy-vitamine D 2,977 23,984

546276-546280 T4 vrij 3,660 18,451

541391-541402 Foliumzuur & Vitamine B12 2,372 16,705

Totaal deze top vijf 19,752 113,28

In procent van totaal 12,72% 22,09%

Tabel 9: Top vijf bepalingen (aantal) uit artikel 24 voor gehospitaliseerde 
patiënten met de daarbij horende erelonen, steeds in miljoen bepalingen,  
in euro.

Tabel 10: Top vijf bepalingen (ereloon inclusief forfaitaire honoraria) uit 
artikel 24 voor gehospitaliseerde patiënten met aantallen en erelonen, 
steeds in miljoen bepalingen, in euro.

Code Omschrijving Aantal Ereloon

540514-540525 pH, CO2, O2, bloedgassen 2,495 33,679

542872-542883 Ionen (Na, K, Cl, HCO3-) 2,238 24,135

550373-550384 Aërobe kweek etter etc 1,051 22,673

541052-514063 CRP (immuno-chemisch) 3,675 19,936

549010-549021 Aërobe hemocultuur 0,580 18,788

Totaal deze top vijf 10,040 119,21

In procent van totaal 15,62% 24,04%

Tabel 11: Artikel 24bis, aantal bepalingen en honoraria voor de laatste  
drie jaar.

Figuur 5: Artikel 24 – PCR-bepalingen. Aantal aanvragen (rechter-as) en de 
honoraria met inbegrip van de forfaitaire honoraria (rechter-as).

Code Omschrijving Aantal Ereloon

540330-540341 Creatinine 3,689 13,911

541052-514063 CRP (immuno-chemisch) 3,675 19,936

540934-540945 Kalium (K) 3,627 11,758

541354-541365 Natrium (Na) 3,436 11,138

540514-540525 pH, CO2, O2, bloedgassen 2,495 33,679

Totaal deze top vijf 16,922 90,422

In procent van totaal 26,33% 18,23%
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Luchtverontreiniging buiten ken-
nen we. Of je hoort er in elk geval 
vaak over praten. Over verontrei-

niging van de lucht in huis hoor je daar-
entegen veel minder. Nochtans brengen 
we gemiddeld 90% van onze tijd tussen 
vier muren door... De lucht die we binnen 
inademen, verdient dus bijzondere aan-
dacht, ook al omdat er meerdere bron-
nen van verontreiniging zijn: bouwmate-
rialen, lijm, verf, meubels, verwarming, 
elektrische toestellen… Elke vervuilende 
stof kan afkomstig zijn van verschillende 
bronnen en elke bron kan verschillende 
vervuilende stoffen produceren:
• vloer: radon
• buitenlucht: CO, VOS’s (vluchtige or-

ganische stoffen), schimmels, fijne 
deeltjes...

• producten voor onderhoud, klusjes, 
decoratie, bouw, meubels: VOS’s 
(formaldehyde…), vezels, asbest, 
biociden...

• toestellen met verbranding: CO, NO2, 
VOS’s, deeltjes...

• planten, huisdieren, kakkerlakken, 
mijten: schimmels, allergenen

• koken, hygiëne, wassen, roken, 
kaarsen, wierook, cosmetica: fijne 
deeltjes, VOS’s, NO2, aldehyden, CO, 
sigarettenrook…

Wat zijn de effecten daarvan op de ge-
zondheid? Die gaan van gewone hinder 
(geur, vermoeidheid, hoofdpijn, huidirri-
tatie…) tot de verergering of ontwikke-
ling van chronische aandoeningen zoals 
astma of allergieën. Verschillende stof-
fen worden beschouwd als kankerver-
wekkend, zoals radon, asbest, formal-
dehyde, benzeen, tetrachloorethyleen 
(droogkuis), trichloorethyleen (verf…), 
fijne deeltjes, gammastraling… (1)

Vijanden in huis
Als we denken aan al die ‘vijanden in 
huis’ lijkt ons warme nest niet zo veilig 
meer. Nochtans volstaan enkele een-

voudige ingrepen om heel wat van die 
bedreigingen te elimineren (2). Het sleu-
telwoord is uiteraard ‘verluchten’ (15 mi-
nuten, tweemaal per dag, zowel in de zo-
mer als in de winter). Verder moeten we 
gezondere onderhoudsproducten gebrui-
ken, we moeten schimmels bestrijden en 
de vochtigheid onder controle houden 
(vochtigheidsgraad 40-70%, 16 à 22°), en 
we moeten regelmatig met nat poetsen...

Ook verbrandingsgassen verdienen bij-
zondere aandacht. Het is belangrijk om 
verwarmingstoestellen goed te onder-
houden, buiten te roken, en kaarsen en 
wierookstokjes voor te behouden voor 
feestdagen (beter verluchten dan geur-
kaarsen gebruiken). Sigarettenrook, ver-
brandingsgassen, geurkaarsen en aan-
verwanten, onderhoudsproducten, lijm 
in meubels in spaanplaat en luchtvervui-
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Het sleutelwoord: 
verlucht!

Rinitis, hoofdpijn, allergieën, chro-
nisch astma, zelfs kanker of neuro-
logische ziekten… Verontreiniging 
van de lucht in huis is verraderlijk 
en verdient al onze aandacht. Vol-

gens de WGO heeft een vervuilende 
stof in de lucht in huis ongeveer dui-
zend keer meer kans om de longen 
te bereiken dan een verontreinigen-

de stof in de buitenlucht… 

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Als de arts een aan de woning 
gerelateerde aandoening 
vermoedt, kan hij een in-

terventie aanvragen van de Groene 
Ambulance van de Regionale Cel 
voor Interventie bij Binnenlucht-
vervuiling (RCIB) in Brussel. Sinds 
september 2000 voert de RCIB 150 
tot 200 interventies/jaar uit. Van de 
artsen die er een beroep op doen zijn 
59% huisartsen, 12% pediaters en 
15% pneumologen. De belangrijkste 
klachten van patiënten zijn rinitis en 
chronische hoest, gevolgd door ast-
ma en allergieën. 
Op de website van Leefmilieu Brus-
sel (BIM) vindt u een dynamische 
tool waarmee u als arts ofwel het 
symptoom kan ingeven, waarop u 
wordt doorgestuurd naar de ver-
antwoordelijke vervuilende stoffen, 
ofwel de vervuilende stof, waarop u 
wordt doorgestuurd naar de sympto-
men die deze stof kan veroorzaken. 
“Er bestaat ook een papieren versie 
van de tool. Die werd verspreid maar 
we krijgen er weinig reactie op. Ik 
weet dus niet of ze wordt gebruikt”, 
aldus Sandrine Bladt (BIM).

“We worden vooral opgeroepen 
voor problemen met de vochtigheid 
en schimmels omdat je die ziet”, ver-

volgt ze. “We nemen stalen van de 
lucht in de kamers en buiten en we 
vergelijken de gemeten VOS-waar-
den: in 98% van de gevallen is de 
binnenlucht meer vervuild omdat 
mensen producten gebruiken, ko-
ken… En die vervuilende stoffen 
stapelen zich op als je niet voldoen-
de verlucht. Dat is de belangrijkste 
boodschap: wees niet bang om de 
ramen open te zetten, zelfs niet als je 
in de stad woont. Verlucht buiten de 
piekuren en achteraan het huis als je 
op een grote verkeersas woont…”

“In België ontbreekt het aan normen 
om problemen met verontreiniging 
van de lucht in huis te interpreteren. 
We hebben dus op basis van onze 
gegevens een score voor chemische 
verontreiniging opgesteld: in functie 
van de metingen die gebeuren in 
een huis kunnen we zeggen of de 
lucht globaal meer vervuild is dan de 
mediane waarde in woningen. Met 
behulp van deze tool kunnen artsen 
onze resultaten interpreteren.” 
Er bestaat ook een biologische score 
voor schimmels. “Die is gebaseerd 
op een Canadese schaal, verdeeld 
in 4 categorieën: 0, geen zichtbare 
schimmels; 1, < 30cm2; 2, 30cm2 tot 
3m2 en 3, > 3m2 (ongezonde woning). 

In Brussel stellen we op ongeveer 
2.000 onderzoeken 43% woningen 
vast zonder zichtbare schimmels, 
12% in categorie 1, 25% in categorie 
2 en 20% had > 3m2 in minstens één 
kamer. Volgens de Canadese criteria 
zou dus één op de vijf woningen 
ongezond moeten worden verklaard. 
Uiteraard is er een bias. Enkel huizen 
waarvan wordt vermoed dat ze onge-
zond zijn, worden bezocht. Onze da-
tabank weerspiegelt dus misschien 
niet het typische Brusselse huis…”

De oplossing berust op verluchting, 
maar ook op consumptie (onder-
houdsproducten, levensgewoonten, 
respecteren van de doses…) en het 
ontwerp van gebouwen. “Momen-
teel beschikken we niet over gege-
vens over de nieuwe passiefwonin-
gen”, stelt Sandrine Bladt vast. “We 
moeten aandacht hebben voor het 
onderhoud van de ventilatiesyste-
men en mensen informeren over het 
onderhoud van dit soort woningen. 
We zullen de gevolgen binnen enkele 
jaren zien...”

M.V.

Het codewoord is ui-
teraard ‘verluchting’:  
15 minuten, tweemaal 
per dag, zowel in de zo-
mer als in de winter.

Groene ambulances

ling versterken overigens het effect van 
de allergenen die worden geproduceerd 
door huisdieren, groene planten, schim-
mels, mijten en kakkerlakken.
VOS komen vrij uit reinigingsproduc-
ten, parfums, cosmetica, spaanplaat, 
elektrische toestellen… wanneer ze 
worden aangebracht, als ze opdrogen 
of worden geïnstalleerd en ook als ze 
verouderen. Ze impregneren het stof 
en kunnen vervolgens vrijkomen in de 
lucht. Volgens het Europese Agentschap 
voor chemische producten worden meer 
dan 100.000 synthetische moleculen 
gebruikts die effect kunnen hebben op 
de gezondheid. Ons beschermen is de 
boodschap! ❚

Martine Versonne

Referenties:
1.  In Frankrijk heeft het Observatorium voor de lucht-

kwaliteit in huis een lijst opgesteld van de (acute 
en chronische) effecten op de gezondheid van de 
verschillende chemische verbindingen, biocontami-
nanten, fijne deeltjes en straling die aanwezig zijn in 
de lucht in huis. (http://www.oqai.fr/userdata/docu-
ments/238_DESCRIPTIF_DES_SUBSTANCES_OU_ 
PARAMETRES_MESURES.pdf)

2.  http://environnement.sante.wallonie.be/files/docu-
ment%20pdf/sante_ficheair.pdf
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 This medicinal product is subject to additional monitoring.  This will allow quick identification 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 Epclusa 400 mg/100 mg 
film‑coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each film‑coated tablet contains 400 mg 
sofosbuvir and 100 mg velpatasvir. For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL 
FORM Film‑coated tablet. Pink, diamond‑shaped, film‑coated tablet of dimensions 20 mm x 10 mm, debossed 
on one side with “GSI” and “7916” on the other side. THERAPEUTIC INDICATIONS Epclusa is indicated for the 
treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Epclusa treatment should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of patients 
with HCV infection. Posology The recommended dose of Epclusa is one tablet, taken orally, once daily with or 
without food. Table 1: Recommended treatment and duration for all HCV genotypes

Patient populationa Treatment and duration

Patients without cirrhosis and patients with 
compensated cirrhosis

Epclusa for 12 weeks

Addition of ribavirin may be considered for genotype 3 
infected patients with compensated cirrhosis.

