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2016 voor artsen
2016 begon veelbelovend: een massaal gesteund akkoord 
voor twee jaar, e-health versnelt, interessante KCE-rapporten 
over de Spoed en de rol van de psychiater, het lang verwachte 
dynamisch artsenkadaster. De Orde kondigt een verdere 
modernisering aan. Minister De Block scheert nog hogere 
toppen in de populariteitspolls.
Toch smeulen er enkele onopgeloste dossiers op de 
achtergrond: de tarieven voor de plastisch chirurgen omtrent 
borstreconstructie met eigen weefsel, de btw van 21% op 
geneeskunde, de bewijslast informed consent bij arts of 
patiënt, de relatie met de eerste lijn en andere zorgverleners, 
de dubbele cohorte 2018, de farce rond het Franstalige 
toelatingsexamen.

De grote schok volgt in het najaar, als gezondheidszorg 
geofferd wordt op het besparingsaltaar. Artsen zien hun index 
grotendeels ingepikt, het akkoord staat op de helling, de 
betovering van Maggie is verbroken. Haar ziekenfondspact 
stelt de syndicaten niet gerust, de verdeling van de resterende 
index wordt met lange tanden aanvaard, en de hervorming van 
KB 78 blijft voorlopig wazig, alle grote woorden ten spijt.

2016 voor ziekenhuizen
Voor ziekenhuizen is 2016 het jaar van de netwerking. Hun 
dynamisme blijkt bij uitstek uit hun reactie na de terreur van 
22 maart. Iedereen zwaait spoeddiensten en ziekenhuizen 
lof toe. Maar verder blijft het financieel behelpen met een 
derde van hen in het rood. Onze enquête wijst uit dat 37% 
rekent op minder bedden het volgende decennium, kleinere 
ziekenhuizen zitten in het defensief. Vlaanderen moet na de 
staatshervorming de doorgeschoven schulden verteren voor 
de zorginstellingen. 
Wordt 2017 het jaar van de waarheid, als minister De Block 
haar plannen ontvouwt over de nieuwe ziekenhuisfinanciering? 
De tijd dringt.

Dit was 2016:

Maggie’s magie  
is foetsie

  Wachtposten:  
(pre)-triage juridisch onderuit blz. 28   Netwerken over ideologische grenzen blz. 34

Onze terugblik op het jaar 2016 vindt u op blz. 2-29
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2 I JANUARI

Verschenen in Le Vif/L’Express

10 januari 2016
De dood van David Bowie.

JS
29

51
N

1

1

21

31
Btw van 21% voor 
esthetische chirurgie: 
overgangsperiode
Ondanks het protest van de Bvas wordt 

de btw van 21% op esthetische chirur-

gie op 1 januari 2016 van kracht, maakte 

minister van Financiën Johan Van Overt-

veldt (N-VA) eerder bekend in de Kamer.  

De maatregel maakt deel uit van de tax-

shift. Volgens de regering gaat het om een 

luxeproduct. 

Voor plastische chirurgie met het oog 

op reconstructie (puur medisch) blijft de 

vrijstelling bestaan. De inkomsten van 

de maatregel worden begroot op 80 mil-

joen euro.

De Bvas verzet zich tegen de maatregel 

omdat de ‘remedie’ (inkomsten voor tax-

shift) erger is dan de ‘kwaal’ (administra-

tieve overlast).

Maar begin 2016 beseft de administratie 

die zelf amper haar weg vindt in dit klu-

wen, dat een overgangsperiode nodig is. 

Dat dringt ook door tot de minister: “De 

technische uitwerking blijkt niet evident. 

Hoe grens je het louter esthetische as-

pect af?”, dixit financiënminister Johan 

Van Overtveldt plots. Het kabinet van 

minister van Gezondheidszorg Maggie 

De Block (Open Vld) bevestigt dat er pro-

blemen zijn met de ‘uitvoerbaarheid’.

Netwerking  
op volle kracht
Het wettelijk kader voor ziekenhuisnet-

werking mag dan nog niet vastliggen, in 

Vlaanderen steken de groten een tandje 

bij. 

Nu schuiven de grootste twee in Antwer-

pen, ZNA en GZA, op naar elkaar. En dat 

onder impuls van Wouter De Ploey, kers-

vers CEO van het ZNA. Aan GZA-kant 

staat grote baas Etienne Wauters aan het 

roer om de nieuwe koersrichting uit te 

zetten. Intussen verklaren ook Gent en 

Leuven dat er tussen hen ‘meer is dan 

elkaar graag zien’ (dixit Dirk De Ridder). 

Johan Kips (Zorgnet-Icuro) van zijn kant 

steekt als netwerkexpert de taalgrens 

over naar het Brusselse Erasme want 

ook daar beseft men het belang van een 

sterk netwerk. En 2016 is voor Maggie 

De Block een jaar dat in het thema staat 

van… netwerken. De overheid krijgt dus 

precies wat ze wou: een zorglandschap 

dat zich in sneltempo omvormt op zoek 

naar quick wins en synergieën.

In een 
stroomversnelling: 
e-health
In januari raken de volgende gegevens 

bekend.

• Het aantal artsen dat actief gegevens 

deelt via de hubs steeg van 430 in 

oktober 2014 naar 5.442 in januari 

2016.

• Het aantal apothekers dat het 

Gedeeld Farmaceutisch Dossier 

gebruikt, steeg in diezelfde periode 

van 936 naar 2.652.

• Het aantal berichten dat zorgverleners 

maandelijks met elkaar uitwisselen 

via de beveiligde eHealthBox, nam 

toe van 3 naar 4 miljoen tussen 

oktober 2014 en januari 2016.

Akkoord voor twee jaar
Het akkoord artsen-ziekenfondsen wordt 

afgesloten voor een periode van twee 

jaar, met geen stok maar een ‘knuppel 

achter de deur’, aldus toenmalig Bvas-

ondervoorzitter Marc Moens. Dat de 

regering voordien het vertrouwen brak 

omdat de overeenkomst over de wacht-

posten niet werd nageleefd, leidt tot een 

extra passage in het akkoord: als het 

vertrouwen nog eens wordt geschonden 

door besparingen opgelegd buiten het 

akkoord, wordt dat akkoord van rechts-

wege 30 dagen na die besparingen ont-

bonden.

Tien maanden later blijkt dat een visio-

naire zet te zijn geweest, want de rege-

ring breekt in haar zoektocht naar be-

sparingen in op de afgesproken artsen-

index. Maar medicomut-voorzitter Jo De 

Cock vindt toch een achterpoortje om de 

clausule te omzeilen. Het zet het huidige 

overlegmodel wel verder op het spel.

Het akkoord 2016-2017 waardeert onder 

meer de ‘kleine’ specialismen verder op, 

omvat een urgentietoeslag voor gynae-

cologen, steunt de groeiende genetica 

en omvat ook de kiem van het borstre-

constructieconflict. Dat conflict wordt 

finaal geblust in oktober 2016, maar is 

wellicht het voorspel van een algemene 

honorariadiscussie die er zit aan te ko-

men na het voorbereidende werk van 

Magali Pirson (ULB).

Van groot belang is ook het principe van 

de minimum-activiteitsdrempel om het 

sociaal statuut te krijgen.

Supplementen zullen niet meer uitslui-

tend afhangen van het kamertype, een 

eerste aanzet om te gaan werken met 

een alternatieve financiering.
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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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1. Feld JJ et al. N Engl J Med 2015;373(27):2599–2607. ‑ 2. Foster GR et al. N Engl J Med 2015;373(27):2608–2617. ‑ 3. 
Curry MP et al. N Engl J Med 2015;373:2618–2628. ‑ 4. EPCLUSA Summary of Product Characteristics, July 2016. ‑ 5. 
European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2015;63:199–236. ‑ 6. HARVONI Summary of
Product Characteristics, July 2016. ‑ 7. SOVALDI Summary of Product Characteristics, February 2016. ‑ 8. Martinello 
M, Dore GJ. Clin Infect Dis 2016;62:927–928. ‑ 9. Wang GP et al. Abstract PS102 presented at the International
Liver Congress 2016, Barcelona, Spain. Available from http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_59.htm. Accessed 
May 2016. ‑ 10. Hezode C et al. Abstract LP05 presented at the Liver Meeting 2015, San Francisco, CA, USA.
Available from http://www.natap.org/2015/AASLD/AASLD_72.htm. Accessed May 2016. ‑ 11. Sulkowski MS et al.
Gastroenterology 2016;150:419–429. ‑ 12. Lacombe K et al. Abstract LP23 presented at the 8th IAS conference on 
HIV pathogenesis, Treatment and Prevention, Vancouver, Canada, 2015. Available from http://www.natap.org/2015/
IAS/IAS_ATU_21Jul2015.pdf. Accessed May 2016. ‑ 13. WHO guidelines for the screening, care and treatment of
persons with chronic hepatitis C infection. Available from http://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis‑c‑
guidelines‑2016/en/. Accessed May 2016. ‑ 14. Gregg Alton on behalf of Gilead Sciences, Inc. Submission to the United 
Nations Secretary‑General’s High‑Level Panel on Access to Medicines. Available from http://www.unsgaccessmeds.
org/inbox/2016/2/29/gilead‑sciences‑inc. Accessed May 2016. ‑ 15. Gilead Sciences, Inc. Annual report 2015. 
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* Ribavirin should be added for decompensated cirrhosis and may be considered for 
compensated GT3.
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4 I FEBRUARI

Verschenen in Le Vif/L’Express

6 februari 2016
In Rio gaat het carnaval door ondanks de dreiging van het 
zikavirus, dat wordt overgedragen door muggen. Dit virus is 
erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen, en kan misvormingen 
bij de foetus veroorzaken.
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Een Oost-Vlaams arrest, afdeling recht-

bank Gent (22 februari 2016), stelt nog 

eens scherp hoezeer de bewijslast in-
formed consent (IC) maatschappelijk ter 

discussie staat.

Frankrijk en België leggen de bewijslast 

voor IC anders: Frankrijk bij de arts, Bel-

gië bij de patiënt. 

Stel dat de patiënt geen enkel argument 

aandraagt waaruit zou blijken dat hij on-

voldoende informatie gekregen heeft. 

En de arts van zijn kant beweert dat hij 

wél voldoende info gaf. Dan zal de recht-

bank beide versies evenwaardig vinden 

en zich niet uitspreken ten voordele van 

de ene of de andere. Maar JCI of de ac-

creditatievoorschriften kunnen daar in 

de toekomst verandering in brengen als 

blijkt dat de arts de JCI-procedure niet 

gevolgd heeft, waarschuwt expert prof. 

Thierry Vansweevelt. 

Hij geeft ook aan hoe de toestemmings-

formulieren IC vaak veel te algemeen zijn. 

Geriatrie almaar 
populairder
Naar aanleiding van de 39ste Winter-

meeting Geriatrie in Oostende verklaart 

prof. Nele Van den Noortgate (dienst-

hoofd geriatrie UGent) dat steeds meer 

jongeren bewust voor geriatrie kiezen 

en dit almaar minder een knelpuntbe-

roep is. Ook het inkomen van de geriater 

ging erop vooruit het laatste decennium, 

maar dat komt ook omdat de workload 

fors toenam.

Op de Wintermeeting gaf dr. Catry (WIV) 

de laatste stand van zaken over zieken-

huisinfecties. Zijn kernboodschap in ver-

band met antibioticagebruik: een hoge 

dosis, zo kort mogelijk, met een klein en 

regelmatig behandelingsinterval.
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Iridium Kankernetwerk in volle expansie
Met de radiotherapie-afdelingen ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn erbij, en de 

nauwe samenwerking tussen de oncologische centra in Antwerpen en het Waasland, 

mag het Iridium Kankernetwerk internationale wetenschappelijke ambities gaan 

koesteren als grootste kankernetwerk van België. Als voorbeeld om de erkennings-

knoop van PET-scans te ontwarren geeft Iridium de trend aan.

Btw op esthetische 
chirurgie blijft vrij 
hallucinant
29 februari was een belangrijk scharnier-

moment. Tot dan gold een overgangs-

periode voor btw op esthetische chirur-

gie. Du jamais vu: de btw-administratie 

neemt zelf contact op met de chirurgen 

met de vraag hoe ze hen moet taxeren…

De discussie zal de volgende maanden 

verder escaleren.

4
Kwaliteitsmetingen: 
waar ligt de grens?
Twee topexperts uit Zweden en 

Denemarken komen hun ervaringen 

delen over kwaliteitsverbetering in de 

Faculty Club van de KU Leuven. 

Opvallend: Denemarken  herziet het 

systeem grondig, Zweden blijft een fan 

van kwaliteitsmetingen. Intussen raakt 

een Nederlands rapport bekend dat de 

kosten van kwaliteitsmetingen raamt 

op 1,3 miljoen per ziekenhuis. Niemand 

betwist de voordelen van dergelijke 

metingen, maar hoe ver leidt ons dat?

Minimum-
activiteitsdrempels: 
bijsturing nodig
Het akkoord 2016-2017 verbindt het  

sociaal statuut aan minimuminkomens 

per specialisme. Dat was althans het 

plan, maar tussen droom en daad staan 

praktische bezwaren. De Specialist 
biedt een overzicht van die vooropge-

stelde minimuminkomens / activiteits-

drempels, maar er komt uitstel tot 2017 

en bijsturing is noodzakelijk.



De Specialist 96 ❚ 15 december 2016www.despecialist.eu

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

Clopidogrel Mylan 
is beschikbaar in :

Publieksprijs
Remgeld

Omnio Andere

75 mg x 30 tabs € 8,06 € 0,75 € 1,26
75 mg x 90 tabs € 15,37 € 2,26 € 3,77

Generiek van Plavix®

Clopidogrel Mylan 
Beschikbaar in 75 mg x 30 en x 90 fi lmomhulde tabletten

** prijzen 01/09/2016, www.riziv.be
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‘Nieuwe financiering 
moet nu worden 
uitgerold’
Dat zegt Peter Degadt (Zorgnet-Icuro) 

in een interview met De Specialist. De 

nieuwe financiering voor ziekenhuizen 

moet er staan na zeven jaar: “Deze trein 

passeert maar één keer.” Nagenoeg ge-

lijktijdig maakt minister De Block haar 

projecten ‘bevallen kort ziekenhuisver-

blijf’ bekend. De projecten lopen over 

twee jaar. Ze worden jaarlijks geëvalu-

eerd.

8/10 Belgische 
geaccrediteerde 
artsen (84%) volgen 
tariefafspraken
De Belgische artsen hadden tot eind fe-

bruari de tijd om te (de)conventioneren 

voor het akkoord dat de medicomut voor 

2016-2017 afsloot. Op nationaal vlak be-

sliste bijna 84% van de geaccrediteerde 

artsen – specialisten en huisartsen sa-

men – om het akkoord te respecteren. 

Voor het eerst kon men elektronisch 

weigeren of deels deconventioneren, 

maar dat woog weinig op het resultaat. 

Wel van invloed kunnen later de betwis-

tingen zijn over het gewijzigd sociaal 

statuut, gelinkt aan minimum- en maxi-

mumdrempels. Artsen hebben immers 

nog de kans om onderweg uit het ak-

koord te stappen (voor half december 

2016), als de nieuwe ontwikkelingen die 

ingaan begin 2017 hen niet bevallen.

Pay for performance, 
pay for quality
Zowel in het jaarverslag van Marc 

Moens, secretaris-generaal van het VBS, 

als op het VBS-congres (toespraak van 

VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere) is dit 

een prominent item. Niet de individuele 

arts, maar wel het medisch team wordt 

de maatstaf, aldus dr. Demeere. Marc 

Moens bekritiseert het feit dat het kabi-

net de deur openzet voor P4P en P4Q 

terwijl er bijna geen overtuigende we-

tenschappelijke artikels zijn die bewijzen 

dat dit ook werkt. Minister De Block zegt 

in De Specialist dat ze geen graten ziet in 

het uittesten van deze vergoedingswijze.