Patients with decompensated cirrhosis Epclusa + ribavirin for 12 weeks

a. Includes patients co‑infected with human immunodeficiency virus (HIV) and patients with recurrent HCV post‑
liver transplant. When used in combination with ribavirin, refer also to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. The following dosing is recommended where ribavirin is divided in two 
daily doses and given with food: Table 2: Guidance for ribavirin dosing when administered with Epclusa to patients 
with decompensated cirrhosis

Patient Ribavirin Dose

Child‑Pugh‑Turcotte (CPT) Class B cirrhosis 
pre‑transplant

1,000 mg per day for patients < 75 kg and 1,200 mg for 
those weighing ≥ 75 kg

CPT Class C cirrhosis pre‑transplant 

CPT Class B or C post‑transplant

Starting dose of 600 mg, which can be titrated up to 
a maximum of 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients 
weighing < 75 kg and 1,200 mg for patients weighing 
≥ 75 kg) if well tolerated.  If the starting dose is not 
well tolerated, the dose should be reduced as clinically 
indicated based on haemoglobin levels

If ribavirin is used in genotype  3 infected patients with compensated cirrhosis (pre‑ or post‑transplant) the 
recommended dose of ribavirin is 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients weighing < 75 kg and 1,200 mg for 
patients weighing ≥ 75 kg).  For ribavirin dose modifications, refer to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. Patients should be instructed that if vomiting occurs within 3 hours 
of dosing an additional tablet of Epclusa should be taken.  If vomiting occurs more than 3 hours after dosing, 
no further dose of Epclusa is needed. If a dose of Epclusa is missed and it is within 18 hours of the normal time, 
patients should be instructed to take the tablet as soon as possible and then patients should take the next dose at 
the usual time.  If it is after 18 hours then patients should be instructed to wait and take the next dose of Epclusa at 
the usual time.  Patients should be instructed not to take a double dose of Epclusa. Patients who have previously 
failed therapy with an NS5A-containing regimen Epclusa + ribavirin for 24 weeks may be considered. Elderly No 
dose adjustment is warranted for elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Epclusa is required 
for patients with mild or moderate renal impairment.  The safety and efficacy of Epclusa has not been assessed 
in patients with severe renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 30 mL/min/1.73 m2) or 
end stage renal disease (ESRD) requiring haemodialysis. Hepatic impairment No dose adjustment of Epclusa is 
required for patients with mild, moderate, or severe hepatic impairment (CPT Class A, B, or C).  Safety and efficacy 
of Epclusa have been assessed in patients with CPT Class B cirrhosis, but not in patients with CPT Class C cirrhosis. 
Paediatric population The safety and efficacy of Epclusa in children and adolescents aged less than 18  years 

have not yet been established.  No data are available. Method of administration For oral use. Patients should be 
instructed to swallow the tablet whole with or without food.  Due to the bitter taste, it is recommended that the 
film‑coated tablet is not chewed or crushed. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or 
to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Use with potent P‑gp and potent CYP inducers Medicinal 
products that are potent P‑glycoprotein (P‑gp) or potent cytochrome P450 (CYP) inducers (rifampicin, rifabutin, 
St. John’s wort [Hypericum perforatum], carbamazepine, phenobarbital and phenytoin). Co‑administration will 
significantly decrease sofosbuvir or velpatasvir plasma concentrations and could result in loss of efficacy of 
Epclusa. UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profile The safety assessment of Epclusa was based 
on pooled Phase 3 clinical study data from patients with genotype 1, 2, 3, 4, 5 or 6 HCV infection (with or without 
compensated cirrhosis) including 1,035 patients who received Epclusa for 12 weeks. The proportion of patients 
who permanently discontinued treatment due to adverse events was 0.2% and the proportion of patients who 
experienced any severe adverse events was 3.2% for patients receiving Epclusa for 12 weeks.  In clinical studies, 
headache, fatigue and nausea were the most common (incidence ≥  10%) treatment emergent adverse events 
reported in patients treated with 12 weeks of Epclusa.  These and other adverse events were reported at a similar 
frequency in placebo treated patients compared with Epclusa treated patients. Patients with decompensated 
cirrhosis The safety profile of Epclusa has been evaluated in one open‑label study in which patients with CPT 
Class B cirrhosis received Epclusa for 12 weeks (n = 90), Epclusa + RBV for 12 weeks (n = 87) or Epclusa for 24 weeks 
(n = 90).  The adverse events observed were consistent with expected clinical sequelae of decompensated liver 
disease, or the known toxicity profile of ribavirin for patients receiving Epclusa in combination with ribavirin. Among 
the 87 patients who were treated with Epclusa + RBV for 12 weeks, decreases in haemoglobin to less than 10 g/dL 
and 8.5 g/dL during treatment were experienced by 23% and 7% patients, respectively.  Ribavirin was discontinued 
in 15% of patients treated with Epclusa + RBV for 12  weeks due to adverse events. Description of selected 
adverse reactions Cardiac arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when 
sofosbuvir used in combination with another direct acting antiviral, is used with concomitant amiodarone and/
or other medicinal products that lower heart rate. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important.  It allows continued monitoring of 
the benefit/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/1/16/1116/001 DATE OF 
REVISION OF THE TEXT 07/2016 PRICE 17.250€ (ex‑factory) 18.824,23€ (public price) 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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* Ribavirin should be added for decompensated cirrhosis and may be considered for 
compensated GT3.
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S tamcellen zijn in 1998 door Ja-
mes Thomson ontdekt in het 
menselijke embryo, in het stadi-

um van de blastocyst (1). Doordat ze on-
gedifferentieerd zijn, zijn ze ‘totipotent’ 
en dus in staat om een of meer weefsel-
types opnieuw op te bouwen. Dat geldt 
zowel voor mesodermale (kraakbeen, 
bot, spieren), ectodermale  (neuronen, 

gliacellen, epitheel) als voor endoderma-
le stamcellen (levercellen, darmepitheel, 
longen) (1). De oogst van die stamcellen 
roept echter tal van ethische vragen op, 
omdat ze afkomstig zijn van embryo’s. 
Er is dan ook een grote stap gezet toen 
bleek dat totipotente mesenchymateuze 
stamcellen geïsoleerd kunnen worden 
uit het beenmerg (BM-MSC) of het vet-
weefsel (ADSC). Vervolgens moest het 
werkingsmechanisme nog achterhaald 
worden, dat gebaseerd lijkt te zijn op 
twee cruciale mechanismen. Enerzijds 
de differentiatie, waardoor stamcellen 
specifieke celpopulaties kunnen vervan-
gen die vernietigd of beschadigd zijn, en 
anderzijds de paracriene signalen, waar-
mee stamcellen over korte afstanden 
boodschappen kunnen doorsturen naar 
doelcellen die zich in hun buurt bevin-
den, zonder dat ze daar rechtstreeks mee 
in contact staan.

Acute werking in 
diermodellen van 
erectiestoornissen
De eerste studies werden vooral uitge-
voerd op een model van erectiestoor-
nissen die veroorzaakt waren door let-
sels aan de nervi cavernosi (die door 
een neuro-inflammatoir effect en een 
Wallerse degeneratie ertoe leiden dat 
er geen NO meer beschikbaar is en een 
PDE5-remmer geen effect meer heeft). 
Dat model is vrij vergelijkbaar met wat 
er na een prostatectomie kan gebeuren. 
Injectie van stamcellen in het corpus ca-
vernosum of de aanliggende weefsels 
bleek in die studies de erectiefunctie 
te verbeteren. Een meer doorgedreven 
analyse toonde aan dat er in die model-
len een herstel of een behoud van de ze-

nuw optrad, wat niet werd gezien bij de 
controledieren (Figuur 1), terwijl niet kon 
worden aangetoond dat de transplanta-
tie aangeslagen was (2). 

Daarna zijn meerdere studies uitge-
voerd met mesenchymateuze ADSC- of 
BM-MSC-stamcellen, die die resultaten 
bevestigden en bovendien aantoonden 
dat een gedeeltelijk herstel (en dus een 
genezing) mogelijk was (3). Dat herstel, 
dat te danken is aan de secretie van 
neurotrofe factoren en dus aan een pa-
racrien effect, uit zich in een toename 
van het gladde spierweefsel en een af-
name van de denervatie en de fibrose 
na toebrenging van het letsel. De studies 
die op dat vlak zijn uitgevoerd, meer 
bepaald aan de KU Leuven, hebben bo-
vendien aangetoond dat een injectie met 
ADSC-stamcellen leidt tot de productie 
van neurotrofe factoren bij ratten met 
een letsel, maar niet bij normale ratten. 
Dat wijst erop dat het effect pas in wer-
king treedt als er een afwijking is (4). Dat 
bevestigt nogmaals de hypothese van de 
paracriene werking, temeer omdat geen 
enkele studie tot dusver aangetoond 
heeft dat de transplantatie aanslaat (5).

Welke werking in 
modellen van chronische 
erectiestoornissen?
Studies uitgevoerd op diermodellen 
van veroudering, hypogonadisme, type 
1- of type 2-diabetes of hypercholes-
terolemie met arterieel vaatlijden, die 
moeilijker te bestuderen zijn omdat ze 
multifactorieel zijn, hebben in het ene 
geval aangetoond dat de injectie van 
stamcellen een paracrien effect heeft, 
en in het andere geval een effect van 

het transplantaat en van transdifferen-
tiatie. Er is een klinische studie bij de 
mens uitgevoerd bij 7 diabetespatiën-
ten met ernstige erectiestoornissen 
bij wie de plaatsing van een prothese 
gepland was. Een intracaverneuze in-
jectie van bloedcellen uit navelstreng-
bloed leidde in 6 op de 7 gevallen tot 
een toename van de stijfheid, die echter 
onvoldoende was om tot penetratie te 
komen zonder gelijktijdige inname van 
een PDE5-remmer (6). Een heel recen-
te studie heeft de haalbaarheid en de 
werkzaamheid van injectie met stamcel-
len aangetoond bij 12 mannen met een 
aanhoudende erectiestoornis na een 
prostatectomie, ondanks intracaverneu-
ze injecties met alprostadil in combina-
tie met een PDE5-remmer (7). Dezelfde 
vaststelling werd gedaan na afname 
van vetcellen en extractie van ADSC bij 
17 mannen met een erectiestoornis die 
6 tot 18 maanden na een prostatecto-
mie niet spontaan verbeterde met een 
prosta glandine of een PDE5-remmer 
(8). “Door de afwezigheid van een con-
trolegroep kunnen we echter geen con-
clusies trekken uit die studies, die lijken 
te wijzen op een weefselregeneratie 
na de injectie van stamcellen”, aldus 
Emmanuel Weyne. Bovendien blijven 
meerdere vragen onbeantwoord met 
betrekking tot de beste wijze van toedie-
ning (intracaverneus of intraveneus), 
van afname (autoloog of allogeen), de 
mogelijke bijwerkingen (stamcellen zijn 
immunosuppressief in geval van hepa-
tocarcinoom en stimulerend in geval 
van borstkanker), de dosering en de 
timing in geval van toediening in een 
acute situatie enzovoort.

Samengevat
Het gebruik van verschillende soorten 
stamcellen leidt tot gunstige effecten in 
diverse diermodellen van erectiestoor-
nissen, maar met enigszins verschillen-
de mechanismen naargelang het gaat 
om een acute situatie (geen aanslaan 
van transplantaat of differentiatie) of 
een chronische situatie (combinatie van 
een paracrien effect en aanslaan van het 
transplantaat). De preklinische resulta-
ten en de resultaten van fase I-studies 
wijzen erop dat de injectie van dat type 
stamcellen een ware revolutie teweeg 
kan brengen in de behandeling van re-
sistente of ernstige erectiestoornissen. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Stamcellen  
bij erectiestoornissen

Toediening van uit 
het beenmerg of 

vetweefsel geïsoleerde 
mesenchymateuze 
stamcellen zal het 

binnenkort misschien 
mogelijk maken om 

erectiestoornissen te 
genezen in plaats van ze 

te behandelen. Momenteel 
zijn er klinische studies 

bij de mens aan de gang 
om de gunstige resultaten 

te bevestigen die bij 
knaagdieren zijn gezien. Een 
gesprek met dr. Emmanuel 

Weyne (KU Leuven) in 
het kader van het XXe 

symposium van het Centre 
de Pathologie Sexuelle 

Masculine van de Cliniques 
Universitaires St Luc (UCL).
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Figuur 1: De neurofilamenten, in het 
bruin, zijn overvloedig aanwezig bij 
de dieren die met stamcellen zijn 
behandeld.
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W at doen de hersenen als ze 
zich op een taak concentre-
ren? “De hersenen zijn echt 

heel slim. Ze helpen ons om ons te con-
centreren op wat we moeten doen. En 
terzelfder tijd schakelen ze dingen uit die 
ons daarbij kunnen verstrooien. De her-
senen kunnen immers niet te veel ope-
raties tegelijk aan: er kan telkens maar 
één zintuig op maximale capaciteit wer-
ken. Daarom is het geen goed idee om te  
telefoneren terwijl je rijdt”, legt Jerker 
Rönnberg uit, hoogleraar psychologie 
aan de Linköping University (Zweden).

Prof. Rönnberg et coll. hebben onder-
zocht wat er in de hersenen gebeurt als 
we bezig zijn met een visuele taak (1). Ze 
hebben ook geobserveerd hoe de con-
centratie verandert als er meer lawaai is.

Ze hadden voor hun studie 32 studenten 
van de Linköping University gerekruteerd 
en ze een visuele taak gegeven. Sommi-
gen mochten die taak uitvoeren in een 
rustige omgeving, anderen in een om-
geving met hinderlijk achtergrondlawaai. 
Tijdens de taak werd een fMRI uitgevoerd 
en het kortetermijngeheugen werd ge-
ëvalueerd met een woordgeheugentest.

Vitale functie
De auditieve cortex blijft actief zonder 
problemen zolang de proefpersonen 
alleen geluiden te horen krijgen. Maar 
als de hersenen geconfronteerd worden 
met een visuele taak (zoals een schrifte-
lijk examen), vermindert de respons van 
de neuronen in de auditieve cortex en 
verzwakt het gehoor. Naarmate de taak 
moeilijker wordt, reageren die neuronen 
minder goed op de geluiden. Een cog-
nitief veeleisende visuele taak verstoort 
de respons van de hersenen op geluiden 
niet alleen in de cortex, maar ook in de 
hersenstreken die de emoties regelen. 
Die informatie wordt immers niet be-
trokken bij het oplossen van de taak. Een 
studie uit 2015 (2) toont aan dat de her-
senen voorrang geven aan het zintuig 
dat in een gegeven situatie het meest 
relevant is. Informatie filteren is dus een 
vitale functie.

Meer verstrooiing
Samengevat: als men zich meer moet 
concentreren, wordt een dynamisch net-
werk van neuronen in de frontale kwab 
en de insula gerekruteerd, waardoor 
mogelijk de perifere verwerking in de 
corticale en subcorticale zones wordt on-
derdrukt. Een hogere cognitieve belas-
ting vermindert de perifere verwerking 

van informatie die niet relevant is voor 
de taak (waardoor je minder makkelijk 
zal worden afgeleid). In geval van een 

veeleisende taak wordt het cognitieve 
systeem dus zodanig beschermd dat de 
gewenste doelstelling kan worden ver-
wezenlijkt.
“Dat is fundamenteel onderzoek over de 
werking van de hersenen. Uitgaande van 
die resultaten kan dan weer verder on-
derzoek worden verricht. Die kennis kan 
belangrijk zijn bij de ontwikkeling van 
gehoorapparaten. Onze studie zou ook 

de aanzet kunnen geven tot onderzoe-
ken die nagaan hoe gehoorstoornissen 
invloed hebben op de manier waarop we 
visuele taken vervullen”, commentarieert 
Jerker Rönnberg. ❚

Martine Versonne 

Referenties
1. Front. Hum. Neurosci 2016;10:3389.
2. Nature 2015;526:705-9.
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H et voorbije decennium was er 
een exponentiële groei van de 
therapeutische opties om hiv te 

bestrijden, zowel op het vlak van thera-
peutische klassen, moleculen als sche-
ma’s en toedieningswijzen. Toch beschik-
ken we nog steeds niet over een behan-
deling die hiv geneest, wat betekent dat 
de patiënt zijn behandeling levenslang 
moet voortzetten. Vandaar de nieuwe dy-
namiek bij specialisten die hiv-patiënten 
behandelen: de behandeling verlichten 
om de toxiciteit ervan en het optreden 
van bijwerkingen te verminderen en de 
innameschema’s te vereenvoudigen. 
De bedoeling? De therapietrouw en de 
aanvaardbaarheid van de behandeling, 
evenals de levenskwaliteit van de pa-
tiënten te verbeteren. Want alleen die 
factoren garanderen het behoud van de 
virologische doeltreffendheid (niet-de-
tecteerbare virale last) op lange termijn, 
de preventie van de overdracht van het 
virus en dus de verdere uitbreiding van 
de epidemie.

Bitherapie met PI’s: 
vereenvoudiging  
in de eerste lijn
Het congres in Glasgow begon met een 
knaller: de mondelinge presentatie van 
2 belangrijke studies. We starten met de 
Italiaanse Roberta Gagliardini (O121) en 
de presentatie van de resultaten op 96 
weken van de studie ATLAS-M. In deze 
studie werden 266 patiënten zonder 
virologisch falen, hiv-RNA < 50 kopieën/
ml sinds meer dan 3 maanden en CD4 > 
200/mm3 sinds meer dan 6 maanden on-
der tritherapie (atazanavir/ritonavir + 2 
NRTI) opgenomen. Om de behandeling 
te vereenvoudigen, werden de patiënten 
verdeeld in 2 groepen: één groep kreeg 
bitherapie atazanavir/ritonavir + lami-
vudine (gebooste PI + NRTI), de andere 
groep zette de initiële tritherapie voort. 

Op 48 weken bleek de bitherapie niet-in-
ferieur en zelfs superieur te zijn aan de 
tritherapie, met 89,5% van de patiënten 
in virologisch succes vs. 79,7%. Op 96 
weken werden de non-inferioriteit en su-
perioriteit van de bitherapie bevestigd, 
met 77,8% van de patiënten zonder the-
rapeutisch falen vs. 65,6% voor de trithe-
rapie. Op het vlak van de tolerantie was 
de bitherapie met PI geassocieerd met 
een verbetering van de nierfunctie maar 
ook met een stijging van de bilirubine- 
en totale cholesterolwaarden. 

Bitherapie met PI’s: 
onderhoudsstrategie  
in de tweede lijn
We gaan verder met de, door Laura Ciaffi 
(INSERM, Montpellier) voorgestelde stu-
die MOBIDIP. Deze studie (O122) werd 
uitgevoerd in 3 Afrikaanse landen bij 265 
patiënten, van wie de meeste vrouwen 
waren (73%). Deze patiënten faalden 
allemaal in de eerstelijnsbehandeling 
en vertoonden in 96% van de gevallen 
een M184V-resistentiemutatie. In de 
tweede lijn kregen deze patiënten een 
combinatie van PI + NRTI’s en waren ze 
stabiel sinds gemiddeld 37 weken (hiv-
RNA < 200 kopieën, CD4 > 100/mm³ en 
een therapietrouw van meer dan 90%). 
Ze werden verdeeld in 2 groepen: één 
groep kreeg een onderhoudsstrategie in 
de tweede lijn in de vorm van ofwel mo-
notherapie met PI, darunavir/ribavirine 
of lopinavir/ribavirine, de andere groep 
kreeg  bitherapie met dezelfde, gebooste 
PI’s + lamivudine 300mg. Bij de tussen-
tijdse analyse op 48 weken werd de stu-
die stopgezet. De onderzoekers stelden 
namelijk een virologisch falen (virale 
last > 500 kopieën\ml, onderbreking van 
de PI of herintroductie van de aanvan-
kelijke backbone) van 22,6% vast in de 
monotherapiegroep en van slechts 3% 
in de bitherapiegroep. Dit therapeutisch 
falen trad gemiddeld na 24 weken op. 
Na de herintroductie van de aanvanke-
lijke backbone herstelde de virologische 
onderdrukking (virale last: < 200 kopie-
en) zich bij alle patiënten na gemiddeld 
10 weken. Conclusie: in de tweede lijn, 
na stabilisatie onder PI + NRTI’s, is on-
derhoudstherapie met bitherapie PI + 
lamivudine geassocieerd met een hoge 
graad van virologisch succes ondanks 
de aanwezigheid van de M184V-resisten-
tiemutatie. In deze specifieke context is 
monotherapie daarentegen geen moge-
lijke oplossing.

Intermitterende 
behandelingen  
gaan erop vooruit!
Een opvallende figuur in het onderzoek 
naar hiv is prof. Michel Leibovitch. Hij 
formuleerde al in 1982 de hypothese dat 
een virus met een CD4-tropisme aan de 
basis van de infectie zou kunnen liggen. 
Leibovitch is ook de promotor van de 
eerste tritherapieën als behandelings-
modaliteit op lange termijn bij goed ge-
stabiliseerde patiënten. Overtuigd van 

de noodzaak van het beperken van de 
behandeling tot het strikt noodzakelijke, 
stelde hij als eerste het concept van inter-
mitterende behandelingen voor, waarbij 
de ARV-behandeling slechts gedurende 
4 of 5 dagen per week werd toegediend. 
Intermitterende behandelingen werden 
met enig succes getest in het ICCAR-
RE-programma en worden sinds enkele 
jaren uitgebreid bestudeerd. Eén van de 
studies is de Franse studie ANRS162-4D, 
waarvan de farmacokinetische resulta-
ten in Glasgow werden gepresenteerd 
in de vorm van een poster (P081) door 
dr. J. Alvarez. ANRS 162-4D was een 
multicentrische, prospectieve en niet-ge-
randomiseerde studie. De patiënten kre-
gen allemaal gedurende 48 weken de-
zelfde behandeling. De bedoeling was 
om de doeltreffendheid te evalueren van 
een tritherapie (een combinatie van 2 
NRTI’s, ofwel met 1 gebooste PI, ofwel 
met 1 NNRTI), toegediend 4 dagen/7 aan 
100 patiënten onder ARV-behandeling 
sinds 5 jaar en met een niet-detecteerba-
re virale last sinds 4 jaar. De op het laat-
ste congres van de IAS in Durban gepre-
senteerde resultaten wijzen uit dat 96% 
van de patiënten die 4dagen/7 werden 
behandeld met tritherapie op 48 weken 
nog steeds een niet-detecteerbare virale 
last vertoonden. 

Tijdens deze studie werden de residuele 
serumconcentraties gemeten op het ein-
de van de wekelijkse behandelingsperio-
de (op D4) en op het einde van de thera-
peutische ‘vakantie’ (op D7). De vergelij-
king van de concentraties leverde twee 
belangrijke gegevens op. Ten eerste was 
de therapietrouw voortreffelijk. De con-
centraties op D4 waren maximaal en op-
timaal voor alle antiretrovirale middelen. 
Ten tweede behield 96% van de patiën-
ten een niet-detecteerbare virale last op 
48 weken ondanks een gemiddelde da-
ling van 47 à 69% van de concentraties 
NNRTI en een niet-detecteerbare con-
centratie PI op het einde van de periode 
van 3 ‘vakantiedagen’. 
Op basis van deze bemoedigende re-
sultaten werd een gerandomiseerde 
non-inferioriteitsstudie (7 dagen/7 vs. 
4 dagen/7), ANRS QUATUOR, opgezet. 
In deze studie werden meer patiënten 
(640) opgenomen. De follow-upduur 
was ook langer (96 weken) en er werd 
ook gebruikgemaakt van recentere an-
tiretrovirale middelen zoals integrase-
remmers, die een steeds belangrijkere 
plaats innemen in de behandeling van 
hiv-patiënten. 
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‘Light-behandelingen’: 
de toekomstige zwaargewichten van hiv-therapie

Monotherapie, 
bitherapie, alternatieve 

behandelingen, wijzigingen 
van de backbone… 

Het zijn allemaal 
mogelijke oplossingen 

die worden voorgesteld 
om hiv-behandelingen te 
verlichten. In afwachting 

van een genezende 
behandeling, moeten 

al deze behandelingen 
nauwgezet en levenslang 
worden opgevolgd – een 

uitdaging in de dagelijkse 
praktijk, zowel voor de 

arts als voor de patiënt. 
Het hoeft dan ook niet 

te verbazen dat de 
klinische resultaten voor 

al deze alternatieven in de 
belangstelling stonden op 
het congres in Glasgow.
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Integraseremmers: 
bitherapie bij ervaren 
patiënten
In het zuiden van Spanje, in Malaga, 
voerden Rosario Palacio (P054) en zijn 
medewerkers de open, multicentrische 
en niet-gecontroleerde studie DORIVIR 
uit. Ze wilden de veiligheid bij gebruik en 
de virologische doeltreffendheid evalue-
ren van een onderhoudsbitherapie met 
dolutegravir (INI) en rilpivirine (NNRTI), 
een PI- en NRTI-sparende behandeling, 
bij 105 behandelingservaren patiënten 
(214 maanden sinds hiv-diagnose, 37 
maanden onder de laatste ARV-behan-
deling). Voor drie kwart van de patiënten 
was de virale last niet-detecteerbaar. Een 
vierde van de patiënten had nog steeds 
een detecteerbare virale last. De rede-
nen om de ARV-behandeling te verlich-
ten en te vereenvoudigen, waren voor 
42% de toxiciteit van de behandeling 
en de bijwerkingen, voor 28% de wens 
van de patiënt om zijn behandeling te 
vereenvoudigen en voor 18% interacties 
tussen geneesmiddelen. Alle patiënten 
schakelden over van hun ARV-behan-
deling op de combinatie dolutegravir + 
rilpivirine. Op 24 weken follow-up en op 
85 daadwerkelijk evalueerbare patiën-
ten, vertoonde 96,5% een niet-detecteer-
bare virale last (< 50 kopieën/ml). Drie 
patiënten vertoonden een virale last van 
respectievelijk 521, 316 en 76 kopieën/
ml, waarden die voor de onderzoekers 
niet wezen op een virologisch falen. Nog 
interessanter was dat het lipidenprofiel 
verbeterde, met een significante afname 
van de triglyceriden. Bovendien steeg de 
CD4-concentratie en heeft voorlopig nog 
geen enkele patiënt de behandeling ge-
staakt wegens intolerantie.