Gynaecologen 
overwegen stop 
verloskunde
Op hetzelfde VBS-congres blijkt uit een 

bevraging bij Belgische gynaecologen 

dat ruim vijf op de tien Vlaamse gynae-

cologen overwegen om te stoppen met 

verloskunde (bij de Franstaligen ruim 

een derde) als ze verplicht worden om 

bij verwikkelingen de bevalling over te 

nemen van een vroedvrouw. Thuisbeval-

lingen worden met een overweldigende 

meerderheid afgewezen in beide lands-

gedeelten. 

Met het AZ Middelheim krijgt begin 

maart het laatste opleidingscentrum  

gynaecologie-verloskunde in Vlaande-

ren een Europese visitatie. Een bekro-

ning van een werk dat tien jaar geleden 

begon, met Johan Van Wiemeersch als 

drijvende kracht.
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Verschenen in l’Echo

22 maart 2016
Na de aanslagen in Brussel stijgt het dreigingsniveau van 3 
naar 4, het hoogste niveau.

1
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Op deze dag, 4 dagen voor de aanvallen in Brussel, verschijnt onverwacht een KB 

waarmee de honoraria van de intellectuele prestaties van de specialisten die de 

spoedartsen ondersteunen tijdens de permanenties, worden verminderd met 10%. 

Een gegeven dat de BeCEP, of de vereniging van spoedartsen, achteraf aan de kaak 

zal stellen.

Hackathon verlegt grenzen gezondheidszorg
De Belgische top voor gezondheidszorg en technologie brainstormt tijdens de 

mHealth Hackathon van 18 tot 20 maart, met de steun van De Specialist. Drie apps 

vallen in de prijzen: Momala (tegen malaria in de Derde Wereld), MoveUp (revalidatie 

na kniechirurgie) en Willy (taboedoorbrekende app rond erectiele disfunctie).

‘We kunnen netwerken gaan vastleggen’
Het kabinet-De Block is zeer positief over de dynamiek op het terrein die het Plan van 

Aanpak voor de ziekenhuisfinanciering losweekte. Kabinetschef Pedro Facon geeft op 

een druk bijgewoonde studiedag, georganiseerd door zorgbeleid.be, een  overzicht: 

“We kunnen netwerken gaan vastleggen.” Drie spanningsvelden komen naar voren: 

1. er is een wetenschappelijke onderbouw nodig;

2. bottom-up groei vs. strategische sturing;

3. we moeten een model scheppen voor heel het land.

10
Erkenning subspecialismen: 
geduld pediaters is op
De pediaters vragen al jaren de erkenning van hun subspecialismen. Tot op vandaag 

zijn er maar drie erkend: oncologie, neonatologie en neurologie. Vanwaar die blok-

kering? 

“Het dossier ligt al twee legislaturen stof te vergaren bij de minister van Volksgezond-

heid. De kinderartsen hebben nu lang genoeg gewacht. De Hoge Raad voor specialis-

ten en huisartsen gaf al een positief advies in 2011 en zelf dringen we al 20 jaar aan 

op die aanpassing. Ons voorstel ligt vijf jaar klaar”, betreurt prof. Yvan Vandenplas.

Opvang na aanslagen:  
lof voor hulpdiensten en ziekenhuissector
Na de dubbele aanslag van IS in België zijn de hulpdiensten zeer efficiënt. Minister  

De Block  looft en bedankt de gezondheidswerkers en andere hulpverleners die, 

ondanks de risico’s voor henzelf, het lijden van de slachtoffers en hun families zowel ter 

plaatse als in alle spoeddiensten hebben gelenigd. Alleen het communicatiesysteem 

Astrid krijgt kritiek in de pers. Kritiek die al eerder geuit werd in een dossier van  

De Specialist.

Louis Beckers overleden
De medeoprichter van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) overlijdt op 84-jarige leef-

tijd in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. Vooral in de jaren ’80 en ’90 van de 

vorige eeuw schreef hij syndicale geschiedenis. Hij vormde een historische tandem 

met wijlen dokter André Wynen.
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Verschenen in Le Vif/L’Express

3 april 2016
Het openbaarmaken van financiële documenten laat zien 
hoe vele families, celebrities en staatshoofden hun geld 
wegsluizen naar belastingsparadijzen zoals Panama.

BeCEP bevestigt  
KCE-rapport spoed
De Specialist besteedt uitvoerig aan-

dacht aan het KCE-rapport Spoed dat 

op 29 maart verschijnt. De BeCEP (Bel-
gian College of Emergency Physicians) 

bevestigt de KCE-conclusie: “Je kunt 

het vermeende oneigenlijke gebruik 

van spoedgevallen niet vaststellen, laat 

staan kwantificeren. Alle speculaties 

daaromtrent zijn dan ook ongegrond.” 

Voor de BeCEP bestaat er een behoefte 

aan een geïntegreerd systeem voor  

de niet-planbare zorg. Het overstijgt de 

archaïsche echelonnering.

KCE-rapport steunt 
steunharten niet
Het KCE stelde vast dat een steunhart 

per gewonnen QALY 82.000 euro meer 

kost dan een klassieke behandeling 

met geneesmiddelen. Dat hoge bedrag 

verantwoordt geen uitbreiding van de 

terugbetaling wegens geen efficiënt ge-

bruik van de beperkte middelen. Door-

gaans ligt de prijs per kwalitatief gewon-

nen levensjaar dat in aanmerking komt 

voor terugbetaling rond 40.000 euro.
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1733 Leuven-Tienen 
start dry run triage
De werkgroep 1733 Leuven-Tienen is 

opgericht om een nieuw systeem te 

ontwerpen voor de triage van patiënten 

met een acute zorgvraag. De werkgroep 

heeft hiervoor specifieke protocollen 

ontwikkeld. Op 1 april worden ze uitge-

test in een dry run. 

KCE bevestigt rol 
psychiater

Het Federaal Kenniscentrum voor 

de Gezondheidszorg (KCE) stelt een 

systeem van twee niveaus voor inzake 

de terugbetaling van de psychologische 

zorg. De rol van de psychiater wordt 

sterker bevestigd.

1
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Vroedvrouwen: + 22%

Vanaf 1 april krijgen vroedvrouwen die 

moeder en kind thuis verzorgen, een 

fors hoger honorarium.

Van de enveloppe van tien miljoen euro 

voor paramedische beroepen vloeit 

1.418.000 euro naar de vroedvrouwen. 

Ze krijgen een hoger honorarium voor 

zorg vanaf vijf dagen na de bevalling. 

Minister De Block: “We vragen van de 

vroedvrouwen een grotere inzet, die 

moet aangepast verloond worden. We 

willen zo de eerste lijn extra ondersteu-

nen. Daarnaast erkennen we dat de zorg 

buiten het ziekenhuis specifiek is omdat 

de vroedvrouwen dan moeder en kind 

alleen verzorgen zonder permanente 

ondersteuning van andere zorgprofes-

sionelen in de nabije omgeving.”

De honoraria stijgen vanaf 1 april 2016 

met 22,5% voor de zorg die vroedvrou-

wen verstrekken na de vijfde dag na de 

bevalling. Als de patiënte een gecon-

ventioneerde vroedvrouw consulteert, 

wordt alles terugbetaald.

De gynaecologen werden al eerder extra 

gehonoreerd voor urgentiebevallingen 

via het akkoord artsen-ziekenfondsen.

Nog tijdens deze maand, op 23 april, mo-

dereert Johan Van Wiemeersch een debat 

over de taakverdeling gynaecologen-

huisartsen-vroedvrouwen. Dat gebeurt 

op het VVOG-colloquium in Antwerpen.
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Dubbele cohorte 2018: 
stilte voor de storm 
houdt aan
Door de inkorting van de basisopleiding 

arts met een jaar zal in 2018 een dubbele 

cohorte afstuderen, wat tot grote uitda-

gingen leidt. Tot op heden zijn hierom-

trent nog weinig concrete maatregelen 

uitgewerkt. Tijdens een debat op het 

symposium ‘Medische Wereld’ brachten 

Joke Kuijk (VGSO), prof. dr. Vincent Ni-

nane (Sint-Pietersziekenhuis, Brussel) 

en dr. Jacques de Toeuf (Bvas) de proble-

matiek van de dubbele cohorte in kaart.

Matthias Claeys, VGSO-voorzitter, vraagt 

om te anticiperen: “Ik ben zelf ook niet 

voor wat minister De Block ‘steek-

vlampolitiek’ noemt. Maar als we te lang 

wachten komt dat er net van.”

Gratis  
naar de gynaecoloog?
Solidaris, het socialistisch ziekenfonds, 

wil zijn leden in de aanvullende ziekte-

verzekering het remgeld op de gynaeco-

loog en de huisarts terugbetalen. Naast 

een mooie marketingstunt in een zeer 

concurrentiële context is het de bedoe-

ling om de zorgtoegankelijkheid te ver-

groten. Minister De Block, volop in on-

derhandeling voor een ziekenfondspact, 

boort dit initiatief de grond in. Dat leidde 

tot een botsing met de sp.a.

Twee sporen  
PET-scanners
Minister Vandeurzen zette een dubbel 

spoor uit om aanspraak te maken op 

een erkende PET-scanner: een voor de 

algemene en een voor de universitaire 

ziekenhuizen. Tot 29 april hebben de al-

gemene ziekenhuizen tijd om hun dos-

sier PET-scanners in te dienen. De UZ’s 

krijgen meer speelruimte.

Orthopedisten: 
registreren wordt  
een must

Op het congres van de orthopedisten in 

Knokke wordt duidelijk dat een register 

van knie- en heupprothesen een must is: 

Orthopride. Wel neemt de beroepsgroep 

bij voorkeur zelf de touwtjes in handen. 

Een CM-studie wijst alvast op sterke ver-

schillen bij primaire heupprotheses. Maar 

die studie verdient wel enige toelichting: 

registreren en registreren is twee.

BRUSSELS

O N E  O F  T H E  M O S T  I N S P I R I N G  F A I R S  I N  T H E  W O R L D

21--29 JANUARY 2017

L171x243_Le_Spécialiste_IMGS___Frieze.indd   1 25/11/16   12:15
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Charter voor 
maatregelen rond 
hartfalen
Aan de Europese Hartfalendagen nemen 

19 Belgische ziekenhuizen deel. Een char-

ter voor professionelen en het publiek 

vraagt een reeks te nemen maatregelen 

rond hartfalen: over screening, sensi-

bilisering, educatie, multidisciplinaire 

benadering, revalidatie van hartfalenpa-

tiënten en ondersteuning van een inno-

vatief beleid. De bedoeling is om zoveel 

mogelijk handtekeningen te verzamelen, 

in totaal van 200.000 ondertekenaars, 

evenveel als er hartfalenpatiënten zijn.

Lemye stopt als  
Bvas-voorzitter, de 
Toeuf volgt hem op
Tijdens de Algemene Vergadering op 9 

mei deelt dr. Roland Lemye mee dat hij 

om persoonlijke redenen stopt als voor-

zitter van de Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten.

Conform de statuten benoemde de raad 

van bestuur dr. de Toeuf unaniem als 

voorzitter. 

Paul Callewaert (SocMut):  
‘beleid Michel I is sjoemelsoftware’

Tijdens zijn 1 mei-toespraak haalt de 

voorzitter van het socialistisch zieken-

fonds, Paul Callewaert, snoeihard uit 

naar de huidige regering. Haar ‘asociale 

beleid’ is te vergelijken met ‘sjoemel-

software’.

Hij steekt van wal met een schets van de 

internationale angst en terreur om ver-

volgens in te hakken op het nationaal 

ongunstiger sociaal klimaat. Dat dreigt 

steeds verder af te glijden door de invoe-

ring van de taxshift en de verlaging van 

de werkgeversbijdrage. “Zo snijdt de 

regering 3 tot 4 miljard euro aan inkom-

sten weg, ook uit de sociale zekerheid. 

3 à 4 miljard die we kwijt zijn om uw 

pensioen, uw doktersbriefjes en zieken-

huisfacturen te betalen. En dat gebeurt 

zonder dat de regering zich afvraagt hoe 

ze straks uw pensioenen en de dokters-

kosten zal betalen”, dixit Paul Callewaert. 

Alsof dat nog niet volstaat, wil de rege-

ring de schuld voor het gat in de begro-

ting in de schoenen van anderen schui-

ven, ontvlucht ze haar verantwoordelijk-

heid. “Dit is erger dan een slecht beleid! 

Voor dit soort trucs bestaat er sinds kort 

een nieuw woord… sjoemelsoftware. De 

regering-Michel is de regering van de 

sjoemelsoftware.”
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‘Tijd om verandering ziekenhuisfinanciering  
in te zetten’
Op een studiedag over ziekenhuis-

financiering waarschuwt Frank Weekers, 

hoofdarts van het AZ Turnhout, voor de 

drastische ontwikkelingen op het veld: 

“In de VS staan bedrijfjes voor 50 dollar 

ter beschikking om een dokter een diag-

nose en een voorschrift te laten opstel-

len, dan naar de apotheek te versturen 

en in het grootwarenhuis pik je je bestel-

ling op. Dat is niet utopisch. Misschien 

pakt de ontwikkeling op het veld de her-

vorming van onze ziekenhuisfinancie-

ring dus ruimschoots in snelheid.”

Koen Schoonjans, consultant bij het ka-

binet-De Block, bepleit een vereenvoudi-

ging van de ‘ingewikkelde lasagne met 

vele laagjes’ die onze ziekenhuisfinan-

ciering momenteel is. De eerste denk-

sporen naar een verandering van het 

BFM worden uitgezet. Zo kan de wil om 

diverse financieringen (BFM, geneesmid-

delen…) te integreren, een stap zijn naar 

de beoogde vereenvoudiging. Een van 

de grote vernieuwingen wordt wellicht 

de betekening van het BFM op 1 januari, 

1 keer per jaar in plaats van nu twee keer.

Ook met topdokters kan het fout lopen
Ook topdokters zijn soms patiënt. Er hangt 

bij leven zelden een bordje rond iemands 

nek. Daarmee besluit dr. Jan Vercammen 

(cardioloog, parlementslid N-VA) zijn blog. 

Inderdaad. Ongeveer tegelijkertijd doet 

Raymond Peeters zijn verhaal over zijn 

clochardbestaan na een briljante carrière 

als brandwondenspecialist.

Hij klimt uit een diep dal om weer te schit-

teren in het Grand Hôpital de Charleroi in 

Loverval. Na de terreuraanslagen in Brus-

sel staat hij op de bres bij de behandeling 

van zwaargewonde slachtoffers. Of: hoe 

de werkelijkheid de fictie vaak overtreft. 

“Een van mijn fouten is dat ik duidelijk heb 

overschat wat ik fysiek aankon”, blikt Pee-

ters terug op zijn opmerkelijke parcours.

Artsenkadaster:  
zeven op de tien echt actief als arts

Bijna driekwart van de actieve huisartsen 

in ons land is ouder dan 45 jaar. Dat blijkt 

uit het pas voorgestelde ‘dynamisch art-

senkadaster’ van Maggie De Block. Het 

lage aantal jonge huisartsen is ‘zorgwek-

kend’. In totaal oefent 68% van alle inge-

schreven artsen het beroep effectief uit.

Het kadaster vertrok van de wetenschap 

dat in België 51.420 mensen een artsen-

beroep (huisarts of specialist) mogen 

uitoefenen. Door allerlei omstandighe-

den doet evenwel maar 68,3% dat ef-

fectief. Dat maakt het makkelijker om de 

contingentering voor de volgende jaren 

vast te leggen, met die restrictie dat dit 

cijfers zijn van eind 2012. Het lage aan-

tal jonge huisartsen in ons land dient 

dringend te worden aangevuld. Een op 

de tien actieve huisartsen is nu ouder 

dan 65 jaar, 62% is tussen 45 en 64 jaar. 

Slechts 28,1% is jonger dan 45 jaar. Als 

ook de specialisaties in rekening worden 

gebracht, komt het aandeel min-45-jari-

gen iets hoger te liggen: 34,5%.