Dolutegravir zou ‘cavalier 
seul’ kunnen spelen als 
onderhoudsbehandeling
Van ARV-combinatiebehandelingen met 
dolutegravir is aangetoond dat ze een 
virusonderdrukkingskracht hebben die 
gelijkwaardig of zelfs superieur is aan 
die van combinaties met raltegravir, efa-
virenz of darunavir. Dolutegravir heeft 
vooral een grotere resistentiebarrière 
dan zijn collega’s van dezelfde klasse. 
Daarom zou het een goede kandidaat 
zijn voor een onderhoudsbehandeling 
in monotherapie. Ingeborg Wijting (Rot-
terdam) en haar medewerkers wilden 
deze hypothese evalueren. Ze zetten een 

gerandomiseerde, multicentrische en 
open studie op (O333), waarvoor ze 104 
patiënten rekruteerden, die virologisch 
en immunologisch stabiel waren dankzij 
een ARV-combinatiebehandeling sinds 
ten minste 40 maanden. De studie ver-
liep in 2 fasen. Gedurende de eerste 24 
weken zette één groep patiënten zijn ge-
bruikelijke ARV-combinatiebehandeling 
voort; de andere groep startte meteen de 
monotherapie met dolutegravir 50mg/
dag. Na afloop van de 24 weken bleek 
dolutegravir in monotherapie niet-infe-
rieur te zijn aan de continue combina-
tiebehandeling: 98% van de patiënten 
vertoonde een virale last < 200 kopieën/
ml (primair evaluatiecriterium) vs. 100% 
voor de continue groep. Bovendien werd 
het tweede criterium, virale last < 50 ko-
pieën/ml, bereikt door 92% van de pati-
enten onder monotherapie en 100% van 
de patiënten onder continue therapie.
We merken wel op dat aanzienlijk meer 
patiënten onder monotherapie een virale 
last tussen 200 en 50 kopieën/ml vertoon-
den, vergeleken met de patiënten onder 
continue behandeling. Slechts één pa-
tiënt verliet de studie wegens migraine. 
Vervolgens werden 96 patiënten onder-
worpen aan monotherapie met dolute-
gravir van W24 tot W48. Op het einde van 
de studie had 98% een virale last < 200 
kopieën/ml en 93% een niet-detecteerba-
re last. Hoewel het een kleinschalige stu-
die betrof en het primaire criterium een 
virale last < 200 kopieën/ml was en geen 

niet-detecteerbare last, werd de mono-
therapie met dolutegravir goed verdra-
gen en werd de non-inferioriteit ervan ten 
opzichte van een continue behandeling 
bewezen. Er zijn echter grootschaligere 
en langere studies noodzakelijk, studies 
ook bij andere soorten populaties, om 
deze eerste bemoedigende resultaten 
voor een monotherapie met integrase-
remmers te bevestigen.

‘Le nouveau backbone  
est arrivé’
Therapeutische verlichting berust niet 
uitsluitend op het verminderen van het 
aantal moleculen, tabletten of inname-
dagen. Ook het verminderen van de 
toxiciteit van de bestanddelen van de 
tritherapieën draagt bij aan die verlich-
ting, door de veiligheid bij gebruik en 
de tolerantie te verbeteren en vooral het 
optreden van comorbiditeiten te voorko-
men, een belangrijke as van de behan-
deling nu hiv-patiënten langer leven. 
Een van de meest gebruikte backbones, 
emtricitabine/TDF, is in een nieuw kleed-
je gestoken. Het  klassieke TDF is ver-
vangen door een nieuwe prodrug van 
tenofovir, TAF of tenofoviralafenamide. 
TAF wordt meer geabsorbeerd ter hoog-
te van het digestieve compartiment en 
wordt in situ, in de immunologische 
doelcellen, gemetaboliseerd tot actief 
tenofovir. Het heeft twee voordelen: de 
mogelijkheid om de toe te dienen dosis 

te verlagen, en een afname met meer 
dan 90% van de plasmablootstelling aan 
tenofovir, wat de negatieve impact van 
het vroegere TDF op de nierfunctie en de 
botdichtheid verbetert, zoals de door C. 
Orkin in Glasgow voorgestelde resulta-
ten aantonen (O125). Voor deze studie 
werden 633 onder tritherapie gestabili-
seerde hiv-patiënten ingedeeld in twee 
groepen: één groep kreeg de vroegere 
backbone emtricitabine/TDF, de andere 
de nieuwe TAF/emtricitabine. De derde 
component werd voortgezet (28% inte-
graseremmer, 25% NNRTI en 46% PI). De 
TAF-dosering bedroeg 10mg/dag indien 
gecombineerd met een gebooste PI en 
25mg/dag als de derde component niet 
geboost was. Op 96 weken follow-up 
was het virologisch succes aanwezig en 
constant: 89% van de patiënten had een 
niet-detecteerbare virale last in beide 
groepen. Er werd een verbetering van 
de renale parameters onder TAF vastge-
steld. Hetzelfde geldt voor de creatinine-
klaring, die significanter verhoogd was 
(10ml/min. vs. 4ml/min.), de proteïnurie, 
die daalde met 26% (onder TDF steeg ze 
met 3%) en de microalbuminurie, die 
steeg met 27% onder TDF en met slechts 
3% onder TAF. Ook de botparameters 
verbeterden, met een significante toena-
me van de botdichtheid onder TAF, zowel 
op het niveau van de heup als ter hoogte 
van de wervels. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

❚ HIV DRUG THERAPY, GLASGOW, 23-26 OKTOBER 2016 ■

‘Light-behandelingen’: 
de toekomstige zwaargewichten van hiv-therapie

Dit congres, dat plaatsvond in het  
Scottish Exhibition and Conference Center, 
begon met een knaller: de presentaties van 
ATLAS-M en MOBIDIP.
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ULTIBRO®BREEZHALER®

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

Flaming Evidence1
Verpakkingen PP Remgeld Ŧ

110/50µg (30 caps.) € 55,28 € 11,80
110/50µg (90 caps.) € 147,24 € 14,70

BE1610537057 - 10/10/2016

één behandeling voor uw COPD patiënten 

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

De enige LABA/LAMA die uw COPD patiënten een 
betere levenskwaliteit+1 biedt en beter beschermt 

tegen exacerbaties1 tov Seretide®1

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Ultibro Breezhaler 85 microgram/43 microgram inhalatiepoeder 
in harde capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke capsule bevat 143 microgram indacaterolmaleaat, gelijk aan 110 microgram indacaterol, en 63 microgram glycopyrro-
niumbromide, gelijk aan 50 microgram glycopyrronium. Elke afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) bevat 110 microgram indacaterolmaleaat, gelijk aan 85 microgram 
indacaterol, en 54 microgram glycopyrroniumbromide, gelijk aan 43 microgram glycopyrronium. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 23,5 mg lactose (als monohydraat). FARMACEUTISCHE 
VORM. Inhalatiepoeder in harde capsule. Capsules met een doorzichtige gele bovenste helft en een natuurlijk doorzichtige onderste helft die een wit tot nagenoeg wit poeder bevatten, met de productcode 
“IGP110.50” in het blauw bedrukt onder twee blauwe balken op de onderste helft en het bedrijfslogo ( ) in zwart bedrukt op de bovenste helft. THERAPEUTISCHE INDICATIES.Ultibro Breezhaler is geïn-
diceerd als onderhoudstherapie voor bronchodilatatie om symptomen te verlichten bij volwassen patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING.Dosering. 
De aanbevolen dosis is inhalatie van de inhoud van één capsule eenmaal daags met behulp van de Ultibro Breezhaler-inhalator. Het wordt aanbevolen Ultibro Breezhaler elke dag op hetzelfde tijdstip toe 
te dienen. Als een dosis wordt overgeslagen moet deze zo snel mogelijk worden ingenomen op dezelfde dag. De patiënten moeten worden geïnstrueerd dat ze niet meer dan één dosis per dag mogen 
innemen. Bijzondere patiëntgroepen. Ouderen. Ultibro Breezhaler kan bij oudere patiënten (75 jaar of ouder) in de aanbevolen dosering worden gebruikt. Gestoorde nierfunctie. Ultibro Breezhaler kan in 
de aanbevolen dosis worden gebruikt bij patiënten met een licht tot matig gestoorde nierfunctie. Bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie of terminale nierziekte die dialyse nodig hebben, mag 
Ultibro Breezhaler alleen gebruikt worden als de verwachte voordelen opwegen tegen het mogelijke risico. Gestoorde leverfunctie. Ultibro Breezhaler kan in de aanbevolen dosis worden gebruikt bij pati-
enten met een licht tot matige leverfunctiestoornis. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Ultibro Breezhaler bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, daarom is voorzichtigheid 
geboden bij deze patiënten. Pediatrische patiënten. Er is geen relevante toepassing van Ultibro Breezhaler bij pediatrische patiënten (tot 18 jaar) voor de indicatie COPD. De veiligheid en werkzaamheid 
van Ultibro Breezhaler bij kinderen zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening. Alleen voor inhalatie. De capsules mogen niet worden ingeslikt. De capsules mogen 
alleen worden toegediend met de Ultibro Breezhaler-inhalator. De patiënten moeten instructies krijgen over hoe ze het product correct moeten toedienen. Patiënten die geen verbetering van de ademhaling 
ervaren, moet gevraagd worden of ze het geneesmiddel inslikken in plaats van te inhaleren. CONTRA- INDICATIES. Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de vermelde hulpstof(fen). 
BIJWERKINGEN.  De weergave van het veiligheidsprofiel is gebaseerd op de ervaring met Ultibro Breezhaler en de individuele bestanddelen. Samenvatting van het veiligheidsprofiel. De ervaring met de 
veiligheid met Ultibro Breezhaler bestond uit blootstelling tot 15 maanden in de aanbevolen therapeutische dosis. Ultibro Breezhaler liet vergelijkbare bijwerkingen zien als de individuele bestanddelen. 
Aangezien Ultibro Breezhaler indacaterol en glycopyrronium bevat, kunnen het type en de ernst van de bijwerkingen geassocieerd met elk van deze bestanddelen verwacht worden bij de combinatie. Het 
veiligheidsprofiel wordt gekarakteriseerd door typische anticholinerge en bèta-adrenerge symptomen gerelateerd aan de individuele bestanddelen van de combinatie. Andere veel voorkomende bijwer-
kingen gerelateerd aan het geneesmiddel (gerapporteerd bij tenminste 3% van de patiënten met Ultibro Breezhaler en tevens meer dan bij placebo) waren hoest en orofaryngeale pijn (waaronder irritatie 
van de keel). Samenvatting van bijwerkingen in tabelvorm. De bijwerkingen die gevonden werden tijdens klinische studies en uit postmarketingbronnen worden weergegevenvolgens de MedDRA-systeem/
orgaanklassen (tabel 1).Binnen elke systeem/orgaanklasse worden de bijwerkingen gerangschikt in volgorde van frequentie, met de meest voorkomende reacties eerst. Binnen elke frequentiecategorie 
worden de bijwerkingen gepresenteerd in dalende volgorde van ernst. Bovendien is de overeenstemmende frequentiecategorie voor elke bijwerking gebaseerd op de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10); 
vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bijwerkingen: Infecties en 
parasitaire aandoeningen. Bovenste luchtweginfectie2: Zeer vaak. Nasofaryngitis2: Vaak. Urineweginfectie2: Vaak. Sinusitis2: Vaak. Rinitis2 : Vaak. Immuunsysteemaandoeningen. Overgevoeligheid2 : Soms. 
Angio-oedeem2,4: Soms. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Diabetes mellitus en hyperglykemie2: Soms. Psychische stoornissen. Slapeloosheid2: Soms. Zenuwstelselaandoeningen. Duizeligheid2: 
Vaak. Hoofdpijn2: Vaak. Paresthesie2: Soms. Oogaandoeningen. Glaucoom1: Soms. Hartaandoeningen. Ischemische hartziekte2: Soms. Atriumfibrillatie2: Soms. Tachycardie2 : Soms. Palpitaties2: Soms. 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Hoest2: Vaak. Orofaryngeale pijn waaronder irritatie van de keel2 : Vaak. Paradoxale bronchospasmen3: Soms. Bloedneus2: Soms. Maagdarm-
stelselaandoeningen. Dyspepsie2: Vaak. Tandcariës2: Vaak. Gastro- enteritis3: Vaak. Droge mond2: Soms. Huid- en onderhuidaandoeningen. Jeuk/uitslag2: Soms. Skeletspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen. Skeletspierpijn2: Vaak. Spierspasme2: Soms. Myalgie2: Soms. Pijn in extremiteiten3 : Soms. Nier- en urinewegaandoeningen. Blaasobstructie en urineretentie2: Soms. Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaatsstoornissen. Pyrexie1: Vaak. Thoracale pijn2: Vaak. Perifeer oedeem2: Soms. Vermoeidheid2: Soms. 1 Bijwerking waargenomen met Ultibro Breezhaler maar niet met de individuele 
bestanddelen. 2  Bijwerking waargenomen met Ultibro Breezhaler en tenminste één van de individuele bestanddelen. 3 Bijwerking waargenomen met tenminste één van de individuele bestanddelen, maar 
niet met Ultibro Breezhaler; frequentiecategorieën volgens rubriek “Bijwerkingen” van de Samenvatting van de Productkenmerken van de individuele bestanddelen. 4 Meldingen uit postmarketingervaring; 
frequenties zijn echter berekend op basis van klinische studiegegevens. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hoest kwam vaak voor, maar was meestal van lichte aard. Melding van vermoedelijke 
bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdu-
rend worden gevolgd. Zie bijsluiter voor verdere details . HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, 
Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. EU/1/13/862/001-008. AFLEVERINGSWIJZE. Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING 
VAN DE TEKST. 09.10.2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelen-bureau (http://www.ema.europa.eu). 

Referenties : Ŧ Remgeld gewoon stelsel; *patiënten hadden ten minste 1 matige of ernstige exacerbatie in de voorbijgaande 12 maanden; ** patiënten hadden geen matige of ernstige exacerbatie in de voorbijgaande 12 maanden; + based on SGRQ-C Total Score (Secundair Eindpunt); ° Wedzicha et al. 2016, 
published online in NEJM on 15 May 2016; 1. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. N Engl J Med. Online May 15, 2016. Primair eindpunt: non-inferioriteit alle exacerbaties versus Seretide ;Secundaire eindpunten: tijd tot eerste COPD exacerbatie(mild, matig en ernstig), tijd tot eerste matige of ernstige 
exacerbatie en de tijd tot eerste ernstige exacerbatie bij patiënten met matig tot ernstig COPD (FEV1 <60% en >25%) met minstens 1 exacerbatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de studiedeelname; 2. Wedzicha JA, et al. Lance t Respir J 2013:1:199-209; verschil in exacerbaties aangetoond versus 
tiotropium open label op het vlak van alle exacerbaties (milde, matige en ernstige exacerbaties); 3. Vogelmeier CF, et al. Lancet Respir Med ;2013 :1 :51-60; 4. Bateman et al. Eur Respir J 2013;42(6):1484-94; 5. Mahler DA, et al. Eur Respir J 2014 ;43 :1599-1609

Pub Ultibro_Herfst_Hond_nov_2016.indd   2 21/11/2016   11:51:39



I 31 

De Specialist 95 ❚ 1 december 2016www.despecialist.eu

Drie nieuwe restaurants te ontdekken

1.  Amen, Franz Merjaystraat 165, 1050 Brussel. Tel.: 02/217.10.19. http://amen.
restaurant/ Van dinsdag tot zaterdag van 12u tot 14u30 en van 19u tot 22u30.  

Deze nieuwe plek – verrezen uit de nog warme assen van stadsbistro Gaspar – 
bezegelt een ‘buitenechtelijke’ samenwerking tussen Pascal Devalkeneer – van 
het tweesterrenrestaurant Le Chalet de la Forêt – en juwelenontwerpster Pili 
Collado, geschoold als architecte. De pitch? Voor Devalkeneer is het een heil-
zame terugkeer naar zijn eerste liefde, Le Bistro du Mail, waar het voor hem 
allemaal mee begonnen is. De chef van Le Chalet wil een plek creëren die huis-
lijke warmte uitstraalt en waar je onder vrienden gezellig kan tafelen. Dit alles 
met een kaart waarop vier voor- en vier hoofdgerechten prijken, aangevuld met 
seizoenssuggesties in mediterrane sferen. Zoals? Geroosterde boleten, vijgen 
en polenta; risotto van Griekse pasta met kokkels en poutargue; kalfszwezeriken 
met kruiden; witte koolvisrug, fregola 
van gekonfijte citroen en kappertjes. 
Het enige minpunt? De prijs: u zal uw 
spaarcentjes moeten bovenhalen met 
voorgerechten tussen 19 en 29 euro en 
hoofdgerechten tussen 32 en 37 euro 
(zonder extra groenten). Toch wel een 
tegenstrijdigheid: de zaak positioneert 
zich hiermee eerder als een sterren-
zaak dan als een bistro. Een kleine 
teleurstelling voor iedereen die zich 
graag eens liet verwennen door De-
valkeneer aan een kleiner prijsje. Een 
compliment voor het prachtige strakke 
en witte decor dat geïnspireerd werd 
door de eenvoud van de Shakers.

2.  Le Cribbi, place de la Digue 36, 
6000 Charleroi. Tel.: 0472/23.69.32.  
Open van dinsdag tot zaterdag  
van 11u30 tot 22u.

Le Cribbi is een van die kruisingen zo-
als je ze enkel in Charleroi tegenkomt. 
De combinatie van een gepassioneer-
de wijnliefhebber en een Kameroense 
die heel graag de keuken van haar 
land wil laten ontdekken. Deze zaak 
zou natuurlijk helemaal niet speciaal 
zijn zonder zijn bijzondere wijnen – het 
gamma wordt gekozen in samenwer-
king met de uitstekende Luikse invoer-
der La Cave des Oblats en bevat en-
kele kleine pareltjes zoals de Château 
de Bellet. Ook is er de uiterst gulle 
keuken, met onder meer de onverge-
telijke poulet DG. Een zaak met een 
ontwapenende authenticiteit, ver van 
de typische stadszaken.M
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Voor meer info, surf naar 

kbc.be/mediservice/payconiq

Cash 
is passé!  
Hebt u een eigen zaak?

Met Payconiq betalen uw 
patiënten gewoon met 

hun smartphone.

ADV_KBC_Payconiq_MVB_250x317_N.indd   1 02-09-16   10:27

3.  The Butcher’s son, Boomgaardstraat 1, 2018 Antwerpen. Tel.: 03/230.16.38.  
www.thebutchersson.be. Open van 12u tot 14u en van 18u tot 21u30,  
gesloten op zaterdag en zondag.

The Butcher’s son, ondergebracht in Brouwerij De Koninck, is de nieuwste Antwerpse 
sensatie. De zaak heeft een 100% open keuken in een bruut kader van blote baksteen. 
Deze bijzondere setting hebben we te danken aan chef Jan Michielsen en sommelier 
Luc Dickens die allebei hun sporen hebben verdiend in het sterrenrestaurant De Scho-
ne van Boskoop. Verschillende elementen maken van deze zaak een bijzondere plek: 
kwalitatieve fijne vleeswaren (Secreto 07, kop…), een uitgelezen wijnkaart met enkele 
Oostenrijks-Duitse pareltjes, vlees uit te kiezen aan de toonbank… en dan zijn er ook 
nog de royale porties frietjes gebakken in rundsvet… ❚

Michel Verlinden
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E
lk bedrijf dat een elektr(on)

isch toestel op de Belgische 

markt brengt, heeft een aan-

vaardingsplicht voor datzelf-

de toestel wanneer het ‘end 

of life’ is. Het bedrijf is verant-

woordelijk voor de terugname, het transport 

en de recyclage van het toestel wanneer het 

afgedankt wordt. In 2001 werd daarom door 

producenten van elektromateriaal de vzw  

Recupel opgericht. De Recupel-bijdrage 

wordt gebruikt om de inzameling, het trans-

port en de recyclage van afgedankte elek-

trotoestellen in België te organiseren, om de 

consumenten te sensibiliseren en om audits 

en controles uit te voeren.

Er wordt wereldwijd jaarlijks 40 tot 50 mil-

joen ton e-waste of elektronisch afval gege-

nereerd, wat overeenkomt met meer dan 

300.000 blauwe vinvissen. E-waste is het 

snelst groeiende type afval. Jaarlijks produ-

ceert de wereldbevolking er 3 à 5% meer van 

dan het jaar voordien. In 2015 verzamelde 

Recupel 111.355 ton van dergelijk afval, dat is 

bijna 10 kilogram per inwoner. Tot eind 2015 

was de doelstelling voor EU-lidstaten nog 4 

kilogram per inwoner. België scoort dus goed.

“Waarom is dat sorteren en recycleren be-

langrijk, is een vraag die we heel vaak krijgen”, 

zegt Bruno Fierens, persverantwoordelijke 

van Recupel. “In België worden correct inge-

zamelde toestellen voor 90% gerecycleerd en 

krijgen ze een nieuwe nuttige toepassing. Dit 

wordt bijna uitsluitend gedaan door Belgische 

bedrijven. In ons land werd in 2015 284.618 

ton elektro op de markt gebracht, waarvan 

111.356 ton of of 27.195.399 toestellen door 

Recupel werden ingezameld voor recycla-

ge. Dit betekent dat 39% van de elektrische 

en elektronische apparaten die op de markt 

worden gebracht, worden ingezameld door 

Recupel.”

Door de ‘urban mining’-activiteiten van Re-

cupel, die passen in de principes van de cir-

culaire economie, werd in 2015 meer dan 

80.000 ton grondstoffen opnieuw beschikbaar 

voor de productie van nieuwe apparaten. Ze 

hoeven daardoor dus niet langer via klassieke 

mijnbouw ontgonnen te worden. Het inzame-

lings- en verwerkingssysteem ontwikkeld door 

Recupel maakt van België een van de meest 

vooruitstrevende landen op het vlak van een 

circulaire economie voor elektromateriaal. Een 

van de zaken die de e-recyclage in België zo 

efficiënt maakt, is de depollutie: het weghalen 

van de schadelijke stoffen is de eerste stap en 

gebeurt manueel. Recupel innoveert voortdu-

rend om zijn systeem verder te ontwikkelen en 

het aantal verzamelde en gerecycleerde toe-

stellen te verhogen. De uitdagingen en dus ook 

de focus voor de volgende jaren is voor Recu-

pel de toename van de inzameling in België en 

het beter sluiten van de keten in samenwerking 

met alle actoren.