De artsen in de planningscommissie 

van Volksgezondheid noemen de situ-

atie in het rapport ‘zorgwekkend’, maar 

minister De Block relativeert: “Het ka-

daster dient net om die scheefge groeide 

piramide recht te trekken.”
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Verschenen in Le Vif/L’Express

16 mei 2016
Een zware periode voor premier Charles Michel, gevuld met 
sociale spanningen. De cipiers leggen het werk neer in de 
gevangenissen en staken meer dan een maand lang.

Zullen MSM dan toch 
bloed mogen geven?

Maggie De Block heeft bij de Hoge Ge-

zondheidsraad (HGR) advies ingewon-

nen over veilige bloedgift door mannen 

die seks hebben met mannen (MSM). 

Deze maand nog komt er overleg met 

alle betrokken partijen.

Druk kwam er door aanslepende maat-

schappelijke en politieke discussies over 

bloeddonatie en de toegang ertoe, en 

door een uitspraak van het Europees Hof 

van Justitie die stelt dat uitsluiting van 

MSM voor bloedgift voldoende weten-

schappelijk onderbouwd moet zijn. 

De minister belooft dat er “in de loop 

van de maand mei 2016 intern over-

leg volgt tussen alle betrokkenen.” Een 

rondetafelconferentie zal het onderzoek  

afronden. Aan de hand van dit debat zal 

De Block bijsturen.

Bvas: ‘Geen artsentekort’

Het pas bekend geraakte artsenkadaster 

maakt volgens de Bvas duidelijk dat we 

allerminst hoeven te vrezen voor een 

artsentekort. Aan de verantwoordelijke 

Franstalige politici om daarmee reke-

ning te houden bij de contingentering.

In 2012 waren er bijna 5.000 artsen in 

opleiding. Voor deze categorie schat de 

Bvas dat 100% fulltime actief is. Voor de 

huisartsen waren er 717 artsen in oplei-

ding in 2012 en 810 in 2014. Het aantal 

kandidaat-specialisten bedroeg 3.962 in 

2012 en 4.410 in 2014. Niet minder dan 

5.200 artsen zijn dus nu in opleiding. 

Conclusie volgens Jacques de Toeuf: 

“Pensionering en stopzetting van de ac-

tiviteit van de oudere artsen dient niet 

langer een reden tot bezorgdheid te zijn 

voor de gezondheidszorg van de bevol-

king: het aantal kandidaat-specialisten 

die vrij zijn om 100% op de gezondheids-

zorgmarkt te werken, overstijgt het aan-

tal vertrekkende artsen ruim.”

“Het schrikbeeld dat de Franstalige poli-

tici ophangen over een toekomstige dras-

tische vermindering van de medische  

capaciteit, is dus nonsens”, besluit hij. 

‘België moet kampioen 
klinische proeven 
blijven’
Ter gelegenheid van de Internationale 

Dag voor Klinische Studies roept phar-

ma.be alle partners in de gezondheids-

zorg op om de sterke positie van België 

inzake klinische studies te behouden en 

zelfs te versterken.
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Zowat 3.700 patiënten krijgen sneller toegang  
tot innovatieve medicijnen
De Algemene Raad van het Riziv keurt 

een nieuwe financieringswijze goed voor 

de projecten rond ‘unmet medical needs’ 

of onbeantwoorde medische behoeften. 

Daar varen 3.680 patiënten wel bij.

Deze patiënten voor wie momenteel 

geen doeltreffende medische behande-

ling bestaat, zullen nog dit jaar zeer snel 

toegang kunnen krijgen tot innovatieve 

medicijnen die nog niet geregistreerd 

zijn. Minister De Block: “Dankzij dit sys-

teem zullen deze patiënten toegang krij-

gen tot innovatieve geneesmiddelen tot 

twee jaar voordat de terugbetaling is 

goedgekeurd.”

Eerder al had De Block aangekondigd dat 

ze het budget voor deze onbeantwoorde 

behoeften zou laten stijgen in 2016.

‘Zet de turbo  
aan voor e-Health’

Xavier Brenez, directeur-generaal van 

de MLOZ, licht het zespuntenplan van 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen toe en 

de kerntaken van een ziekenfonds van-

daag. Dat is ook het centrale thema op 

het congres ‘Gezondheidsinfo, een dool-

hof’ op 31 mei. Verder dringt de baas van 

de MLOZ aan op een versnelling voor de 

ontwikkeling van e-Health: “Ze gaat te 

traag, maar ook te gespreid.”
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Verschenen in l’Echo

23 juni 2016
De Britten stemmen voor een Brexit, en kiezen dus om uit de Europese Unie te stappen.

JS
29

65
N

1
Kortere verblijfsduur kraam:  
De Block krabbelt terug
Maggie De Block annuleert de verplich-

ting voor de ziekenhuizen om de ver-

blijfsduur na bevalling in te korten. Toch 

blijft de besparing van kracht, maar ze 

wordt wel herverdeeld in 2016 over alle 

algemene ziekenhuizen.

Net voor begin 2015 besliste de regering-

Michel de verblijfsduur in te korten met 

0,5 dagen, en dat met ingang van 1 ja-

nuari 2015. In 2016 zou nog een extra in-

korting van 0,5 dagen volgen. “Totaal te-

gen elke economische logica in beoogde 

de minister hiermee een besparing van 

18,32 miljoen in 2015 en 18,32 miljoen 

in 2016”, aldus Yves Smeets en Michel 

Mahaux (Santhea). “Door de eendrach-

tige tegenkanting van de ziekenhuizen 

schrapt de minister nu de inkorting van 

de verblijfsduur voor 2016.” Voor 2016 

moet dus lineair worden bespaard op 

het budget van alle ziekenhuizen zonder 

enige link met de kraamkliniek, of de re-

ductie van de verblijfsduur na bevalling.

Medische 
beeldvorming: 
strakkere terugbetaling
Het Riziv legt vanaf begin juni nieuwe 

terugbetalingsregels op voor sommige 

prestaties medische beeldvorming. Met 

een verplicht uniek Riziv-identificatie-

nummer per toestel – voorwaarde om 

terug te betalen – ontstaat een nationaal 

toestelkadaster van medische beeldvor-

ming en wordt de werkelijkheid te velde 

beter afgestemd op het kadaster.

Een serie prestaties - in een ziekenhuis-

dienst of daaraan gelijkgesteld - moet bo-

vendien verplicht gekoppeld worden aan 

een identificatie- en facturatienummer. 

Dr. Christian Delcour, secretaris van de 

Belgische Vereniging voor Radiologie, 

betreurt de blinde administratieve be-

sparingslogica van het Riziv. We zul-

len niet meer met de ‘grijze’ of ‘zwarte’ 

MRI’s kunnen werken. Zo vergroten de 

wachtlijsten - die al te lang waren – om 

totaal uit de hand te lopen!” Wel geeft dr. 

Delcour toe dat het kadaster voor zware 

apparatuur een goede zaak is.

De BVR herinnert aan het protocolak-

koord over de plaatsing van 12 extra 

MRI-toestellen op het Belgisch grond-

gebied (7 in Vlaanderen, 5 in Wallonië). 

Intussen denkt de BVR al aan een uit-

breiding van dat MRI-park. “We steu-

nen het project van de minister om de 

controlepolitiek aan te passen volgens 

het protocolakkoord, zelfs als dat tijdelijk 

de wachttijden verlengt wegens de ver-

mindering van niet-erkende MRI’s. Het 

is evenwel de enige manier om het MRI-

park duurzaam, transparant en efficiënt 

te remodelleren”.
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Enquête: ruim 37% 
ziekenhuizen naar 
minder bedden
Tussen 2005 en 2015 bleef in de helft van 

de instellingen het beddenaantal gelijk. 

Drie op de tien instellingen vermeer-

derden hun beddenaantal, twee op de 

10 verminderden het. Dat blijkt uit een 

enquête van De Specialist en Healthcare 
Executive bij de ziekenhuisdirecties. 

Dezelfde enquête peilde ook naar de 

vooruitzichten van de ziekenhuisdirec-

ties voor 2025. Dan voorspelt 37% een 

daling van hun beddenaantal, 18% re-

kent op een stijging. Bijna een zieken-

huis op de twee vermoedt dat het over 

9 jaar nog altijd een gelijk aantal bedden 

zal hebben.

Belangrijkste motieven om een vermeer-

dering van het beddenaantal te verant-

woorden, zijn:

• vermeerdering van de activiteit;

• fusie met een of meer ziekenhuizen;

• economische context;

• politieke context… (alleen 

aangegeven door de Nederlandstalige 

ziekenhuizen)

Wat de reductie van het beddenaantal 

betreft, verwijzen de ziekenhuizen naar:

• een terugval van de activiteit;

• de politieke context, ziekenhuisfusies;

• de economische context… (langs 

Franstalige kant lijkt de economische 

context meer gewicht in de schaal te 

werpen dan in Vlaanderen, waar de 

instellingen meer gevoelig lijken voor 

het fusie-effect. 

Marc Moens terug 
voorzitter Bvas

Tijdens de jaarlijkse algemene statu-

taire vergadering van de Bvas wordt 

een nieuw bestuur verkozen. Vermits 

Jacques de Toeuf het derde jaar van het 

lopende mandaat van drie jaar van het 

voorzitterschap van Roland Lemye had 

overgenomen, was het tijd om – conform 

de statuten – weer een Nederlandstalige 

voorzitter te verkiezen. Marc Moens werd 

unaniem verkozen voor de volgende drie 

jaar. Er waren geen andere kandidaten.

Gehakketak in de medicomut
De Alliantie Artsenbelang – Do-

mus Medica (AADM) eist dat de 

klinische biologie, pathologische 

anatomie en genetica het statuut 

van de voorschrijver verplicht vol-

gen. Dat ze dus werken tegen con-

ventietarief als de voorschrijver 

dat doet. Kersvers Bvas-voorzitter 

en klinisch bioloog Marc Moens 

steigert. Ten gronde rijst de vraag 

of we afstevenen op patstellingen 

binnen de overlegorganen.

Wat de totale besparingsbalans 

betreft: die wordt beperkt voor de 

pneumologen die al de broekriem 

moesten aanhalen inzake slaap-

apneu (nCPAP), maar vanaf 2017 

wordt verder gesnoeid in de me-

dische beeldvorming (5 miljoen, 

testen op toxoplasmose en CMV 

(2,9 miljoen), cardiotocografie 

(1,7 miljoen), endoscopie (4,4 mil-

joen), klinische biologie (2,2 mil-

joen) en radiotherapie (5 miljoen).

Kleine ziekenhuizen in het defensief
Op een studiedag van de Belgi-

sche Vereniging der Ziekenhuizen 

met als thema: “Zijn er te veel zie-

kenhuisbedden in België?” vielen 

enkele pittige uitspraken. Tussen 

de lijnen door merkten aandach-

tige waarnemers op dat de kleine 

ziekenhuizen in het defensief zit-

ten.

Zo was ook minister De Block te 

gast en zij maakte een veelzeg-

gende kanttekening bij de ‘posi-

tieve dynamiek’ van de zieken-

huizen: “Diverse ziekenhuizen 

proberen de concepten basis- en 

referentiezorg al in te vullen. 

Maar dat moet gestroomlijnd. We 

ontvangen veel voorstellen van 

kleine ziekenhuizen die koste wat 

het kost al hun diensten willen 

behouden, zelfs al is dat op veel 

te kleine schaal. Op de koop toe 

willen ze hun aanbod nog vaak 

uitbreiden met extra specialisatie. 

Dat is niet de beste manier om 

zorgkwaliteit te garanderen.”

Brexit wordt aderlating voor NHS  
en Britse farmahandel
Nu de eerste schokgolf voorbij is na 

de stemming voor een Brexit, doen 

de meest uiteenlopende scenario’s 

de ronde over de gevolgen voor de 

NHS en de Britse gezondheidswer-

ker.

Wat zeker is: Groot-Brittannië ziet 

zijn invloed tanen bij het EMA (Eu-
ropean Medicines Agency) dat de 

markt reguleert om geneesmid-

delen binnen de EU toe te laten. 

Medisch onderzoek krijgt een klap 

omdat de Britten disproportioneel 

profiteren van de huidige fondsen-

stromen.

Onrechtstreeks profiteerde het VK 

ook mee als EU-lid van hygiëne-

maatregelen en de grensoverschrij-

dende strijd tegen antibioticaresi-

stentie en pandemieën.

De gezondheidswetgeving is sterk 

Europees gekleurd. Denk maar aan 

voedselveiligheid, medisch gere-

lateerde producten en medical de-

vices. Maar ook de richtlijn 48-uur 

maximale werktijd voor artsen in 

opleiding kan nu in Groot-Brittan-

nië weer op de schop, net zoals 

vaderschapsverlof, gegarandeerde 

vakantiedagen et cetera.
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Gezondheidsapps  
op de testbank
Maggie De Block wil in 2017 een aantal 

gezondheidsapps testen en heeft daar-

voor 3,25 miljoen euro veil.

De proefprojecten met gezondheidsapps 

passen in een gezamenlijke werf van 

Maggie De Block en Alexander De Croo. 

Eén van de belangrijkste criteria waar-

aan de apps moeten voldoen, zijn priva-

cy- en veiligheidsgaranties. Tot dan be-

staat geen enkele regelgeving rond die 

apps, er is geen juridisch raamwerk en 

een vergoedingsmodel voor zorgverle-

ners ontbreekt. De proefprojecten moe-

ten dat mee uittesten. Het project maakt 

deel uit van het actieplan e-gezondheid.

Vijf domeinen
Zorgverstrekkers kunnen een proefpro-

ject indienen binnen een van de volgen-

de vijf domeinen: diabeteszorg, geeste-

lijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, 

cardiovasculaire zorg en zorg voor pa-

tiënten met chronische pijn.

Vier criteria
De digitale toepassingen of apps zelf 

moeten voldoen aan volgende criteria: 

privacy en beveiliging, integreerbaar zijn 

met elkaar en met de andere e-gezond-

heidsdiensten, medische hulpmiddele 

moeten het Europese CE-label hebben en 

wetenschappelijk onderbouwd zijn.
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Verschenen in Le Vif/L’Express

1 juli 2016
Ook al waren ze favoriet, verliezen de Rode Duivels de kwartfinale van 
Euro 2016. Ze werden uitgeschakeld door Wales.
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Nieuwe 
diabetesovereenkomst
Een nieuwe diabetesovereenkomst 

wordt van kracht. De nieuwe overeen-

komst definieert de doelgroepen anders 

dan vroeger. “Voor de diabetici met type 

1 is er een volledige terugbetaling in-

dien zij willen gebruikmaken van nieuwe 

meettechnologieën. De type 2-diabetici 

zullen in aanmerking komen voor die 

nieuwe technologieën maar ze zullen de 

meerkosten ervan zelf moeten betalen 

(weliswaar niet volledig, verduidelijkt 

minister De Block).

Supplementen laboratoria 
gelimiteerd
De medicomut bevestigt een ontwerp-KB dat de voorwaar-

den vastlegt voor laboratoria om supplementen aan te reke-

nen voor ambulante klinische biologie, anatomopathologie en  

genetica. 

Het KB legt een verbod op van:

• supplementen op forfaitaire honoraria klinische biologie;

• administratieve kosten voor een bloedafname;

• supplementen genetische onderzoeken en onderzoeken 

baarmoederhalskanker.

Grote schoonmaak in de administratie
Maggie De Block moet met de grote 

bezem door haar administratie. De Spe-
cialist kreeg een nota te pakken van 50 

bladzijden. Daarin staat de redesign van 

de 8 tentakels van de federale gezond-

heidspolitiek uitgetekend.

Het document is gedateerd op 1 juli 2016. 

Het wordt de maandag nadien voorge-

legd op de Algemene Raad van het Riziv. 

Die moet een advies formuleren. Het gaat 

om een gigantische werf die de relaties 

en het functioneren bestrijkt van de 8 ad-

ministraties en hun competentiekracht. 