Groepspraktijk 
als ophaalpunt
De medische sector, die hoog technologisch 

is – zowel wat betreft consumententoestellen, 

e-Health-devices, als professionele toestellen 

– heeft een vrij laag inzamelpercentage.

“Wat gebeurt er met medische toestellen als 

ze ‘end of life’ zijn? Het is iets wat de medi-

sche sector zich ook moet afvragen”, zegt 

Fierens. “We deden in 2015 een studie naar 

hoeveel elektrotoestellen Belgische gezinnen 

gemiddeld bezitten. We kwamen uit op ge-

middeld 77, waarvan ze er tien bovendien 

nooit gebruiken. Dat komt neer op 48 miljoen 

toestellen die gewoon rondslingeren in Bel-

gische huishoudens. Hoeveel elektro-afval 

slingert er dan niet rond in dokterskabinetten 

en ziekenhuizen? Het is een kwestie die vaak 

vergeten wordt.”

Op zijn site geeft Recupel aan hoe je elke type 

afval van de hand kan doen. “Een groeps-

praktijk kan bijvoorbeeld gratis een ophaal-

punt worden voor Recupel: je krijgt dan een 

groot recipiënt dat wij komen ophalen als het 

vol is. Voor professionele toestellen kan je 

een door Recupel erkende Recycler bellen –  

die lijst staat ook op onze site. Met huishou-

delijke toestellen kan je in het recyclagepark 

terecht en voor klein elektro en lampen zijn  

de RecyclePunten die je in steeds meer  

supermarkten vindt ook geschikt.”

Door een herziening van de Europese richtlijn 

stappen we over van een doelstelling in aan-

tal kilo per inwoner naar een minimum inza-

melingspercentage per lidstaat. Vanaf 2016 

bedraagt het jaarlijks te halen minimum-inza-

melingspercentage 45% van de gemiddelde 

gewichtshoeveelheid elektro die de voor-

gaande drie jaren in België in de handel is ge-

bracht, wat neerkomt op ongeveer 12 kilo per 

inwoner. Vanaf 2019 wordt dit streefdoel 65% 

(17 kilo), of als alternatief 85% van de hoe-

veelheid in België gegenereerd elektro-afval. 

“Wij kunnen in België op dit moment zoals ge-

zegd 39% inzamelen om correct te recycleren, 

maar voor medische apparatuur ligt dat per-

centage veel lager. Die reflex is in de medische 

wereld blijkbaar minder ingebouwd, zowel bij 

artsen als ziekenhuizen. Nochtans leidt een be-

tere verwerking tot een gezondere samenleving. 

Dus een dokter die denkt aan gezondere pati-

enten steunt logischerwijs ook een gezonder af-

valbeleid. Mensen denken te gemakkelijk dat ze 

hun elektronisch afval correct laten weghalen, 

terwijl dat niet altijd het geval is. De bewustwor-

ding daarvan is belangrijk.”
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Medische wereld moet 
        meer elektro-afval recycleren

Volgens een nieuwe Europese richtlijn moet België tegen 2019 65%  

van zijn elektro-afval recycleren. En daarin heeft de medische sector  

een achterstand in te halen, zegt Recupel. “Mensen denken te gemakkelijk 

dat ze hun elektronisch afval correct laten weghalen, terwijl dat niet altijd  

het geval is. De bewustwording daarvan is belangrijk.”

MEDEDELING VAN RECUPEL

Een dokter die denkt 
aan gezondere patiënten 
steunt logischerwijs ook 
een gezonder afvalbeleid.

“Hoeveel elektro-afval slingert er niet rond  
in dokterskabinetten en ziekenhuizen?  
Dat wordt vaak vergeten” (Bruno Fierens)
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INTRODUCING ZEPATIER® (elbasvir and grazoprevir)

ONE PILL ONCE A DAY1

12 weeks no ribavirin  
for the majority of patients1

MULTIPLE PATIENT TYPES1,*

INDICATION: ZEPATIER is indicated for the treatment of 
chronic hepatitis C genotypes 1, or 4 infection in adults.1

MSD Belgium BVBA/SPRL  Lynx Binnenhof 5, Clos du Lynx – Brussel 1200 Bruxelles.
AINF-1197421-0000  • Date of last revision 10/2016

Before prescribing ZEPATIER®, please consult the prescribing information.
1. Prescribing information Zepatier, BE SPC 07/2016   
*  Genotype 1 and 4, Treatment naïve, treatment experienced (1st generation protease inhibitors/Peg-IFN +RBV), patients with chronic kidney disease 

stage 4/5, patients with co-infection with HIV, patinets on opioid agonist therapy , patients with compensated cirrhosis

q Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 
4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zepatier® 50 mg/100 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg elbasvir en 100 mg grazo-
previr. Hulpstof(fen) met bekend effect Elke filmomhulde tablet bevat 87,02 mg lactose (als monohydraat) en 3,04 mmol (of 69,85 mg) natrium. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Beige, 
ovale tablet van 21 mm x 10 mm met aan één kant ‘770’ ingeslagen en aan de andere kant glad. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Zepatier is geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen (zie 
rubrieken 4.2, 4.4 en 5.1). Zie rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over de activiteit specifiek gericht tegen het genotype van het hepatitis C-virus (HCV). 4.2 Dosering en wijze van toediening Behandeling met Zepatier moet worden ingesteld en opgevol-
gd door een arts met ervaring in het behandelen van patiënten met CHC. Dosering De aanbevolen dosering is één tablet eenmaal per dag. Aanbevolen behandelingsduur en schema’s zijn weergegeven in tabel 1 hieronder (zie rubrieken 4.4 en 5.1): Tabel 
1: Aanbevolen Zepatier-therapie voor behandeling van chronische hepatitis Cinfectie bij patiënten met of zonder gecompenseerde cirrose (alleen Child-Pugh-klasse A): HCV-genotype 1a (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken. 
Zepatier gedurende 16 weken plus ribavirineA moet worden overwogen bij patiënten met HCV-RNA-niveau bij baseline > 800.000 IE/ml en/of de aanwezigheid van specifieke NS5A-polymorfismen die minstens een 5-voudige reductie in activiteit van elbas-
vir veroorzaken om het risico op falen van de behandeling te verminderen (zie rubriek5.1).;- HCV-genotype 1b (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken;- HCV-genotype 4 (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken. Zepatier 
gedurende 16 weken plus ribavirineA moet worden overwogen bij patiënten met HCV%-RNA-niveau bij baseline > 800.000 IE/ml om het risico op falen van de behandeling te verminderen (zie rubriek 5.1). A In klinische studies was de dosis ribavirine gebaseerd 
op het gewicht (< 66kg = 800 mg/dag, 66 tot en met 80 kg = 1000 mg/dag, 81 tot en met 105 kg = 1200 mg/dag, > 105kg = 1400 mg/dag) toegediend in twee aparte doses met voedsel. Voor specifieke doseringsvoorschriften voor ribavirine, inclusief dosisaan-
passing, raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken voor ribavirine. Patiënten moeten worden geïnstrueerd dat indien binnen 4 uur na toediening van de dosis braken optreedt, er tot 8 uur voor de volgende dosis een extra tablet kan worden 
ingenomen. Als er meer dan 4 uur na toediening van de dosis sprake is van braken, hoeft er geen extra dosis te worden gebruikt. Wanneer een dosis Zepatier wordt vergeten en er nog geen 16 uur verstreken zijn sinds het tijdstip waarop Zepatier gewoon-
lijk wordt genomen, moet de patiënt worden geïnstrueerd Zepatier zo snel mogelijk in te nemen en de volgende dosis Zepatier op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Als er meer dan 16 uur zijn verstreken sinds het tijdstip waarop Zepatier gewoonlijk 
wordt genomen, moet de patiënt worden geïnstrueerd de vergeten dosis NIET in te nemen en de volgende dosis in te nemen volgens het gebruikelijke doseringsschema. Patiënten moeten worden geïnstrueerd geen dubbele dosis te nemen. Ouderen Bij 
ouderen is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Nierfunctiestoornis en terminale nierinsufficiëntie (ESRD) Bij patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig 
(inclusief patiënten die hemodialyse of peritoneale dialyse krijgen) (zie rubriek 5.2). Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse A) is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig. Zepatier is gecontra-indiceerd bij 
patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B of C) (zie rubrieken 4.3 en 5.2). De veiligheid en werkzaamheid van Zepatier zijn niet vastgesteld bij levertransplantatiepatiënten. Pediatrische patiënten De veiligheid en 
werkzaamheid van Zepatier bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Oraal gebruik. De filmomhulde tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt en kunnen met 
of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 5.2). 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). Patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (ChildPugh-klasse 
B of C) (zie rubrieken 4.2 en 5.2). Gelijktijdige toediening met remmers van organische anion-transporterende polypeptide 1B (OATP1B) zoals rifampicine, atazanavir, darunavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir, cobicistat of ciclosporine. Zie rubrieken 4.4 en 4.5. 
Gelijktijdige toediening met inductoren van cytochroom-P450-3A (CYP3A) of Pglycoproteïne (Pgp), zoals efavirenz, fenytoïne, carbamazepine, bosentan, etravirine, modafinil of sint-janskruid (Hypericum perforatum). Zie rubrieken 4.4 en 4.5. 4.8 Bijwerkingen 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel De veiligheid van Zepatier werd geëvalueerd op basis van 3 placebogecontroleerde studies en 7 niet-gecontroleerde klinische fase 2- en 3studies bij ongeveer 2000 proefpersonen met een chronische hepatitis 
Cinfectie met gecompenseerde leverziekte (met of zonder cirrose). In klinische studies waren de meest gemelde bijwerkingen (meer dan 10 %) vermoeidheid en hoofdpijn. Minder dan 1 % van de proefpersonen die werden behandeld met Zepatier met of 
zonder ribavirine had last van ernstige bijwerkingen (buikpijn, transiënte ischemische aanval en anemie). Minder dan 1 % van de proefpersonen die werden behandeld met Zepatier met of zonder ribavirine beëindigde de behandeling definitief vanwege 
bijwerkingen. De frequentie van ernstige bijwerkingen en stopzettingen van de behandeling vanwege bijwerkingen bij proefpersonen met gecompenseerde cirrose was vergelijkbaar met die bij proefpersonen zonder cirrose. Bij onderzoek van elbasvir/
grazoprevir met ribavirine, waren de meest frequente bijwerkingen op de combinatietherapie van elbasvir/grazoprevir + ribavirine consistent met het bekende veiligheidsprofiel van ribavirine. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm De volgende bijwerkingen 
zijn vastgesteld bij patiënten die Zepatier zonder ribavirine gebruikten gedurende 12 weken. De bijwerkingen zijn hieronder weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak 
(≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000) of zeer zelden (< 1/10.000). Tabel 3: Bijwerkingen vastgesteld met Zepatier*: Voedings- en stofwisselingsstoornissen: verminderde eetlust (frequentie vaak);- Psychische stoornissen: 
insomnia, angst, depressie (frequentie vaak).- Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn (frequentie zeer vaak); duizeligheid (frequentie vaak).- Maag-darmstelselaandoeningen: misselijkheid, diarree, constipatie, bovenbuikpijn, buikpijn, droge mond, braken 
(frequentie vaak).- Huid- en onderhuidaandoeningen: pruritus, alopecia (frequentie vaak).- Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artralgie, myalgia (frequentie vaak).- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid (fre-
quentie zeer vaak); asthenie, prikkelbaarheid (frequentie vaak). *Gebaseerd op gepoolde gegevens van patiënten die gedurende 12 weken zijn behandeld met Zepatier zonder ribavirine. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Afwijkende laborato-
riumwaarden: Veranderingen in de geselecteerde laboratoriumparameters worden beschreven in tabel 4. Tabel 4. Geselecteerde behandelingsgerelateerde afwijkende laboratoriumwaarden Laboratoriumparameters - Zepatier* (n=834; n(%)): ALAT (IE/l) : 
5,1-10,0 × ULN† (Graad 3) - n=6 (0,7%); > 10,0 × ULN (Graad 4) - n=6 (0,7%).- Totaalbilirubine (mg/dl): 2,6-5,0 × ULN (Graad 3) - n=3 (0,4%); > 5,0 × ULN (Graad 4) - n= 0. *Gebaseerd op gepoolde gegevens van patiënten die behandeld werden met Zepatier zonder 
ribavirine gedurende 12 weken; †ULN: Bovenste limiet van de normaalwaarde volgens het testlaboratorium. Late ALATverhogingen in het serum Tijdens klinische studies met Zepatier met of zonder ribavirine ondervond < 1% (13/1690) van de proefpersonen 
over het algemeen in of na behandelingsweek 8 (aanvang gemiddeld na 10 weken, bereik 6-12 weken) een verhoging van ALAT ten opzichte van de normaalwaarde tot meer dan 5 maal de bovengrens van normaal (ULN), ongeacht de behandelingsduur. 
Deze late ALATverhogingen waren meestal asymptomatisch. De meeste late ALATverhogingen verdwenen in de loop van de behandeling met Zepatier of na voltooiing van de behandeling (zie rubriek 4.4). De frequentie van late ALAT-verhogingen was hoger 
bij proefpersonen met een hogere plasmaconcentratie van grazoprevir (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.2). De incidentie van late ALATverhogingen werd niet beïnvloed door de behandelingsduur. Cirrose was geen risicofactor voor late ALAT-verhogingen. Minder 
dan 1% van de proefpersonen die met Zepatier met of zonder ribavirine werden behandeld, ondervond ALATverhogingen > 2,5 – 5 maal de ULN tijdens de behandeling; er werden geen behandelingen stopgezet vanwege deze ALATverhogingen. 
Pediatrische patiënten Er zijn geen gegevens beschikbaar. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en 
risico‘s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem voor België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Merck 
Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk  8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/16/1119/001 9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE 
VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 22/07/2016 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 07/2016 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. Aflevering enkel op medisch voorschrift.
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Werkaanbod