“Doel van dit proefproject (!) is om 

meer coherentie te bereiken op politiek 

en beheersvlak in een netwerk van acht 

gezondheidscellen, heet het. Tijdens het 

budgetconclaaf van juli 2015 werd beslist 

dat de volledige federale hertekening 100 

miljoen moest opleveren in 2016, 200 mil-

joen in 2017 en 250 miljoen in 2018.

Franstalige 
studentenfilter valt 
door de mand
De wat aparte versie van het toelatings-

examen langs Franstalige kant (na eer-

ste kandidatuur) leidt al snel tot juridisch 

gehakketak. Uiteindelijk maakt de Raad 

van State brandhout van de Waals-Brus-

selse studentenfilter.

Maggie De Block bereidt een bocht voor 

inzake de planning van het aanbod door 

aan de verdeelsleutel te morrelen, maar 

moet later gas terugnemen: de verdeel-

sleutel blijft op 60/40 verankerd.

JCI en NIAZ hebben 
inzage in uw en mijn 
gezondheidsgegevens
Een accreditatie-instelling zoals JCI of 

NIAZ mag niet-geanonimiseerde ge-

zondheidsgegevens van patiënten inzien 

onder bepaalde voorwaarden. Dat staat 

in een decreet van de Vlaamse Gemeen-

schap dat zo goed als onopvallend pas-

seerde in de media.

Het decreet diverse bepalingen Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin van 15 juli 

2016 gaat over accreditatie en accredi-

tatie-instellingen, en hun onderzoeks-

bevoegdheden, ook in ziekenhuizen en 

zorginstellingen. Artikel 108 van dat de-

creet biedt accreditatie-instellingen de 

mogelijkheid om inzage te verkrijgen 

in en kopie te nemen van persoonsge-

gevens, inclusief gezondheidsgegevens, 

van zorggebruikers aan wie zorg wordt 

verleend door de instelling in kwestie 

die in een acccreditietraject zit.

Inzage in en kopie nemen van die ge-

gevens is alleen mogelijk tijdens het 

onderzoek in het raam van de accredi-

tatieopdracht, maar dat kan breed wor-

den geïnterpreteerd. “Deze bevoegdheid 

geldt slechts voor zover dit voor dat on-

derzoek noodzakelijk is, omdat inzage in 

anonieme gegevens daarvoor niet vol-

staat”, heet het.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Prevenar 13 suspensie voor injectie.  Pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsor-
beerd).  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis (0,5 ml) bevat: Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 2.2μg; 
Pneumokokkenpolysacharide serotype 3 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 
2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 6A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B 4.4μg; Pneumokokkenpolysacharide sero-
type 7F 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 14 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide 
serotype 18C 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F 2.2μg; Pneumokokkenpo-
lysacharide serotype 23F 2.2μg, geconjugeerd aan het dragereiwit CRM

197
 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium).  

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

 Zuigelingen en kinderen die de im-
munisatie zijn begonnen met Prevenar kunnen op elk mo-
ment in het schema overstappen op Prevenar 13. Jonge 
kinderen (12-59 maanden) die volledig zijn geïmmu-
niseerd met Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als 
volledig geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) worden 
beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Prevenar 13 te 
krijgen om immuunresponsen teweeg te brengen op de 6 
overige serotypen. Deze dosis Prevenar 13 dient ten minste 
8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent) te worden 
toegediend. Kinderen en adolescenten van 5 - 17 jaar 
Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een dosis Pre-
venar 13 toegediend krijgen indien zij eerder zijn gevacci-
neerd met een of meer doses Prevenar. Deze dosis Pre-
venar 13 moet worden toegediend ten minste 8 weken na 
de laatste dosis Prevenar (7-valent). Volwassenen ≥ 18 
jaar en ouderen Eén enkele dosis. De noodzaak van re-
vaccinatie met een volgende dosis Prevenar 13 is niet vast-
gesteld. Als het gebruik van een 23-valent polysaccharide-
vaccin zinvol wordt geacht, dient eerst Prevenar 13 gegeven 
te worden, ongeacht de eerdere pneumokokkenvaccinatie-
status. Speciale populaties Personen die onderliggende 
aandoeningen hebben waardoor ze gevoelig zijn voor inva-
sieve pneumokokkenziekte (zoals sikkelcelziekte of hiv-in-
fectie), waaronder diegenen die eerder zijn gevaccineerd 
met een of meerdere doses 23-valent pneumokokkenpoly-
saccharidevaccin, mogen minimaal een dosis Prevenar 13 
toegediend krijgen. Bij personen met een hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HSCT) bestaat de aanbevolen immu-
nisatieserie uit vier doses Prevenar 13 van elk 0,5 ml. De 
primaire serie bestaat uit drie doses, waarbij de eerste dosis 
3 tot 6 maanden na HSCT wordt gegeven en met een inter-
val van ten minste 1 maand tussen de doses. Een vierde 
(booster) dosis wordt aanbevolen 6 maanden na de derde 
dosis. Wijze van toediening Het vaccin dient te worden 
toegediend als intramusculaire injectie. De voorkeursplaat-
sen zijn het anterolaterale aspect van de dij (musculus vas-
tus lateralis) van de zuigeling of de deltoïdeusspier van de 
bovenarm bij kinderen en volwassenen.  CONTRA-INDICA-
TIES: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of 
voor (één van) de hulpstoffen of voor het difterietoxoïd. Zoals 
dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van 
Prevenar 13 te worden uitgesteld bij patiënten die aan een 
acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezig-
heid van een milde infectie, zoals een verkoudheid dient 
geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWER-
KINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen suggereren 
een potentieel verhoogd risico op convulsies, met of zonder 
koorts, en HHE bij vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die alleen Prevenar 13 gebrui-
ken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden voor alle leeftijdsgroepen weergegeven 
per systeem/orgaanklasse, naar afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 
tot < 1/10), soms (≥1/1000 tot < 1/100), zelden (≥1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar De veiligheid van het vaccin werd beoordeeld in 
verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij 14.267 doses werden gegeven aan 4.429 gezonde zuigelingen van 6 weken bij de eerste 
vaccinatie en 11-16 maanden bij de booster dosis. Bij alle zuigelingenstudies werd Prevenar 13 gelijktijdig toegediend met routinematig toege-
diende kindervaccins. De veiligheid werd ook beoordeeld bij 354 voorheen ongevaccineerde kinderen (met een leeftijd van 7 maanden tot en 
met 5 jaar). De meest gemelde bijwerkingen bij kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar waren reacties op de plaats van vaccinatie, koorts, 
prikkelbaarheid, verminderde eetlust en meer en/of minder slapen. In een klinische studie bij kinderen die werden gevaccineerd op de leeftijd 
van 2, 3 en 4 maanden waren er meer meldingen van koorts ≥ 38°C bij de kinderen die Prevenar (7-valent) gelijktijdig kregen toegediend met 
Infanrix hexa (28,3% tot 42,3%) dan bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 
tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig kregen toe-
gediend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig 
ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kin-
deren ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. 
Bijwerkingen uit klinische studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De 

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

ten van 6 tot en met 17 jaar waren: Zenuwstelselaandoenin-
gen: Vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer 
vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en 
onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, urticaria of urti-
caria-achtige huiduitslag Algemene aandoeningen en toe-
dieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Prikkelbaarheid, ery-
theem op de vaccinatieplaats, induratie/zwelling of pijn/ge-
voeligheid, slaperigheid, slecht slapen, gevoeligheid op de 
vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbeperking) Vaak: 
Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn waargenomen bij 
zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar kun-
nen ook op deze leeftijdsgroep van toepassing zijn, maar zijn 
niet in dit onderzoek waargenomen, mogelijk door de kleine 
doelgroep. Aanvullende informatie over speciale po-
pulaties Kinderen en adolescenten met sikkelcelziekte, 
hiv-infectie of een hematopoëtische stamceltransplantatie 
hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve 
dat hoofdpijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, artral-
gie en myalgie zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 
jaar en ouderen De veiligheid werd beoordeeld in 7 klini-
sche onderzoeken met 91.593 volwassenen in de leeftijd 
van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 werd toegediend 
aan 48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in de leeftijd van 
50 tot en met 64 jaar en 45.291 (92,8%) van 65 jaar en 
ouder. Aan een van de 7 onderzoeken nam een groep vol-
wassenen deel (n=899) met een leeftijd die varieerde van 
18 tot en met 49 jaar die Prevenar 13 kregen en die niet 
eerder waren gevaccineerd met 23-valent pneumokokken-
polysaccharidevaccin. Van de volwassenen die Prevenar 13 
kregen, waren er 1.916 eerder gevaccineerd met het 
23-valente pneumokokkenpolysaccharide-vaccin ten min-
ste 3 jaar voor de onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden 
niet eerder het 23-valente pneumokokkenpolysaccharide-
vaccin gekregen. Een trend naar een lagere frequentie van 
bijwerkingen werd geassocieerd met hogere leeftijd; vol-
wassenen > 65 jaar oud (ongeacht eerdere pneumokok-
kenvaccinatiestatus) meldden minder bijwerkingen dan 
jongere volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het alge-
meen het vaakst voorkwamen bij de jongste volwassenen, 
namelijk die van 18 tot en met 29 jaar oud. In het algemeen 
waren de frequentiecategorieën in alle leeftijdsgroepen ver-
gelijkbaar, met uitzondering van braken, wat zeer vaak voor-
kwam (≥ 1/10) bij volwassenen van 18 tot en met 49 jaar 
oud en vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) in alle andere leeftijds-
groepen, en pyrexie kwam zeer vaak voor bij volwassenen 
van 18 tot en met 29 jaar oud en vaak in alle andere leef-
tijdsgroepen. Ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatie-
plaats en ernstige beperking van de armbeweging kwam 
zeer vaak voor bij volwassenenvan 18 tot en met 39 jaar oud 
en kwam vaak voor in alle andere leeftijdsgroepen. Bijwer-
kingen uit klinische studies In 6 studies werden de loka-
le en systemische reacties na elke vaccinatie 14 dagen lang 
bijgehouden; in de resterende studie gebeurde dit geduren-
de 7 dagen. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bij-
werkingen die beschouwd werden als gerelateerd aan de 
vaccinatie met Prevenar 13 bij volwassenen: Voedings- en 
stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eetlust 
Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Diarree, braken 
(bij volwassenen van 18 tot en met 49 jaar) Vaak: Braken (bij 
volwassenen van 50 jaar en ouder) Soms: Misselijkheid 
Immuunsysteemaandoeningen: Soms: Overgevoeligheids-
reacties, waaronder oedeem in het gezicht, dyspnoe, bron-
chospasmen Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: 
Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: Zeer vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoe-
ningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Koude 
rillingen, vermoeidheid, roodheid op de vaccinatieplaats, in-
duratie of zwelling op de vaccinatieplaats; pijn/gevoeligheid 
op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de 
vaccinatieplaats komt zeer vaak voor bij volwassenen van 
18 tot en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen 

(ernstige beperking van de armbewegingen komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor 
bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lymfadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats In het algemeen werden geen duide-
lijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan volwassenen die eerder geïmmuniseerd 
waren met het pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Aanvullende informatie over speciale populaties Volwassenen met hiv-infectie heb-
ben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen en misselijkheid vaak. Volwassenen met 
een hematopoëtische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voor-
kwamen. Als Prevenar 13 gelijktijdig met trivalent, geïnactiveerd infl uenzavaccin (TIV) werd toegediend, werden hogere frequenties van een 
aantal bijwerkingen waargenomen dan bij toediening van TIV alleen (hoofdpijn, koude rillingen, huiduitslag, verminderde eetlust, gewrichtspijn en 
spierpijn) of Prevenar 13 alleen (hoofdpijn, vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust en gewrichtspijn).  MELDING VAN VERMOEDE-
LIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de 
verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: per mail BEL.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 08007-
8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/590/001 
EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  WIJZE VAN AFLEVERING: op medisch voor-
schrift.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 08/2016.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website 
van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Publieksprijs: € 74.55

1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
2. http://www.bcfi  .be
* Handelsmerk

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



De Specialist 96 ❚ 15 december 2016www.despecialist.eu

I 17 

Verschenen in Le Vif/L’Express

6 augustus 2016
Donald Trump komt op als Republikeins presidentskandidaat 
voor de verkiezingen in november, ook al is hij geen lid van de 
partij, en botsen zijn controversiële uitlatingen vaak met de 
traditionele waarden van de Grand Old Party.

AUGUSTUS

Na nieuwe agressie: 
‘Waar blijven veilig-
heidsmaatregelen?’
Naar aanleiding van het agressiegeval 

op de Brusselse huisarts François De-

poorter de week voordien (die even in 

levensgevaar verkeerde) dringen Sophie 

Roelandt en de syndicaten nogmaals 

aan op veiligheidsmaatregelen. 

De arts in kwestie werd neergestoken 

door een voormalige patiënt in Vorst. De 

Orde is verontrust over het “zorgwek-

kend aantal daden van geweld door pa-

tiënten”. In overleg met de overheid werd 

een plan opgesteld dat artsen moet aan-

zetten om sneller problemen met agres-

sie te melden. Er zouden op dat moment 

al twaalf gevallen gemeld zijn, wellicht 

het topje van de ijsberg.

Guy Buyens: 
‘Situatie van enkele 
ziekenhuizen wordt 
prangend’
Dr. Guy Buyens, algemeen directeur 

van het AZ Jan Portaels te Vilvoorde, 

luidt de alarmbel. De nota van minister 

Vandeurzen (zorgstrategisch plan Vlaan-

deren algemene ziekenhuizen) is vers 

van de pers. Daarin staat letterlijk: “De 

valorisatie van de basisziekenhuizen is 

een belangrijk thema in de uitbouw van 

een evenwichtig nieuw ziekenhuisland-

schap.”

Maar zonder uitzicht op een nieuwbouw 

dreigt alvast het AZ Jan Portaels als mid-

delgroot ziekenhuis in nauwe schoentjes 

te komen.

Omdat overheidsbeslissingen over de 

financiering van nieuwe infrastructuur 

uitblijven, kan CEO Guy Buyens geen 

strategische knopen doorhakken…

JS
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Welwillendheids-
attesten zijn ‘schadelijk’ 
en ‘strafbaar’
Voor het Neutraal Syndicaat van Zelf-

standigen (NSZ) zijn welwillendheidsat-

testen uit den boze. Vandaar een oproep 

aan de artsen die al te makkelijk degelijke 

attesten uitschrijven. Het NSZ vraagt ook 

dat ‘zogenaamd zieken’ gestraft worden.

Het debat past in de dynamiek die De 

Block op gang bracht in de loop van het 

jaar: chronisch zieken weer aan het werk 

of op de arbeidsmarkt krijgen.

Pensioenen 
zelfstandigen: stilaan 
op gelijke voet
Er wordt stilaan vooruitgang geboekt in 

de strijd voor de opwaardering van de 

pensioenen van de zelfstandigen. Maar 

voor beroepen waarvoor lange studies 

vereist zijn, blijft het stelsel niet bijster 

gul. Minister Bacquelaine werkt aan een 

hervorming. In de loop van december 

zal bekend worden dat artsen onder 

bepaalde voorwaarden samen met zelf-

standigen, ambtenaren en werknemers 

hun studiejaren zullen kunnen afkopen. 

Het VBS congresseert over een en ander 

in het najaar.
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Volgende generatie 
radiologen:  
niet panikeren

Op 14 juli verdedigde dr. Erik Ranschaert 

zijn doctoraatsthesis over radiologie en 

de impact van informatietechnogie. Een 

stukje is gewijd aan de toekomst van het 

beroep. De Specialist gaat erop in in zijn 

editie van augustus. Panikeren is uit den 

boze volgens dr. Ranschaert. “Wij, radi-

ologen, moeten als eersten de shift ma-

ken van A.I. naar I.A. (Intelligence Ampli-
fication). Added value is de uitweg. Bo-

vendien groeit nog steeds de behoefte 

aan imaging en vooral de interpretatie 

daarvan. Ik zie dit eerder als een kans.”

Ranschaert hamerde wel op het feit dat 

de radioloog zich meer moet ontpoppen 

als een manager in het ziekenhuis. “De 

VS zet op leadershipstraining al volop in.”