Na 13 jaar solo-praktijk heb ik nu een 
nieuwe uitdaging: een medisch huis 
oprichten met diëtiste, logopediste, 
podologe, psychologe en natuurlijk een 
collega huisarts. Eigen kabinet in nieuw-
bouw, parttime secretariaat, EMD Care 
Connect, georganiseerde weekwacht, 
wachtpost, e-health in orde.
Ik kijk ernaar uit om praktijkprojecten op 
te zetten, samen in overleg te gaan…
Hopelijk kunnen we samen hard wer-
ken voor onze patiënten, maar mekaar 
ook vrije tijd en verlof garanderen en 
kansen voor nevenactiviteiten.
Meer info: sophie.de.cauwer@skynet.be

Groepspraktijk te Knokke zoekt vierde 
collega. Voltijds secretariaat. Eigen 
kabinet.
Week-en weekendwacht.
Contact: 050/61.34.34
dokter.maene@gmail.com

Oogartsenpraktijk centrum Geraards-
bergen:
Vervanger gezocht periode april tem 
juli 2017 wegens bevallingsverlof. Vol-
ledig uitgeruste groepspraktijk met 
ondersteuning secretaresse gelegen 
aan station centrum Geraardsbergen. 
Uren en weekdagen vrij te bepalen en 
overeen te komen.
Interesse? neem gerust contact op 
via 0478 645 281 of isabellelequeu@ 
outlook.be.

Medisch secretaresse zoekt werk. 7 
jaar ervaring bij een oogarts. Regio 
Antwerpen en omstreken. Beschik-
baar vanaf januari 2017.
Mail: annemindel@yahoo.com

Huisarts praktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering.
tel.: 0495 22 10 31

Dringend plaatsvervanging gezocht, 
wegens ziekte, in goedgelegen praktijk 
te Deurne Zuid Antwerpen. Er is admi-
nistratieve ondersteuning voorzien.
Tel: 0474 365 838

Dynamische groepspraktijk dermatolo-
gie te Liedekerke, is op zoek naar een 
gemotiveerde dokter/dermatoloog.
Uren en dagen zijn bespreekbaar.
Groot patiëntenbestand, secreta-
riaatsmedewerker.
Bij interesse, 0472/20 81 22 of prak-
tijk@huidartsvandennest.be

MZG-arts met ruime ervaring in Busi-
ness Intelligence zoekt een nieuwe 
uitdaging. mzg.arts@gmail.com

PNEUMOLOOG gezocht voor zwanger-
schapsvervanging in Malle gedurende 
2 maand vanaf eind februari 2017. info 
en CV naar liesvanransbeeck@gmail.
com - 0476378449

Huisartsennetwerk van 6 collega-
huisartsen en 1 huisarts in oplei-
ding zoekt enthousiaste collega voor 
samenwerking. Netwerk op aparte 
locaties in Opglabbeek en As, 1 ge-
meenschappelijk patiëntenbestand 
en 1 gemeenschappelijk secretariaat. 
De locatie is vrij te kiezen, maar er is 
eventueel een kabinet ter beschikking 
in Opglabbeek.
Meer informatie vind je op  
www.debosbeek.be.
E-mail: creemers.veerle@gmail.com.

Ik zoek een collega voor associatie. 
Praktijk gelegen te Tollembeek-Gal-
maarden in Vl-Brabant. Twee kabi-
netten, EMD (medidoc), week en 
weekend-wacht . Werkzekerheid gega-
randeerd. Alle vormen van samenwer-
king zijn bespreekbaar.
rgors@skynet.be of telf: 054.589353

Deeltijds (4/5de) huisarts gezocht va-
naf januari ‘17 , voor praktijk in Hobo-
ken (Impulseo I zone; huisartsenwacht-
post) 
die naar nieuw en groter gebouw 
verhuist, (huis)artsen opleidt, in admi-
nistratieve ondersteuning voorziet en 
voornamelijk op afspraak werkt. 
Indien interesse of voor bijkomende 
inlichtingen, gelieve contact op te 
nemen via mail: bauwens.vanbylen@
skynet.be.

Landelijk gelegen groepspraktijk te 
KRUIBEKE zoekt arts om de praktijk te 
versterken vanaf 1/11/2016 (optie vast, 
later starten is ook een optie).
Goed georganiseerde groepspraktijk 
met 3 artsen. Consultaties zijn op afs-
praak en de huisbezoeken zijn goed 
georganiseerd en beperkt.
Voltijds telesecretariaat en een deelti-
jds administratieve bediende.
Uurrooster/vrije momenten samen te 
bespreken. Interesse? praktijk@sta-
lengestel.be

Medische secretaresse zoekt part 
time job. Ervaring op de dienst car-
diologie in Az Turnhout. Beschikbaar 
vanaf september. Regio Turnhout en 

omstreken. Voor meer info svandin-
genen@gmail.com. Ik stuur u graag 
mijn cv.

Bloeiende huisartsenpraktijk van 6 
artsen in het centrum van Geel zoekt 
enthousiaste collega voor vervanging 
tijdens bevallingsverlof van 1 van 
de collega’s. Periode maart tem eind 
juli, evt tot eind augustus, diverse 
patiëntenpopulatie, aangename wer-
ksfeer, elektronisch medisch dossier 
(Medidoc), voltijds secretariaat, online 
afsprakensysteem, aantal werkuren 
bespreekbaar
Bij interesse, graag contact opnemen 
met els.de.moitie@gmail.com.

Huisarts(en) gezocht voor dinsdag en/
of donderdag, en tijdens onze vakan-
tie voor praktijk in Hoboken (Impul-
seo I zone) die naar nieuw en groter 
gebouw verhuist, (huis)artsen opleidt, 
in administratieve ondersteuning 
voorziet en voornamelijk op afspraak 
werkt. Indien interesse of voor bijko-
mende inlichtingen, gelieve contact 
op te nemen via mail: bauwens.van-
bylen@skynet.be.

Huisarts met drukke praktijk in omge-
ving van Mechelen zoekt medewerker 
- Health.one - tel 0479 216773

Deeltijds (4/5de) huisarts gezocht vanaf 
januari ‘17 , voor praktijk in Hoboken
(Impulseo I zone; huisartsenwachtpost) 
die naar nieuw en groter gebouw ve-
rhuist, (huis)artsen opleidt, in admi-
nistratieve ondersteuning voorziet en 
voornamelijk op afspraak werkt. 
Indien interesse of voor bijkomende 
inlichtingen, gelieve contact op te 
nemen via mail: bauwens.vanbylen@
skynet.be.

Gezocht voor zwangerschapsverlof: 
vervanging voor de periode decem-
ber-januari. Bloeiende solo-praktijk 
in tielt-Winge, nabij Leuven. Consul-
taties enkel op afspraak via online 
agenda. Medidoc als dossiersysteem. 
Volledig nieuwe gerenoveerde en 
moderne kabinetten. Interesse? 
annlissens@hotmail.com

Ik zoek collega voor associatie
Landelijke praktijk in Baasrode ,mo-
menteel nog 4 maanden met Haio.
Gebruik van Careconnect en introlu-
tion voor afsprakenbeheer.
www.praktijkklooster.be

Gezocht jonge huisarts m/v uitbouw 
duo-praktijk Aalst, aangenaam wer-
ken, wagen en secretariaat ter be-
schikking. 

Alles bespreekbaar. Tel. 0475/ 32 11 77.
Groepspraktijk te Kortenberg zoekt 
vierde collega.
Voltijds secretariaat,consultatie op 
afspraak.
Georganiseerde week-en weekend-
wacht. 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, wachtpost 
in het weekend. Contact: info@groeps-
praktijksteenhuffel.be of 052/30 22 85.

Medisch materiaal

te koop: StarFitness of MyVibe Fitness 
Kantelplaat,
Bijna nooit gebruikt, Nieuw: 2000 Eu. 
Vraagprijs: 1000 Eu. Tel: 0475 25 52 66.

Welch Allyn CP 50 ECG toestel te koop. 
Nieuw gekocht in 2013, amper 20 ECG 
‘s Mee afgenomen. Nieuwprijs met 
elektroden en papier 1500, nu te koop 
voor 500 euro met elektroden bij. Ev 
ook draagtas. Geïnteresseerd? Mail naar 
an.konings@sportartskalmthout.be

TE KOOP:wegens stopzetting praktijk: 
electrisch onderzoeksbed, in goede 
staat . Prijs overeen te komen.
Riziv: 1.71225,77.830
Tel. 0474/66 95 32 .

Te Koop: Atlassen the Ciba Collection 
(Netter) -Hart; Endocrino; Nieren&U-
reters; Voortplanting; Gastro- in box.
Prijs OTK. Info: 0476699423

NKO-materiaal te koop: grote unit 
Lapperre, Microscoop KAPS, flexibe-
le en rigide laryngoscoop Olympus. 
Audio, Akoustische rhinomanometer, 
ENG+BERA Difra, autoclavabele en-
doscopen, klein materiaal: neusspecu-
la, oorspecula, zuigers, micro-oortan-
getjes. Nieuw tel: 0495/22.67.64.

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

JS
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De Stichting Kankerregister, gevestigd in hartje Brussel, 
is een dynamische organisatie die instaat voor de 
verzameling, de kwaliteitscontrole, de verwerking en de 
analyse van de kankerregistratiegegevens.

Om het registratieteam te versterken zijn we op zoek naar een arts (M/V).