Enquête: ontleed zelf 
uw prestaties voor de 
overheid
Het VBS laat weten dat u in september 

een elektronische vragenlijst kunt invul-

len per medische discipline, en dat voor 

350 prestaties. Zo kan het beleid een zo 

breed mogelijke evaluatie opstellen van 

de prestatieduur, –  complexiteit en de 

eraan verbonden risico’s.

Zowel het UZ Leuven als de ULB wer-

den door het kabinet-De Block gevraagd 

om een methodologische studie uit te 

werken. Het deel om na te gaan hoe het 

staat met de ‘werkingskosten’ van zowat 

350 medische prestaties in laag- en mid-

denvariabele clusters DRG, wordt uitge-

voerd door de ULB in samenspraak met 

het VBS. 

Na een presentatie over de context en de  

methodologie door het team van Magali 

Pirson (ULB) beslisten de uitvoerende 

comités en de VBS-directeur om het pro-

ject te steunen en de onderzoekers te 

helpen bij de verdeling van de vragen-

lijsten. 

De artsenvereniging ziet daarin een 

mooie gelegenheid om proactief deel 

te nemen aan de herziening van de zie-

kenhuisfinanciering. Ze rekent op een 

belangrijke inbreng van elk specialisme.
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Verschenen in Le Vif/L’Express

5 september 2016
Waals minister-president Paul Magnette protesteert tegen de sluiting van de Caterpillar-vestiging in 
Gosselies. Door de sluiting dreigen meer dan 2.000 mensen hun job te verliezen.

SEPTEMBER

Dr. Vrayenne overlijdt
Dr. Vrayenne, stichtend lid van de GBO 

en van de SSMG, is overleden. “Deze 

huisarts en geëngageerde syndicale 

voorman maakte van de beroepsverde-

diging zijn tweede beroep”, onderstreept 

Paul De Munck, huidig GBO-voorzitter.
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Wrijvingen rond  
gezondheidsbudget
De N-VA onderneemt bij de begrotings-

besprekingen een nieuwe poging om te 

besparen op het gezondheidszorgbud-

get. Maggie De Block herhaalt dat er al 

genoeg bespaard is. “Ik zal knokken voor 

elke cent.”

Solidaris verwacht op dat moment al 

tot in 2019 een bijkomend verlies van  

1,8 miljard in de sector . 

Financiering van de 
radiotherapie: BRAVO 
luidt de alarmbel
Tijdens een colloquium van de Belgian 
Radiation Awareness & Visibility Orga-
nisation (BRAVO) vestigden meerdere 

internationaal gerenommeerde experts 

aandacht op de manier waarop de kos-

ten gelinkt aan deze medische discipline 

moeten worden geïnterpreteerd.

Het jaarbudget voor de radiotherapie – 

115 miljoen voor ongeveer 35.000 inter-

venties – zit al sterk tegen de limiet aan. 

Prof. dr. Yolande Lievens, hoofd Radio-

therapie van het UZ Gent en voorzitter 

van ESTRO (European Society for Radio-
therapy & Oncology): “Willen we in 2025 

zo’n 7.000 bijkomende behandelingen 

garanderen en willen we bovendien de 

waarborg geven dat alle patiënt toegang 

hebben tot de therapie, dan moet drin-

gend onze capaciteit aan radiotherapie 

met 20% verhoogd worden.

Prof. dr. Dirk Verellen, hoofd Iridium 

Kankernetwerk: “De  radiotherapie moet 

steeds ten dienste staan van de patiënt 

en financieel toegankelijk blijven. Een 

nauwe samenwerking tussen de medi-

sche gemeenschap, de medische indus-

trie en de overheid dringt zich op.”

Ondanks zijn troeven weegt radiothera-

pie slechts voor 0,49% op de begroting. 

Een gering bedrag, zeker omdat het 

de secundaire effecten vermindert en 

toelaat daar besparingen te realiseren,  

benadrukt BRAVO. 

Vlaanderen opgezadeld met 
ziekenhuisfactuur van 5,5 miljard?

De Vlaamse regering worstelt met een factuur van 5,5 miljard voor de 

ziekenhuizen. Dat omdat bevoegdheden verhuisden van het federale 

niveau, maar tegelijk zijn er niet genoeg centen én veel schulden. 

Topambtenaar Karine Moykens doet uit de doeken hoe Vlaanderen 

nieuwe financieringswegen wil inslaan voor zijn ziekenhuizen.

De secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezond-

heid en Gezin schetst de nieuwe financieringsconcepten. De subsidi-

eringsmethodiek zal berusten op twee soorten forfaits: strategische 

en instandhoudingsforfaits. De eerste jaren zal veel geld vloeien naar 

de aanzuivering van schulden uit het verleden. Nadien kan dan weer 

de klemtoon liggen op strategische investeringen.

Orde op nieuwe wegen
Met een dubbelinterview in De Spe-
cialist en Medi-Sfeer geven de twee 

ondervoorzitters van de Orde, prof. dr. 

Jean-Jacques Rombouts en prof. dr. Mi-

chel Deneyer, toelichting voor de naken-

de verkiezingen. Die starten op 26 sep-

tember en verlopen voor het eerst elek-

tronisch. Ze moeten ook de aanzet geven 

tot een verdere moderniseringsoperatie. 

Ook de politiek moet kleur bekennen 

voor de Orde 2.0. In de loop van de vol-

gende maanden worden alle kandidaten 

in onze vakbladen voorgesteld.

8
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Artsen trekken  
Erasmusziekenhuis 
recht
Opmerkelijk: sinds kort leidt een Vla-

ming als algemeen directeur het Hôpi-

tal Erasme/Erasmusziekenhuis Brussel. 

Van UZ Leuven trok prof. dr. Johan Kips 

na een korte passage bij AZ Sint-Jan 

Brugge en Zorgnet Vlaanderen dus naar 

Brussel. “Hier kan ik echt nog eens mijn 

tanden in zetten”, verklaarde hij bij zijn 

toenmalige overstap aan De Specialist. 
Het is evenmin een geheim dat Erasme/

Erasmus door een woelige financiële 

periode ging. Maar het ergste is achter 

de rug. Een van de zaken die zeker zul-

len veranderen, zo legt Kips samen met  

Alain De Wever uit, voorzitter van de 

raad van bestuur: de intrede van externe 

bestuurders.

Vandeurzen:  
‘Maximumquota populaire specialismen?”
Experts bereiden een advies voor over 

de modernisering van artsenstages en 

–opleidingen. Minister Vandeurzen gooit 

zelf enkele visjes uit: waarom geen maxi-

male subquota in de contingentering in 

plaats van minimale? En waarom geen 

zorgambassadeur voor knelpuntspecia-

lismen?

De experts waren het roerend eens met 

professor Frank Luyten (KU Leuven) dat 

de algemene media de perceptie moe-

ten verbeteren van sommige knelpunt-

specialismen. Helaas bleken die alge-

mene media niet aanwezig… dus is ook 

een betere pr-operatie en mediagerichte 

benadering nodig van de experts zelf. 

De opmerkelijkste stelling hield minister 

Vandeurzen voor het einde: “Misschien 

moeten we de naïviteit van minimale 

subquota voor knelpuntspecialismen 

verlaten en evolueren naar maximale 

quota voor een aantal specialismen (die 

nu zeer populair zijn). Dat kan een instru-

ment vormen.”

Voor studentenvereniging VGSO lost de 

dubbele cohorte niet alles op. Ze mag 

niet dienen om alle lacunes in te vullen.

Marc Moens (Bvas en VBS) wees erop 

dat men blijkbaar de klinisch biologen 

uit het oog verloor in de opsomming 

van  knelpuntberoepen. “Minimale sub-

quota als oplossing zijn overigens mooi 

in theorie, maar in de praktijk niet altijd 

haalbaar”, aldus de artsenleider. “Een 

student die zeven jaar geneeskunde stu-

deerde – of binnenkort zes – en heel die 

tijd droomde om pediater te worden kan 

je moeilijk zomaar omscholen tot geria-

ter. Het zal niet evident zijn om hem te 

overtuigen.”

eGezondheid krijgt 
zweepslag
Op een debat met specialisten en 

huisartsen in het OLV Aalst maakt Frank 

Robben nieuwe cijfers bekend over 

e-gezondheid.

• Er werden 3,9 miljoen berichten 

verzonden via de eHealthbox voor 

augustus;

• 4,1 miljoen informed consents 

van patiënten voor gebruik en 

uitwisseling gezondheidsdata;

• 16,2 miljoen relaties hubs-patiënten, 

geregistreerd in de metahub.

Bye Bye KB 78, hello competentieframe

Zelden weekte de hervorming van een 

Koninklijk Besluit zoveel los als KB 78 

over de bevoegdheidsverdeling van de 

zorgberoepen. Honderden zorgverleners 

verdrongen zich bij de presentatie van 

de krachtlijnen van het alternatief. 

De grote woorden van minister de Block, 

prof. Koen Vandewoude en jurist Tom  

Goffin waren niet van de lucht toen ze het 

algemene kader schetsten van de  nieu-

we beroepsreglementering. Hier en daar 

viel zelfs het woord ‘paradigmashift’. Mi-

nister De Block steunt de hervorming op 

drie pijlers: 

• de autonomie van de patiënt;

• samenwerking tussen zorgactoren,

• erkenning zorgbeoefenaars op basis 

van verworven en onderhouden  

bekwaamheden, bijvoorbeeld door 

voortgezette vorming.

Er komt een algemeen beroeps- en com-

petentieprofiel voor alle zorgverleners. 

Het is gebaseerd op het CanMeds-model 

voor artsen (Canadian Medical Education  
Directives for Specialists). Dat omvat  

7 bekwaamheden en 28 kerncompeten-

ties.

De bekwaamheden behelzen:

• medisch handelen;

• communicatie;

• samenwerking;

• kennis en wetenschap;

• maatschappelijk handelen;

• organisatie;

• professionaliteit.

De rol van de patiënt wordt opgewaar-

deerd tot ‘piloot’ van zijn medisch dos-

sier, die van de zorgverlener gedefini-

eerd als ‘copiloot’.

26
Maha 2016:  
meer dan 1/3 
ziekenhuizen in het 
rood

Het water staat de ziekenhuizen meer 

dan ooit aan de lippen. Didier Gosuin 

(Défi), gezondheidsminister voor Brus-

sel, spreekt bij de voorstelling van de 

Maha-studie zijn vrees uit voor een in-

krimping van het Brusselse ziekenhuis-

beddenbestand met 1.000 eenheden.

De minister vreest eveneens dat de in-

korting van de ligduur de problemen zal 

verschuiven door meer complicaties en 

heropnames te veroorzaken. Een per-

vers effect.

Ruim één algemeen ziekenhuis op de 

drie (32 op 91) draaide in 2015 met ver-

lies. Dat zijn er zeven meer dan het jaar 

voordien. Over het algemeen verslech-

tert de financiële situatie verder. 
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Twee derde van de specialisten 
geaccrediteerd
Volgens Riziv-gegevens voor 2015 bedraagt het gemiddelde 

percentage geaccrediteerde specialisten 64,85% (16.513 op een 

totaal van 25.462 specialisten). Geriaters en oncologen zijn pro-

portioneel het vaakst geaccrediteerd (80% in ieder van beide 

disciplines). Aan het andere uiteinde van het spectrum staan de 

plastisch chirurgen en de neuropsychiaters, met resp. 34 en 20%.

Bij de huisartsen is ten opzichte van het totaal aantal actieve 

huisartsen 53% geaccrediteerd. Het percentage stijgt naar 

70,9% als men alleen rekening houdt met de Riziv-nummers 

003, 004, 007 en 008.

Verschenen in l’Echo

13 oktober 2016
De federale regering heeft de handen vol met een moeizame begroting.  
De Nobelprijs voor Literatuur wordt toegekend aan Bob Dylan.

OKTOBER
JS
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66

N
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6

12

14

17

Eerste budgetvoorstel 
koel onthaald

Het eerste budgetvoorstel 2017, voorbe-

reid door de ziekenfondsen met uitzon-

dering van de socialistische, wekt amper 

enthousiasme op bij de leden van het 

Verzekeringscomité. Er is een tweede 

stemronde nodig met gewone meerder-

heid om het licht op groen te zetten. Het 

voorstel houdt een besparing in van 660 

miljoen. 

Pact medische technologie  
en databank medische hulpmiddelen
Zopas stelde minister De Block haar 

Pact Medische Technologie voor. Blik-

vangers: een Belgische databank medi-

sche hulpmiddelen is op komst, net als 

snellere en meer transparante terugbe-

taling. De minister maakte ook bekend 

dat er 97 kandidaten zijn voor proefpro-

jecten mobiele applicaties. En ze werkt 

aan de omkadering van 3D-printing.

CM gooit knuppel in honorariahok,  
en krijgt hem terug
Luc Van Gorp, CM-baas én voormalig 

verpleegkundige, vindt de loonspan-

ning ziekenhuisartsen-verpleegkundi-

gen te groot. Grootverdieners bij de 

artsen moeten inleveren om het ver-

schil bij te passen. Marc Moens (Bvas) 

spreekt over een ‘oorlogsverklaring’. 

Minister De Block nuanceert.

Scalpel van Maggie De Block 
schiet uit
Maggie De Block, die had aangekondigd dat ze bij de besparin-

gen door de begroting zou gaan met een scalpel, doet wel nog 

een schep van 200 miljoen boven de oorspronkelijk geplande 

bezuinigingen van 637 miljoen. 

Zowel artsen, ziekenfondsen als ziekenhuizen komen in het 

verzet tegen de begrotingsvoorstellen. Dat de ‘minimale groei-

norm’ van 1,5% niet gerespecteerd wordt en amper 0,5% be-

draagt, is voor allen onbegrijpelijk, alleen al als we het vergrij-

zingseffect bekijken. Maar de drie partijen zitten lang niet op 

dezelfde lijn als we hun motieven bekijken.

De artsen nemen het niet dat hun index wordt ingepikt, al was 

die gegarandeerd in het akkoord. De ziekenfondsen struikelen 

vooral over de beperkte groeinorm. De ziekenhuizen voelen 

zich voor de derde keer gepakt na de onderfinanciering van 

het BFM en de staatshervorming die te weinig middelen door-

schoof naar de gemeenschappen.

Syndicaten en 
ziekenfondsen 
verwerpen budget 
gezondheidszorg

De Algemene Raad van het Riziv ver-

werpt het budget gezondheidszorg dat 

de regering voorstelt en finaal een be-

sparing inhoudt van 902 miljoen. 

uw toekomst verdient  
een expert

Bespreek elk sleutelmoment 
van uw carriere met een specialist

Voor een gepersonaliseerd advies 
of bijkomende informatie: 
0800/96.119 • www.amonis.be • 
info@amonis.be
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Toch witte rook 
plastisch chirurgen
Tussendoor toch even goed nieuws: de 

lang aanslepende onderhandelingen 

tussen minister De Block en de plastisch 

chirurgen leiden tot een akkoord, tot gro-

te voldoening van de RBSPS (Royal Bel-
gian Society for Plastic Surgery). Voor-

zitter Gaetan Willemart is blij met het 

“evenwichtige akkoord dat enerzijds re-

kening houdt met de patiëntenbelangen 

en anderzijds voldoende garanties biedt 

aan de plastisch chirurgen om in de best 

mogelijke omstandigheden te werken.” 

Bijna 100 kandidaten 
proefprojecten 
m-health
Mobile Health in de praktijk: de Onaf-

hankelijke Ziekenfondsen organiseerden 

een minisymposium om een stand van 

zaken op te maken. Voor de proefprojec-

ten m-health en medical devices (dead-

line: 30 september) dienden zich bijna 

100 kandidaten aan.

De Block doet 
netwerkpolitiek  
uit de doeken
De minister legt haar nota voor de her-

vorming van het ziekenhuislandschap 

voor aan de ziekenhuisfederaties. Cen-

taal idee: 25 ziekenhuisnetwerken van 

400.000 à 500.000 inwoners.

Wat ook opvalt: met bedden goochelen 

kan niet meer. Ziekenhuizen moeten bij 

de installatie van ziekenhuisnetwerken 

niet rekenen op financiële incentives. 

Het gaat eerder om efficiëntiewinsten. 

Erkende, niet-gerechtvaardigde bedden 

mogen niet (meer) worden omgezet 

naar bedden met een andere kenletter.

Artsenvakbondsfront 
tegen akkoord
Alle artsensyndicaten - Bvas, AADM, 

Kartel - eisen de ontbinding van het ak-

koord artsen-ziekenfondsen op basis 

van het artikel 13.1.2. Breekpunt is de 

te lage groeinorm. “De drie representa-

tieve artsensyndicaten Bvas, Kartel en 

AADM verzetten zich met klem tegen het 

door de regering besliste begrotings-

budget gezondheidszorg, neergelegd op 

de algemene raad van maandag 17 okto-

ber 2016”, luidt het in een gezamenlijke 

mededeling.

Studiejaren afkopen? 
Pensioenbom 
ziekenhuizen
‘Goed voorbereid naar het pensioen’. On-

der die vlag organiseerde het VBS een tal-

rijk bijgewoond navormingssymposium. 

Met de kernvraag: de recent veranderde 

mogelijkheid om uw studiejaren af te ko-

pen. Minister Bacquelaine laat er al in zijn 

kaarten kijken voor een voorstel dat later 

in de algemene pers belandt.

Rond dezelfde tijd raakt bekend dat de 

pensioenen van het vastbenoemde per-

soneel bij openbare ziekenhuizen de 

komende 20 tot 25 jaar allicht 10 miljard 

euro kosten. Het dreigt een bom te leg-

gen onder de financiën van zowel de 

ziekenhuizen zelf als van heel wat ste-

den en gemeenten waar ze gelegen zijn. 

Zorgnet-Icuro bevestigt de omvang van 

het probleem.

De drie syndicaten 
boycotten de 
medicomut
De drie artsensyndicaten schitteren door 

hun afwezigheid op de medicomut. Die 

wordt uiteindelijk geannuleerd. Aan Jo 

De Cock om de onvrede weg te masse-

ren tegen de volgende medicomut op  

7 november.

Orde stelt platform  
en noodnummer  
‘Arts in nood’ voor

Onder massale belangstelling is het pro-

ject ‘Arts in nood’ (www.artsinnood.be) 

voorgesteld. Het gaat uit van de nationa-

le raad van de Orde van Artsen, maar die 

hamert op de strikte scheiding tussen de 

tuchtrechtelijke activiteiten van de Orde 

en de hulpverlening van Arts in Nood.
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodefi ciency virus 
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza 
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients 
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for 
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is 
undetectable at both treatment weeks  4 and 12, all 3  components of the regimen should be 
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both 
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of 
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg 
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients 
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the 
recommended initial dose of ribavirin is 600  mg daily with food. If the starting dose is well-
tolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If 
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on 
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing 
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or post-
transplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600 
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200 
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine 
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then 
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose 
modifi cation, interruption and discontinuation Dose modifi cation of Daklinza to manage adverse 
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary 
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic 
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment 
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with 
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment 
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of 
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation 
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping 
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin 
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 

 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company
DAKLINZA® is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb and its affiliates

1. Daklinza® (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. [insert local details] Bristol-Myers Squibb Company; March 2014. 2. Sulkowski 
MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 
2014;370:211-221. 3. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60:392-420. 4. Swain 
MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-
2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.

WITH DAKLINZA®, 
THE FIRST NS5A 
INHIBITOR AS YOUR ALLY, 
YOU CAN ACHIEVE CURE*...

Dosages Public Price
Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
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EXTENSION REIMBURSEMENT CRITERIA  
AS OF JANUARY 1, 2017

Genotype 1-6 AND extension to F2 AND F0-F1  
for certain patient populations
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodefi ciency virus 
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza 
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients 
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for 
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is 
undetectable at both treatment weeks  4 and 12, all 3  components of the regimen should be 
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both 
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of 
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg 
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients 
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the 
recommended initial dose of ribavirin is 600  mg daily with food. If the starting dose is well-
tolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If 
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on 
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing 
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or post-
transplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600 
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200 
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine 
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then 
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose 
modifi cation, interruption and discontinuation Dose modifi cation of Daklinza to manage adverse 
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary 
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic 
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment 
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with 
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment 
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of 
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation 
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping 
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin 
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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Vervolg  
Brugmann-saga
Dr. Jean-Bernard Gillet wordt algemeen 

medisch directeur van Brugmann in op-

volging van Dr. Florence Hut, van wie 

gezegd wordt dat ze politiek ontslagen 

werd. Dat ontslag is een precedent en 

deed veel stof opwaaien. Het wordt ver-

der uitgevochten voor de rechtbank.
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Verschenen in l’Echo

9 november 2016
Donald Trump wordt verkozen als president van de Verenigde 
Staten.

2

3

7

8

10
15

17Derdebetaler weinig 
waarschijnlijk voor de 
specialisten
Het Grondwettelijk Hof oordeelt over de 

procedure tot vernietiging van de wet 

derdebetaler voor huisartsen. Deze pro-

cedure was onder meer ingeleid door de 

Bvas en het SVH. Interessant voor speci-

alisten: voor hen is het zeer twijfelachtig 

dat zij ooit aan deze verplichting onder-

worpen worden, in tegenstelling tot de 

huisartsen. Huisartsen zijn namelijk net 

gericht op eerstelijnszorg, luidt het.

Resultaten  
Ordeverkiezingen  
Ruim 51% van het artsenkorps bracht 

zijn stem uit bij deze eerste elektronische 

ordeverkiezingen. Elektronische ver-

kiezingen 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 percen-

tage stemmers. 

Andere verklaring: bij de vorige editie 

vervolgde de Orde de artsen die niet 

stemden, niet.

De toch wel forse daling van het kiezers-

percentage wijst erop dat de Orde aan 

modernisering toe is.

Oproep tot individuele 
deconventie
De Bvas roept op tot individuele con-

ventie op basis van de minimum-acti-

viteitsdrempel. Wie die niet haalt en zijn 

sociaal statuut verliest, is wellicht beter 

af door het akkoord individueel op te 

zeggen. Deadline hiervoor: 14 december.

De drie syndicaten keren weer terug aan 

de tafel van de medicomut. Maar dat 

leidt nog niet tot een echte doorbraak.

Riziv publiceert lijst 
Unmet Medical Needs 
2017
Op de lijst staan niet minder dan 25% 

extra indicaties (51 in 2017 tegenover 40 

in 2016). 

Snellere terugbetaling 
hiv-medicatie
Wie vanaf volgend jaar besmet raakt met 

hiv, krijgt meteen na de diagnose al me-

dicatie, zo wordt bekend. Tot op dat mo-

ment is de terugbetaling in ons land be-

perkt tot patiënten wier afweersysteem 

te zeer verzwakt is, maar die voorwaarde 

vervalt vanaf 1 januari.

Even later (op 23 november) wordt be-

kend dat ook de eerste hiv-zelfdiagnose-

test, verkrijgbaar in de apotheek, wordt 

terugbetaald.

De Block trekt aantal 
Riziv-nummers op
Volgens nieuwe berekeningen over het 

overtal van geneeskundestudenten blijkt 

dat er meer ruimte komt voor meer 

Franstalige studenten als buitenlandse 

studenten die terugkeren naar hun land 

van oorsprong meetellen. Voor 2020 be-

tekent dat 1.812 extra Franstalige studen-

ten die toegang krijgen tot het beroep…

De Block voert strijd 
tegen hepatitis C  
verder op
Minister De Block voert de strijd tegen 

hepatitis C verder op. In september raak-

te al bekend dat behandeling vanaf 2017 

terugbetaald wordt voor patiënten in het 

tweede, relatief vroege stadium van de 

ziekte. Vanaf 2021 zou iedereen die be-

smet is, ook wie nog geen symptomen 

vertoont, kunnen rekenen op een terug-

betaling,

Pediatrie onder druk, 
zet zelf tegendruk
In De Specialist waarschuwt Bvas-voor-

man Yves Louis voor addertjes onder 

het gras bij de hervorming De Block. Die 

kunnen de pediatrie zwaar parten spe-

len, vooral door de aangescherpte com-

petitie tussen de ziekenhuizen. 

Toeval of niet? Even later raakt bekend 

dat de pediaters eindelijk enkele eisen 

ingewilligd zien die bijna twee jaar in de 

koelkast liggen van minister De Block.

Prof. Kris Vanhaecht schetst de impact 

van zorgkwaliteit als competitie-element 

bij professionals en patiënten op het Vle-

rick-symposium, dat competitie als rode 

draad heeft.

Ziekenhuisdirecties  
op straat
Toen sommige non-profitvakbonden 

beslisten om te gaan betogen op 24  

november, verklaarde ook een aantal 

ziekenhuisdirecties zich solidair om mee 

te manifesteren. 

20.000 betogers stappen op tegen  

minister De Block, een succes.
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Vele specialisten  
wellicht ‘schijnzelf-
standigen’
Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof 

van Cassatie in oktober, die bekend 

wordt via De Specialist en geanalyseerd 

wordt door meester Filip Dewallens. 

Kernredenering: een tuchtreglement 

voor ziekenhuisartsen is volgens de lo-

gica van het Hof onverenigbaar met het 

statuut van zelfstandige. 

Radiologen ontwikke-
len elektronisch  
aanvraagplatform
De radiologen willen de vicieuze cirkel 

doorbreken waarbij steeds meer onder-

zoeken tegen een verminderend tarief 

worden uitgevoerd. “Artsen schrijven 

almaar meer medische beeldvorming 

voor om diverse redenen. Maar dat alles 

zit wel vast in een gesloten enveloppe. 

Daarom worden de tarieven bij een bud-

getoverschrijding naar beneden herzien. 

We willen dus deze vicieuze cirkel door-

breken door het aantal onderzoeken te 

verminderen”, legt prof. Geert Villeirs uit, 

voorzitter van de Belgische Vereniging 

voor Radiologie en van BELMIP (Belgian 
Medical Imaging Platform).

Eindelijk toelatings-
examen geneeskunde 
vanaf september
Het toelatingsexamen geneeskunde 

langs Franstalige kant komt er begin 

september 2017. Dat maakt Jean-Clau-

de Marcourt bekend. Een stuk later dus 

dan langs Nederlandstalige kant, en het 

valt nog af te wachten of daarmee alle  

problemen opgelost zijn.

Ziekenfondsen sluiten pact 
met De Block
Het toekomstpact tussen minister De Block en de 

ziekenfondsen is een feit. Het steunt op 6 assen en 

66 actiepunten en oogst zowel positieve als nega-

tieve kritiek. Ziekenfondsen moeten gezondheids-

fondsen worden. Het opbod met de aanvullende 

verzekeringen zal stoppen. Maar ze blijven al te vaak 

rechter en partij, aldus de Bvas. En de adviserend 

artsen blijven in de greep van de ziekenfondsen ter-

wijl ze thuishoren bij het Riziv.

Netwerken lonen voor het 
eerst bij hartcentra
De terugbetaling wordt voorgesteld voor patiën-

ten die lijden aan mitralisklepinsufficiëntie en een 

clip ingeplant krijgen. Voor het eerst dient het net-

werkniveau als basis om iets terug te betalen. Zes 

ziekenhuizen worden het coördinerend centrum 

van even veel netwerken: UZ Leuven, OLV Zieken-

huis Aalst, CHU Liège, UZ Brussel, AZ Sint-Jan  

Brugge-Oostende, Saint-Luc Brussel.

Deze strategie zal nu ook op andere domeinen  

uitgerold worden.

ING België nv – Bank/Kredietgever – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.  
Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

Maak samen met uw ING-bankier uw 
missie waar. 
Om het welzijn van uw patiënten te garanderen, is efficiëntie 
voor u een topprioriteit. Bij ING beseffen we dat. Daarom kunt 
u rekenen op een ING-bankier die uw behoeften begrijpt en 
financiële oplossingen aanreikt die u perfect ondersteunen in 
uw taak. Diensten die uw geldstromen optimaliseren en uw 
liquiditeitsbeheer en betalingen nog vlotter laten verlopen, 
bijvoorbeeld. Of elektronisch bankieren, speciaal afgestemd op uw 
situatie en organisatie. Zo maken we u het leven gemakkelijker. 
Maak gerust een afspraak met uw ING-bankier.

ing.be/business

U ondersteunt  
uw patiënten.  
Wie is er om u te 
ondersteunen? 
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Vervroegde medicomut  
bereikt akkoord indexverdeling 

Een bijeenkomst artsen-ziekenfondsen 

– vervroegd van 19 naar 5 december – 

bereikte een akkoord over de verdeling/

herijking van de resterende indexmassa 

en hakt andere knopen door.

+ 2% vanaf 1 januari 2017
• Honoraria raadplegingen 

geaccrediteerde specialisten (behalve 

de verstrekking 102535);

• honoraria toezicht voor 

geaccrediteerde specialisten;

• honoraria voor het MOC;

• permanentiehonoraria voor pediaters.

+ 0,83% vanaf 1 januari 2017
• Alle andere honoraria behalve de 

uitzonderingen (zie: geen indexering),

• beschikbaarheidshonoraria 

huisartsen, 

beschikbaarheidshonoraria 

specialisten,  medisch advies 

palliatieve patiënten.

Geen indexering 
• GMD, medische beeldvorming en 

klinische biologie,

• Rubriek ‘honoraria buiten 

nomenclatuur’.

Daarnaast hakte de medicomut nog en-

kele andere knopen door.

Verhoging naar 25 euro vanaf 1 januari 

2017:

• honoraria raadplegingen 

geaccrediteerde huisartsen (101076),

• honoraria raadplegingen bepaalde 

specialisten (102535).

Afgerond naar 4 euro
Permanentietoeslag raadplegingen huis-

artsen tussen 18 en 21 uur (‘toeslag Hil-

de Roels’), wat betekent dat een dienst 

aan de bevolking behouden blijft (men-

sen kunnen na hun werk nog langsgaan 

bij de huisarts, ze moeten er geen halve 

dag vakantie voor nemen).

Besparingen klinische biologie 
en medische beeldvorming 

• Grotendeels gerealiseerd via niet-

indexering verstrekkingen;

• een bijkomende inspanning van resp. 

3,8 en 4,8 miljoen is vereist in 2017;

• versnelde invoering project actieve 

beslissingsondersteuning van 

de Belgische Vereniging voor 

Radiologie (iGuide) om het volume 

niet-gerechtvaardigde onderzoeken 

medische beeldvorming te doen 

dalen.

Tegemoetkomingen aan 
klinische biologie en medische 
beeldvorming
• Voor de klinische biologie: een budget 

van 10 miljoen om de NIPT terug te 

betalen (enveloppe TGR);

• voor de medische beeldvorming 

digitale mammografie vanaf 1 juli 

2017.

Minimum-activiteitsdrempels
Artsen die niet de drempelbedragen berei-

ken, krijgen hun activiteitsprofiel samen 

met het aanvraagformulier toegestuurd. 

Zij kunnen alle nuttige gegevens overma-

ken over hun activiteiten. De medicomut 

onderzoekt voor 30 juni 2017 de betrokken 

situaties en stuurt desgevallend bij. 

Gereserveerde bedragen 
compenseren

Bijkomende maatregelen moeten toela-

ten om met ingang van 2018 de uitgaven 

voor nog gereserveerde bedragen (via 

tegemoetkoming nomenclatuur) te com-

penseren (ca. 30 miljoen).

Voor alle syndicale organisaties zit er 

wel ergens een punt (of meer) in dat ze 

binnenhaalden. 

Voorlopig zijn dus weer enkele dossiers 

van de baan, maar het principe van de 

inperking van de index is zeker nog niet 

helemaal opgelost. Door besparingen 

buiten het akkoord 2016-2017 (inhouding 

van de index dus) kan het akkoord au-

tomatisch worden ontbonden als die be-

sparingen in het Staatsblad verschijnen. 