Profiel

− Arts met interesse in verwerking van gezondheidsgegevens
− Arts bijkomende opleiding master beheer van gezondheidsgegevens (of gelijkwaardige 

ervaring) 
− Clinicus met interesse voor de (klinische) kankerregistratie, anatoom-patholoog, medisch 

oncoloog, radiotherapeut, …
− Ervaring met en kennis van classificatiesystemen (ICD, ICD-O, SNOMED, TNM,…), 

ervaring met nomenclatuurgegevens en kennis in oncologie is een pluspunt
− Interesse in de businesslogica van de applicaties van het Kankerregister
− Teamspeler met organisatietalent en goede communicatievaardigheden
− Goede kennis van het wetenschappelijk Engels (schriftelijk en mondeling), is naast het 

Nederlands en het Frans noodzakelijk

Takenpakket

− Adviserende en ondersteunende rol om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gegevens 
te bewerkstellingen

− Opleiding in de medische terminologie, registratietechnieken aan de data managers en 
andere medewerkers van het Kankerregister

− Validatie van de werkplanning
− Opleiding geven aan registratiemedewerkers van zorgprogramma’s oncologie in de 

ziekenhuizen
− Optimaliseren en standaardiseren van werkprocessen
− Vlot kunnen werken met de standaard officepakketten en andere applicaties 
− Vlotte schriftelijke en mondeling communicatie

Interesse

Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail naar Katia Emmerechts, Administratief Directeur 
katia.emmerechts@kankerregister.org – 02/250.10.10
Meer informatie vind je terug op de website www.kankerregister.org onder vacatures.

KLINISCH LABO VAN POUCKE  
te Kortrijk heeft een vacature voor een 

Klinisch bioloog, (m/v)
 

Wij zijn een privaat laboratorium actief in de 
gezondheidszorg. Het Klinisch Labo Van Poucke is 

geaccrediteerd door BELAC (Nr. 063-MED) en voldoet aan de 
norm EN ISO 15189:2012.

De activiteit van het laboratorium omvat alle takken van 
de klinische biologie, met name hematologie, serologie, 

biochemie, klinische scheikunde, immunologie, microbiologie 
en moleculaire biologie. 

 
Curriculum vitae te richten aan dhr. O. Van Poucke,  
Engelse Wandeling 7, 8500 Kortrijk.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij  
dhr. O. Van Poucke, tel. 0498/ 93.19.31 of  

o.vanpoucke@crocodil.com

Wij garanderen een persoonlijke en vertrouwelijke  
behandeling van uw schrijven en informatie.

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 po-
likliniek: onderzoekstafel, metalen ta-
feltjes (2), burelen (3), open kast, bu-
reelstoel.
Prijs OTK, info: Philippe.van.ooteg-
hem@telenet.be of 0475/273395

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

Vastgoed

TE KOOP: Le Marche, Midden-Italië. 
Succesvolle B&B, onderverdeeld in 5 
appartementen (samen 450 m2), met 
prachtig uitzicht, aangelegde tuin en 
zwembad. Meer info: mailtje naar nu-
mero7.cingoli@hotmail.com

TE KOOP: Le Marche, Midden- Italië. 
Volledig te renoveren woning 200 
m2 met olijfgaard (80 bomen) van 2 
hectare. Zeer goede prijs. Meer info: 
mailtje naar numero7.cingoli@hot-
mail.com

Te koop Ruime woning met praktijkrui-
mtes en met grote tuin.
Gelegen aan de rand van Brugge dicht 
bij algemeen ziekenhuis .
Zich wenden tot GSM 0478 564049.

Voor einde carrière: Attenhoven 
(Landen): apotheek met ruime woning.
Apotheek vennootschap met poten-
tieel. Het pand is privé en bestaat uit 
ruime moderne woning met tuin + 
parking/bouwplaats. Pand is uitermate 
geschikt voor medische praktijk of vrij 
beroep.
Onmiddellijk beschikbaar. paul.meu-
wissen@skynet.be T 0479.23 18 69

Te huur in Antwerpen - STIJFSELRUI 
32 (nabij Paardenmarkt): splinternieu-
we, moderne studentenkamer, volle-
dig bemeubeld. Lift.Met eigen badka-
mer/toilet. WIFI. Gemeenschappelijke, 
moderne ,ingerichte keuken. Fietsen-
berging. Binnentuin. Huur: 390€ + 
100€ kosten, all-in. Direct beschikbaar. 
Tel +32 (0) 3 260 46 26.

TE HUUR / TE KOOP: in MOL - Ruime 
Groepspraktijk ruimte met diverse park-
ing plaatsen - TOP LOCATIE – 300 m2 . 
INFO: tel 0496/501502 .

Appartement te huur Gent dichtbij UZ 
en station. Recent en in perfecte staat. 
Twee slaapkamers, open keuken met 
alle toestellen. Rustig zonnig terras ( 
tweede bouwlijn). Huur 840 Euro, evt 
garage 60 Euro. Onmidd vrij. Tel na 
19h 0475/685342

Te koop: mooi modern apparte-
ment midden zeedijk oostduinkerke. 
Prachtig zicht op zee en vernieuwd 
zwembad. 2 slaapkamers (voor 2 + 4 
personen), 84m², living, keuken met 
apparatuur, badkamer met ligbad, 
wasmachine, berging, apart toilet. 
Vraagprijs 500.000€. Aankoop garage 
ook mogelijk.

TE KOOP: mooi recent appartement 
(90m²) in perfecte staat in Oostende 
(Mariakerke) op Zeedijk met frontaal 
zeezicht –bouwjaar 2000-grote living 
en keuken -2slaapkamers ( voor 2 en-
4pers. )-badkamer met ligbad-apart toi-
let en bergruimte in kelder. Vraagprijs 
375.000Euro.Tel 0495790697
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Te Koop ruime dokterswoning met dito 
consultatieruimte, wegens stopzetting 
praktijk . Gratis overname praktijk en 
materieel . Gelegen in Grimbergen , 
centrum van het dorp, rechtover bush-
alte, sporthal ...
Tel 0476/22.03.72

TE HUUR: Praktijkruimte voor even-
tuele duopraktijk met gratis overname 
van pediatrisch patientenclienteel en 
gratis overname van medisch en bu-
reelmateriaal.Tel.0495/382324.Felix.
dhondt@telenet.be.

Moderne, stijlvolle consultatieruimte 
te huur te Dilbeek met uitstekende lig-
ging en zeer goede visibiliteit. Huuraan-
bod van de consultatieruimte/2 uur. 
0478930009

Te huur: 2 ruime ingerichte praktijkrui-
mten te Leuven, hal, toilet en wachtrui-
mte. Eigen inkom en ruime parking. 
Tel 0495/365 299.

PRAKTIJKRUIMTE TE HUUR: ruime 
praktijk, wachtzaal,kleine hall met 
toilet, met ruime parking gelegen 
te Zonhoven(ideaal tussen Has-
selt en Genk). Onmiddellijk vrij.
Tel:0475/626297

Te huur in Antwerp medical building
Praktijkruimte met wachtkamer on-
thaal receptie en afspraakbeheer. 
Info: info@antwerpmedicalbuilding.be

Vakantie

Vakantiewoning te koop Turkije. Open 
keuken. 2 slaapkamers 1 badka-
mer. Gemeenschappelijk zwembad. 
Prachtig uitzicht. €165k 0484 659036 
mirandadejonghe1@gmail.com

te huur- De Haan ruim app op 1è 
verdiep,beste deel zeedijk, 3 slaapka-
mers, alle comfor , zeer mooi frontaal 
zeezicht, grote living met groot terras 
en zonneterras achteraan
prive parking, fietsberging, digitale TV 
en internet van telenet, volledig inge-
richte keuken met vaatwasser, wasma-

chine en droogkast
 foto’s op aanvraag .

Te huur: les issambres cote d’Azur. 
Prachtige villa met overloop zwem-
bad en super,zeezicht. 10 personen. 4 
slaapkamers, 3 badkamers, overdekt 
terras, super gezellig ingericht. Overal 
zeezicht vanuit elke kamer. Grote open 
keuken met bar. Ook buitenbar. Ook 
kinderbedjes en stoelen aanwezig. 
Voor inlichten en foto’s 0475451711
TH/ Kust Middelkerke; 3 slp app; alle 
comfort; met garage en zwembad; 
op 200 m v/dijk; Nog vrij:mei-juni-
sept;herfstvak; 2-9/7 en 13-20/8. Tel 
0495/700823 of adine_braem@hot-
mail.com

Te huur vakantievilla met zwembad 
(5x10) in Marke Italië, 4slk,3bdk,zeer 
ruime living en open moderne keu-
ken, 2 terrassen met prachtig panora-
ma (o.m.zicht op Monte Sibillini),8km 
v.kust, geïsoleerde ligging, 800 
m.v.dorp, www.baciodelsole-Monte-
fiore.com.

Te huur: Authentiek almhuis in Flat-
tach, Karinthië. Gelegen op 1600m 
hoogte,adembenemend zicht,voorzien 
van comfort.
http://almhaus-huttenromantik.mica-
zu.nl of 0477 47 93 94

Te huur: prachtige villa in Nyons, met 
verwarmd privézwembad in mooie 
provençaalse tuin, mooi uitzicht , 10 
personen, voorzien van alle comfort.
Wifi, tafeltennis, verschillende 
terrassen,op wandelafstand van het 
centrum.
Alle inlichtingen en info: http://coeur-
dabricot.micazu.nl of mail naar suzy.
deschryver@gmail.com

mooi appartement te huur 
Knokke-Zoute Kustlaan hoek 
Driehoeksplein,alle confort 3 
slaapkamers,fietsenstalling,ook voor 
korte periodes tel.dr.J.L. 012.234455

TE HUUR goed gelegen appartement 
Torre del mar (vlucht op Malaga)  
zeedijk, 4 pers, zwembad, vrij van mei 

tot september 2016, per 2 weken.
kmeyvisch@skynet.be

Te Huur Appartement Zeedijk Knokke-
Duinbergen, tussen casino en zeilclub. 
Modern luxueus hoekappartement 
met wijd zicht. Drie ruime slaapka-
mers, twee badkamers, 6 pers. 135m. 
Th juni en eerste helft JULI. Andere 
periode mgl. Tel 0478/22.14.83

Th Franse Pyreneeën villa 8 pers 4 slk 
2bdk alle comfort internet.
Tuin 20 are en privaatzwembad. Win-
ter: skiën , zomer: alle bergsporten.
www.homeaway.nl woning 6358655 
of tel 0475 232065.

Vakantie Duinbergen
App te huur: 3 slaapkamers, 2 badk, 
open zicht, alle nodige comfort en 
vlakbij het strand. Voor bijkomende 
info: 0476/51.12.87
Te Huur: Nieuw 2 slk app op strand Mar 
Menor met zicht op zee en natuurpark
https://www.homeaway.nl/vakan-
tiewoning/p1667133 of 0473643490

Te huur: prachtige mobilhome burstner
7,5m rijbewijs B alle Comfort Hotelservice
www.mobilhomeverhuurmortsel.be
e-mail: anne.fuyen@hotmail.com

Te huur vakantievilla met zwembad 
(5x10) in Marke Italië, 4slk,3bdk,zeer 
ruime living en open moderne keu-
ken, 2 terrassen met prachtig panora-
ma (o.m.zicht op Monte Sibillini),8km 
v.kust, geïsoleerde ligging, 800 
m.v.dorp, www.baciodelsole-Monte-
fiore.com.

ITALIË, grens Tosc.-Umbrië: pracht. 
vakantiewoning, zeer rustig gelegen, 
met drie wooneenheden, elk voor 4 à 5 
personen, apart of samen beschikbaar. 
Panoramisch zicht, grote tuin met ter-
rassen, zwemkom van 12m op 6m. Van 
mei tot en met september. 
Tel: 0495.29 17 77.
www.capegliano.be

Te huur: LES ISSAMBRES (côte-
d’azur): vakantiewoning voor 6 – 

8 personen met zwembad en prachtig 
zeezicht (Baai van Saint-Tropez)
Zeer rustige ligging, 3 slaapkamers,  
2 badkamers, airconditioning, WIFI.
meer info en foto’s op www.azuren-
kust.eu

Te huur: recent vernieuwde villa met 
prive zwembad in Zuid-Spanje, Anda-
lusie. Villa voor 14 Personen (ideaal 
voor 2 families) met prachtig zeezicht 
aan de baai van La Herradura - 1 uur 
rijden van de luchthaven van Malaga. 
voor meer info: www.casaramadelo-
livo.com of tel. 0476 928471 (Patricia 
del Castillo)

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

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

TH Zuid Spanje, schitterend gelegen 
villa (zee en sneeuw zicht) met afzon-
derlijk appartement. www.ownersdi-
rect.co.uk/accommodation / p8156284 
Of T. 0495274804

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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