Voorlopig is er alleen de omzendbrief 

die dit kenbaar maakte. Het bewuste KB 

moet nog worden gepubliceerd in de 

programmawet… en kan dus weer veel 

op de helling zetten.

P.S.

Aanpassingen begroting 2017 In duizenden euro’s

Gereserveerde bedragen 2017 
(uitstel inwerkingtreding) -23.612

Gereserveerde bedragen 2017 
(NIPT: 1/07/2017 en sociaal statuut 1/01/2018) -6.250

Structureel schrappen van (positieve) maatregelen -5.000

Geen index: 
• klinische biologie
• medische beeldvorming
• GMD (30 euro of 55 euro)
• honoraria buiten nomenclatuur 
uitzondering: beschikbaarheid huisartsen, specialisten en medisch 
advies palliatieve patiënt (0,83%)

-11.965
-10.922

-1.719
-788

Beperking permanentietoeslag tot 4 euro -303

Schrappen besparingsmaatregel niet-geaccrediteerden 6.130

Correctie besparingsmaatregelen biologie en beeldvorming 20.450

Maatregelen taskforce (-31,267 miljoen euro i.p.v. -31,7 miljoen) 433

Aanvullende index tot 2%
• Raadplegingen geaccrediteerde huisartsen (101076)
• Raadplegingen geaccrediteerde specialisten
• MOC
• Toezicht: verstrekkingen voorbehouden voor geaccrediteerden
• Beschikbaarheidshonoraria pediaters in E-dienst

 
9.514
8.874 

297
2.132 

78

Bijkomende aanvullende index tot 2,12% 
• Raadplegingen geaccrediteerde huisartsen: 101076 (=> 25 euro)
• Raadplegingen geaccrediteerde specialisten 102535 (=> 25 euro)
• Correctie in sociaal statuut
• Invoering NIPT: enveloppe TGR

 976
425 

1.250
10.000 

Totaal 0
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UGent stelt 
hervormingsplan 
honoraria voor

UGent-gezondheidseconoom Lieven An-

nemans stelt een plan en methode voor 

om de artsenhonoraria te hervormen. Het 

plan maakt komaf met enkele hardnek-

kige kenmerken van de huidige manier 

waarop artsen betaald worden, meldt de 

universiteit.

Een werkgroep bereidt de hervormingen 

voor in de ziekenhuisfinanciering en de 

artsenhonoraria. De nieuwe regeling 

moet meer transparantie bewerkstelli-

gen over het exacte deel dat artsen ver-

dienen, wat ze afstaan aan het zieken-

huis en wat kan dienen voor innovatie of 

investeringen. 

De hervorming van honoraria staat dan 

wel in het regeerakkoord, in afwachting 

gaf het Algemeen Syndicaat der Genees-

kundigen van België (ASGB) de UGent 

de opdracht een plan van aanpak en me-

thodiek uit te werken. “Enkel door pro-

actief mee te werken kan men naar een 

betere gezondheidszorg streven, zowel 

voor de patiënten als voor de zorgverle-

ners”, zegt prof. Lieven Annemans.

Samen met professor Jeroen Trybou 

stelde hij een plan van aanpak op dat 

op zich geen potten breekt. Het beant-

woordt aan zeven principes:

• tariefzekerheid voor de patiënten 

inbouwen;

• de nomenclatuur vernieuwen (ze 

moet dynamischer worden en kan om 

de drie jaar aangepast worden);

• een referentie-inkomen invoeren 

(enkel het zuivere honorarium), een 

theoretisch gemiddeld inkomen 

waartegen men dan allerlei 

‘afwijkingen’ kan afzetten of wegen en 

waarin ook de tijd aan administratie 

een rol speelt;

• overconsumptie ontmoedigen;

• de consultatie-activiteit 

herwaarderen;

• het principe van een 

kostenvergoeding inbouwen;

• P4Q (pay for quality), in eerste 

instantie goed voor 2% van het totaal. 

Een principe dat wordt aangevochten 

door de Bvas omdat er geen echt 

wetenschappelijke manier zou zijn om 

die kwaliteit te meten.

Tabula rasa
“Het stappenplan vertrekt van een ta-

bula rasa en betrekt de artsen van zeer 

nabij bij de hervormingen”, verduide-

lijkt professor Annemans. “Er wordt 

een volledig nieuwe lijst van prestaties 

opgesteld per discipline. Deze presta-

ties worden dan gewaardeerd met een 

puntensysteem.”

“Elk punt krijgt een waarde in euro, waar-

bij de totale inkomensmassa van de artsen 

nog steeds kan groeien met 1,5% (groei-

norm van de regering). Het forfaitaire ge-

deelte dient om niet-factureerbare tijd te 

vergoeden en zal ongeveer 20% van de 

inkomens innemen. Kosten kunnen wor-

den ingebracht tegen de reële kostprijs. 

Als kers op de taart houdt het plan ook een 

bonus voor kwaliteitsvolle praktijken in.”
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Verschenen in l’Echo 

5 december 2016
Italiaans premier Matteo Renzi neemt ontslag nadat de 
Italiaanse kiezers zijn referendum omtrent de grondwettelijke 
hervormingen massaal verwerpen. Renzi wou met dit 
referendum het functioneren van de regering vereenvoudigen 
door de invloed van de Senaat en de regio’s te beperken.

JS
29
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Verpleegkundige mag 
patiënten op spoed niet 
naar wachtpost sturen
Half oktober ging in Brugge een project 

voor de fysieke triage bij niet-planbare 

zorg van start. De artsen van Antwerpen-

Oost hebben een gelijkaardig dossier op 

stapel staan. De Belgische beroepsver-

eniging van spoedartsen (BeCEP) kan 

zich in het concept niet vinden, las u al 

in SP 94. Maar bovenal: meester An Vij-

verman (advocatenkantoor Dewallens 

& partners) uit in een doorwrochte juri-

dische analyse haar twijfels. Ze stelt de 

wettelijkheid van pre-triage in vraag.

Ons zusterblad Medi-Sfeer vroeg het ad-

vies van meester An Vijverman van het 

advocatenkantoor Dewallens & Partners. 

Haar volledige advies vindt u op onze 

site. Enkele kerngedachten…

De Belgische wetgever liet na om het be-

grip ‘triage’ te definiëren. De triage bepaalt 

eigenlijk welke plaats de patiënt inneemt 

in de wachtrij binnen de spoeddienst. Een 

patiënt doorverwijzen naar een instantie 

buiten het ziekenhuis behoort in begin-

sel dus niet tot de triage, cfr. Manchester 
Triage System en de Emergency Severity 
Index. 

Wel kunnen patiënten met een lage zor-

gurgentie beter gediend zijn door hen 

binnen het ziekenhuis verder te helpen in 

een fast-track area. In Nederland zijn deze 

fast-track areas bedoeld voor patiënten 

die niet door een arts naar de spoeddienst 

werden verwezen, die geen medische, 

maar verpleegkundige zorgnood hebben 

en waarvoor de tussenkomst van een arts 

naar Nederlands recht niet nodig is, zoals 

bij het verwijderen van een vuiltje uit het 

oog of een splinter uit de vinger. 

Of een verpleegkundige met een bijzon-

dere beroepstitel in de intensieve zorg en 

spoedgevallen aan pre-triage mag doen 

of niet, is duidelijk een kwestie van inter-

pretatie.

‘Stelling BeCEP de meest 
correcte’

Persoonlijk meent meester Vijverman 

wel dat de stelling van BeCEP de meest 

correcte is. “De bevoegdheid verlenen 

aan een verpleegkundige om patiënten 

die zich willen aandienen op de spoed-

dienst weer weg te sturen, is volgens mij 

een te verregaande interpretatie van het 

begrip “triage en oriëntatie”, cfr. KB van 

27 april 2007, en dit hierom:

• de verpleegkundige doet op die manier 

immers méér dan een triage binnen de 

spoeddienst;

• bovendien beslist de pre-

triageverpleegkundige, door een 

patiënt weg te sturen naar een huisarts, 

dat de gezondheidstoestand van die 

patiënt niet langer (althans tijdelijk) 

onder toezicht moet worden gehouden 

door de verpleegkundige, de arts of het 

ziekenhuis waar die patiënt zich heeft 

aangemeld;

• ten slotte impliceert het wegsturen 

van een patiënt naar een 

huisartsenwachtpost ook dat het 

ziekenhuis zijn diensten aan deze 

patiënt weigert. Welnu, ook dit is 

niet mogelijk zonder dat een arts 

bij deze beslissing tot het weigeren 

van diensten aan een patiënt wordt 

betrokken;

• Bovendien moeten in het geval van 

weigering van diensten aan een patiënt 

ook de voorwaarden worden nageleefd 

zoals die zijn vastgelegd in de Adviezen 

van de Nationale Raad van de Orde 

der Artsen van 16 februari 2008 en 20 

september 2014.

Uit al deze voorwaarden blijkt dus dat 

een verpleegkundige eigenlijk hierover 

niet zelf kan beslissen zonder de arts 

(desnoods telefonisch) bij deze beslis-

sing te betrekken.

De aanwezigheid van een huisartsen-

wachtpost vlak naast de spoeddienst kan 

weliswaar een verzachtende omstandig-

heid uitmaken om toch toe laten dat de 

pre-triageverpleegkundige zelf diensten 

aan bepaalde patiënten weigert. (…) 

Suggestie
Bij wijze van suggestie voegt meester 

Vijverman daar nog aan toe dat het zie-

kenhuis dat een pre-triageverpleegkun-

dige inzet in ieder geval over een zeer 

duidelijk protocol dient te beschikken 

op basis waarvan de pre-triageverpleeg-

kundige zijn/haar eigen bevoegdheden 

juist kan inschatten én dat de verpleeg-

kundige ook als leidraad moet kunnen 

gebruiken om bepaalde beslissingen te 

nemen (zowel om urgenties te bepalen, 

als om eventueel toch te beslissen dat en 

wanneer patiënten best worden doorge-

stuurd naar een huisartsenwachtpost).

Als alternatief voor het zelf wegsturen 

van patiënten naar een huisartsenwacht-

post, zou de pre-triageverpleegkundige 

ten slotte de op de spoeddienst wach-

tende patiënten informeel kunnen mee-

delen dat zij met hun probleem sneller 

kunnen worden geholpen in de huis-

artsenwachtpost. De patiënt kan dan 

zelf beslissen of hij blijft wachten op de 

spoeddienst, dan wel of hij zich zelf (uit 

eigen beweging) tot de huisartsenwacht-

post wendt. Op die manier verdwijnt het 

interpretatieprobleem over hoever de 

‘triage-bevoegdheid’ van de verpleeg-

kundige reikt vanzelf.”

Referenties beschikbaar bij de redactie, het integrale advies 
vindt u op www.despecialist.eu. Titels en tussentitels van 
de redactie.

Meester An Vijverman: 
“Als alternatief kan de pre-
triageverpleegkundige de wachtende 
patiënten op de spoeddienst 
informeel meedelen dat zij met hun 
probleem sneller geholpen kunnen 
worden in de wachtpost. De patiënt 
kan dan zelf beslissen.”
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“Toevloed buitenlandse artsen oneerlijk”
De Bvas noemt het “bijzonder oneerlijk 

dat buitenlandse artsen België zomaar 

mogen binnenstromen, terwijl de pro-

cedure voor Belgische artsen zo moeilijk 

is”. Van alle startende artsen die vorig 

jaar in ons land een Riziv-nummer aan-

vroegen, behaalde 28% zijn diploma niet 

in België. In 2011 was dat nog 20%.

Vooral in Franstalig België is de toename 

opvallend. Vorig jaar had 41,1% daar een 

niet-Belgische opleiding… In Vlaanderen 

ging het om 16,1%.

Dr. Cathérine Fonck, cdH-Kamerlid: “Het 

quotasysteem zadelt onze eigen Belgi-

sche jongeren op met een handicap, en 

dat is discriminerend.”

Matthias Claeys, voorzitter van het 

Vlaams Geneeskundig Studentenover-

leg (VGSO), wil ‘dringend’ een oplos-

sing. Hij denkt in eerste instantie aan een 

taalexamen, schriftelijk en mondeling, 

omdat “communicatie heel belangrijk is 

voor de patiënten”.

De VGSO roept Vlaams Welzijnsminister 

Jo Vandeurzen (CD&V) ook op om werk 

te maken van subquota per specialisme, 

in plaats van algemene quota voor alle 

afgestudeerde artsen zoals nu.

Dialyse: weer 7 miljoen besparingen

Na zware besparingen begin dit jaar 

(voor niet minder dan 21 miljoen), von-

den de nefrologen het welletjes voor de 

hervorming van de terugbetaling dialyse 

die afgelopen augustus van start ging. 

Dat zegt Dr. Frédéric Collart, voorzitter 

van het Belgisch register nierinsufficiën-

tie. Helaas: het was zonder de klap van 

7 miljoen extra bezuinigingen gerekend 

na de begrotingsgesprekken.

Begin 2016 mochten de nefrologen al de 

riem aanspannen door bezuinigingen 

op het forfait (8 miljoen) en de honora-

ria (13 miljoen) om verscheidene dialy-

setechnieken te nivelleren. Tegelijkertijd 

kwam er een honorarium voor prestaties 

waarvoor er nog geen bestond. “Een 

honorarium invoeren sluit aan bij de re-

aliteit vermits er toch een medische fol-

low-up is. Daarin vond minister De Block 

onze steun omdat er voordien altijd een  

bereidheid bestond om de patiënten bij 

voorkeur met ambulante technieken te 

gaan behandelen, maar het ziekenhuis-

bestuur daar net minder terugbetalings-

mogelijkheden zag. Door de hervorming 

raakten we binnen het ziekenhuis uit die 

mogelijke polemiek tussen bestuurders 

en artsen”, aldus Frédéric Collart.

Tevredenheid dus aan onze kant omdat 

we niet opnieuw met de bestuurders in 

conflict moesten.

Deze hervorming gaat wel gepaard met 

het doel van de minister om op termijn 

(in de loop van volgend jaar) 40% van 

de dialysepatiënten te behandelen met 

‘lichte’ technieken of ambulante (peri-

toneale dialyse, autodialyse) en desge-

vallend met een sterke promotie van de 

thuisdialyse.

Op dat vlak is er voor de nefrologen nog 

werk aan de winkel. 

8
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Goede ideeën voor  de feesten
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GASTRONOMIE 

Welke cocktail voor het aperitief? 

Voorstel van Matthieu Chaumont, ambachtelijke barman van Hortense Chapter 2: 

Serra Grande
• 4cl cachaça (bij voorkeur afkomstig van Fazenda Serra Grande)
• 2cl kersenbourbonlikeur (Evan Williams) 
• 1cl orgeade
• 2cl limoen 
• 4-5cl gingerbeer (indien mogelijk van het merk Thomas Henry)

Voor de decoratie
• 1 schijfje verse gember
• 1 schijfje verse of in de oven gedroogde limoen
• 1 maraschinokers

Doe alle ingrediënten in een shaker. Voeg geplet ijs toe. Goed schudden. Giet in een 
glas (Matthieu Chaumont gebruikt een lantaarn). Vul het glas met geplet ijs tot aan 
de rand. Voeg de decoratie toe.

Waar koop je oesters, zalm of kreeft? 
In zijn smalle winkel heeft Frédérick Lebe de viswinkel opnieuw uitgevonden. Het 
is moeilijk om een nog zorgvuldigere ambachtsman – er is geen ander woord voor 
– dan hem te vinden. Al zijn producten zijn rechtstreeks uit Bretagne ingevoerd 
met een zorgvuldigheid die bijna maniakaal is. Hij verkoopt enkel wilde vis – met 
uitzondering van de zalm die soms geteeld is – met de lijn gevangen en volgens 
het seizoen. In meer dan twintig jaar heeft Frédérick Lebe naam gemaakt met zijn 
onverzettelijkheid als het aankomt op kwaliteit. Hij weigert te jonge vis aan te kopen 
omdat je, volgens hem, “niet de tak afzaagt waarop je zelf zit”. Je zal hem evenmin 
gemakkelijk bedriegen want met een blik op de lever kan hij meteen zien of de vis 
wild is of niet. Voor de feesten is het een uitstekend idee om hier kreeft te kopen,  
zijn andere grote specialiteit.

La Poissonnerie - Frédérick Lebe, Stafhouder Braffortstraat 21, 1040 Brussel. Tel.: 02 734 25 09.  
Open van 9u30 tot 13u30 en van 14u30 tot 19u, gesloten op zondag en maandag.

Waar kan je kaas meepikken? 

Tal van sterrenrestaurants – Bon 
Bon, Couvert Couvert… – komen 
zich bevoorraden bij Julien 
Hazard. Waarom? Deze kaasmaker 
onderscheidt zich door een artisanale 
aanpak van zijn beroep. Die bestaat 
uit een uitstekende selectie – enkel 
kazen van kleine producenten, 
voornamelijk van rauwe melk – en 
het feit dat hij zelf zijn producten laat 
rijpen. Met evenveel zorg biedt hij ook 
andere producten aan: wijnen, fijne 
vleeswaren, delicatessen en andere 
dingen. Wat kazen betreft, onthouden 
we vooral de heerlijke stiltons die op 
de tong smelten met een beetje porto. 
Voor de feesten stelt de kaasrijper 
speciale schotels samen met de 
crème de la crème van zijn gamma 
(vanaf 4,40 euro per persoon voor de 
formule als tussengerecht).

Julien Hazard, Vanderkinderestraat 137, 1180 Brussel. 
Tel.: 02 851 89 60. www.julienhazard.be  
Open van dinsdag tot vrijdag, van 10u tot 18u30,  
en zaterdag van 9u tot 18u.

Goedkoop boodschappen doen? 

VDS-food is groothandelaar voor een groot aantal restaurateurs in Brussel en heeft 
twee zaken in de buurt van het zuidstation die enkel bekend zijn bij insiders. Deze 
familiezaak is 40 jaar geleden begonnen als winkel van gevogelte en is, met de 
tijd, geëvolueerd tot een zaak waar je alles kan vinden: van een uitgebreid gamma 
diepgevroren producten tot zeer kwalitatieve producten, gaande van fijne Italiaanse 
vleeswaren tot klaargemaakte bereidingen en wild. De zaak ziet er eerder uit als een 
pakhuis maar biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

VDS-food, Belgradostraat 104, 1060 Brussel. Tel.: 02 543 19 19. www.vds-food.com.  
Ze hebben ook winkels in Waver en in Luik. 

En kruiden en specerijen?
Deze typisch Gentse zaak omschrijft zichzelf terecht als ‘mostaardfabriek’ en blijkt 
ook echt een vaste waarde te zijn. Ondergebracht in een geklasseerd gebouw, 
heeft Tierenteijn een geschiedenis die teruggaat tot 1790, het jaar waarin het 
mosterdrecept van het huis werd bedacht. Deze totaal tijdloze instelling ontvangt 
vandaag nog Gentenaars van alle leeftijden met in de hand een navulbare aarden 
pot om de hele familie te bevoorraden van mosterd. Dit mythische huis werkt op 
artisanale manier en maakt de kostbare nectar onder de grond. Deze wordt naar 
de winkel gebracht via een pompsysteem. Dankzij dit ingenieuze procedé is er 
geen toevoeging van bewaarmiddelen nodig. Andere producten prijken op de 
eeuwenoude schabben van deze zaak met als embleem een blauwe halve maan: 
snoepjes van vroeger, artisanaal azijn, augurken, kappers, vlierbessensiroop…  
en niet te vergeten: zowat tweehonderd verschillende kruiden.

Tierenteijn, Groentenmarkt 9, 9000 Gent. Tel.: 09 225 83 36. www.tierenteyn-verlent.be  
Open van maandag tot zaterdag, van 9u tot 18u (vanaf 10u op maandag en 9u30 op zaterdag). 
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Waar wijn kopen? 

Paul Van Divoet is zonder twijfel de meest veeleisende wijnverlater van Brussel. 
Hij zal nooit een fles aanraden die hij zelf niet vooraf heeft gedegusteerd… ook al 
biedt hij 500 wijnen, aan afkomstig uit de vier hoeken van de wijnplaneet – waarvan 
sommigen exclusief voor de Belgische markt. In zijn intimistische ruimte waar 
de flessen elkaar op de houten rekken verdringen, vormt deze man zonder enige 
zelfingenomenheid zijn eigen mening op basis van bijna 40 jaar ervaring. Bezeten 
van het begrip understatement, is deze gepassioneerde man allesbehalve een 
‘verkoper’. Hij is niet verbonden aan eender welke leverancier, wat hem volledig 
onafhankelijk maakt. Hij bezwijkt niet voor modetrends – geen bijzondere voorliefde 
voor natuurwijnen – noch voor de tirannie van ronkende etiketten. Vrij van enig 
vooroordeel laat hij zich leiden door de smaken die volgens hem doorslaggevend 
zijn. Zijn specialiteit? Wijnen van rond de 10 euro die iedereen versteld doen staan 
tijdens een diner of die, naar keuze, het gewone overstijgen. Je vindt er pareltjes 
van ‘kleine’ wijnbouwers – Romain Jambon, Stéphane en Bénédicte Tissot, Olivier 
Paul-Morandini… – maar even goed grotere wijnhuizen – Chanson, La Chablisienne, 
Antinori, etc. Hij heeft ook een mooi aanbod aan bruisende wijnen, zowel crémant, 
blanquette en prosecco, als bekende champagnes – Jacquesson, Billecart-
Salmon, Piollot of Bollinger. En niet te vergeten, Paul Van Divoet is al even goed in 
sterkedrank, vooral whisky.  

Vins & Compagnie, Waterloosesteenweg 511, 1050 Brussel. Tel.: 02 346 91 40. www.vinsetcompagnie.be  
Open van 10u30 tot 13u00 en van 14u30 tot 19u30, gesloten op zondag en maandag. 

Waar vinden we ijs? 
Stephen Vandeparre doet enorm van zich spreken. De reden daarvoor is zijn ijs 
van superieure kwaliteit. Voor de feesten stelt hij altijd bijzonder creaties voor. We 
herinneren ons nog het ‘Neuseke’, of een stronk in cuberdonijs en champagnesorbet 
op een boterbiscuit versierd met een koekje van cuberdons (op basis van kleine 
blokjes gedroogde cuberdon) en opzij bekleed met witte chocolade. Gevaarlijk. Wij 
kijken vol ongeduld uit naar de nieuwigheid voor 2016, die nog niet bekend was op 
het moment dat dit artikel geschreven werd.

www.chocolaterie-vandeparre.ovh Verkrijgbaar bij Rob, Woluwelaan 28, 1200 Brussel. Tel.: 02 771 20 60.  
Gesloten op zondag. www.rob-brussels.be 

En het dessert? 
Deze goed verborgen bakkerij-patisserie is een van de best bewaarde geheimen 
van Brussel. Deze zaak ligt in de schaduw van een… Delhaize. Als je niet weet 
waar het is, zou je er verschillende keren voorbijlopen… en dat zou echt jammer 
zijn. Spontaan bevelen we hier de bekende ‘Montagne de profiteroles’ aan, een 
doodzonde gemaakt van kleine soesjes, slagroom, crème pâtissière, chocolade 
en zanddeeg. Helaas maken de eigenaars er geen tijdens de feesten. Niet erg, we 
onthouden het voor de rest van het jaar. Voor Kerstmis nemen we onze toevlucht 
tot de heerlijke merveilleux die, voor de gelegenheid, gemaakt wordt in de vorm 
van een stronk. Gemaakt van ongelooflijk zachte meringue, slagroom en krokante 
chocoladeglitters. Reken 4,80 euro per persoon (absoluut op voorhand te bestellen). 

La Boulangerie Française, Korte Lindebeekstraat 17, 1620 Drogenbos. Tel.: 02 331 02 95.  
Gesloten op maandag.

Michel Verlinden

Waar halen we het bier? 
Nu bier steeds meer opkomt, is het misschien een leuk idee om een gerecht te 
maken dat volledig overgoten is met gerst en hop. Hiervoor is er slechts één adres 
dat buitengewone combinaties kan voorstellen: Bierschuur. Flessen van Brasserie 
de la Senne (Brussel), naast de zeldzamere flessen van Brasserie de la Lienne 
(Lierneux, in de provincie Luik), en die van brouwerij Dochter van de Korenaar (Bar-
Le-Duc), liefhebbers zouden er duizelig van worden. Opmerkelijk: deze biertempel 
verkoopt ook een ruim gamma gins en tonics, en uitstekende porto’s om de maaltijd 
in schoonheid mee af te sluiten.
  
Bierschuur, Pastoor Cooremansstraat 7, 1702 Dilbeek. Tel: 02 463 23 70. www.debierschuur.be  
Open van dinsdag tot vrijdag, van 9u tot 19u, op zaterdag van 9u tot 18u en op zondag van 9u tot 12u.
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dolutegravir/abacavir/
lamivudine

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor 
de volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel.  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 Triumeq 
50  mg/600  mg/300  mg filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch 
gebruik, antivirale middelen voor de behandeling van hiv-infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES Triumeq is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 
40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik”). Voorafgaand aan het starten van een behandeling met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-patiënt gescreend te worden 
op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Abacavir 
mag niet worden gebruikt bij patiënten die drager zijn van het HLA-B*5701-allel. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De behandeling 
moet worden voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten 
(met een gewicht van ten minste 40  kg) De aanbevolen dosering Triumeq bij volwassenen en adolescenten is eenmaal daags één tablet. 
Triumeq mag niet worden toegediend aan volwassenen en adolescenten die minder wegen dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste 
dosiscombinatie die niet verlaagd kan worden. Triumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet worden voorgeschreven aan 
patiënten bij wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten van dolutegravir, abacavir of lamivudine zijn verkrijgbaar 
in gevallen waarin staken van het gebruik of aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd is. In deze gevallen 
wordt de arts verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses Als de patiënt een dosis Triumeq 
mist, dient de patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. Als 
de volgende dosis binnen 4 uur moet worden ingenomen, dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan 
met het gebruikelijke doseringsschema. Ouderen Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, abacavir en 
lamivudine bij patiënten van 65 jaar en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen 
patiënten. Speciale aandacht wordt aanbevolen in deze leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de 
nierfunctie en verandering van hematologische parameters. Verminderde nierfunctie Triumeq wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten 
met een creatinineklaring < 50 ml/min. Verminderde leverfunctie Een dosisverlaging van abacavir kan nodig zijn voor patiënten met een licht 
verminderde leverfunctie (Child-Pugh-klasse A). Omdat een dosisverlaging niet mogelijk is met Triumeq, dienen afzonderlijke preparaten 
dolutegravir, abacavir of lamivudine gebruikt te worden wanneer dit nodig wordt geacht. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met 
een matig of ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening Oraal gebruik Triumeq kan met of zonder voedsel worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor 
de werkzame stoffen of voor (één van) de vermelde hulpstof(fen). Zie rubrieken “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en 
“Bijwerkingen”. Gelijktijdige toediening met dofetilide. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Overdracht 
van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve virussuppressie met antiretrovirale behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel 
vermindert, kan een resterend risico niet worden uitgesloten. Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in 
overeenstemming met nationale richtlijnen. Overgevoeligheidsreacties (zie ook rubriek “Bijwerkingen”)

Abacavir en dolutegravir zijn beide in verband gebracht met een risico op overgevoeligheidsreacties (HSR, hypersensitivity reactions) 
(zie rubriek “Bijwerkingen”) en delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen zoals koorts en/of rash met andere symptomen 
die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of een overgevoeligheidsreactie bij 
Triumeq wordt veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij abacavir, waarbij een 
aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de juiste manier werden behandeld. Het risico op 
een overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten 
die geen drager zijn van dit allel zijn deze overgevoeligheidsreactie echter in een lagere frequentie ook gemeld. Daarom moeten te allen 
tijde de volgende instructies gevolgd worden: De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat met de behandeling 
wordt begonnen. Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt 
ook bij patiënten met een negatieve HLA-B*5701-status van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben 
ontwikkeld in een eerdere behandeling met abacavir. Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij het 
ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het stoppen van de behandeling met 
Triumeq nadat zich een overgevoeligheid begint voor te doen kan leiden tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status 
inclusief leveraminotransferases en bilirubine dient te worden gecontroleerd. Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege 
een vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir nooit weer worden 
gestart. Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met abacavir na een verdenking van een overgevoeligheidsreactie op 
abacavir kan leiden tot een onmiddellijke terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal 
ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Om te voorkomen dat patiënten de 
behandeling met abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een overgevoeligheidsreactie hebben gehad geïnstrueerd 
worden hun resterende Triumeq-tabletten in te leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties Overgevoeligheidsreacties zijn 
gemeld bij <1% van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden gekenmerkt door 
rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met abacavir 
zijn goed in kaart gebracht dankzij klinische onderzoeken en postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste 
zes weken na het begin van de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op elk moment 
tijdens de behandeling kunnen optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir maken koorts en/of rash deel uit van de 
symptomen. Andere klachten en symptomen die zijn waargenomen als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden 
in detail beschreven in rubriek “Bijwerkingen” (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-intestinale 
symptomen. Belangrijk is dat dergelijke symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een overgevoeligheidsreactie 
kan worden aangezien voor een respiratoire aandoening (pneumonie, bronchitis, faryngitis) of gastro-enteritis. De symptomen die in 
verband gebracht worden met deze overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend 
zijn. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk na het stopzetten van de behandeling met abacavir. In zeldzame gevallen hadden patiënten 
die met abacavir waren gestopt om andere redenen dan een overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen 
enkele uren na het opnieuw starten van abacavir (zie rubriek “Bijwerkingen” Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten 
van de behandeling met abacavir moet in dergelijke gevallen worden gedaan in een omgeving waarin medische hulp onmiddellijk 
voorhanden is. 

Gewicht en metabole parameters
Een gewichtstoename en een stijging van de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen tijdens antiretrovirale behandeling optreden. 
Zulke veranderingen kunnen gedeeltelijk samenhangen met het onder controle brengen van de ziekte en de levensstijl. Voor lipiden is er in 
sommige gevallen bewijs voor een effect van de behandeling, terwijl er voor gewichtstoename geen sterk bewijs is dat het aan een specifieke 
behandeling gerelateerd is. Voor het controleren van de serumlipiden en bloedglucose wordt verwezen naar de vastgestelde hiv-
behandelrichtlijnen. Lipidestoornissen moeten worden behandeld waar dat klinisch aangewezen is. Leverziekte De veiligheid en 
werkzaamheid van Triumeq zijn niet vastgesteld bij patiënten met significante onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet 
aanbevolen bij patiënten met een matig tot ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Patiënten met 
een reeds bestaande gestoorde leverfunctie, waaronder chronische actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie van leverfunctiestoornissen 
gedurende antiretrovirale combinatietherapie en moeten gecontroleerd worden volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de 
leveraandoening bij dergelijke patiënten verslechtert, moet onderbreking of staking van de behandeling worden overwogen.  Patiënten met 
chronische hepatitis B of C Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale combinatietherapie lopen een 
verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale hepatische bijwerkingen. Zie in het geval van gelijktijdige antivirale therapie voor hepatitis B 
of C ook de desbetreffende productinformatie voor deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir 
en dolutegravir hebben deze werking niet. Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet beschouwd als een adequate 
behandeling voor hepatitis B, omdat de kans op resistentie van het hepatitis-B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten 
die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de 
behandelrichtlijnen. Indien het gebruik van Triumeq wordt gestaakt bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, wordt 
periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als markers van HBV-replicatie aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden 
tot acute exacerbatie van hepatitis. Immuunreactivatiesyndroom Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de antiretrovirale 
combinatietherapie (cART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of 
nog aanwezige opportunistische pathogenen voordoen die tot ernstige klinische aandoeningen of verergering van de symptomen kan leiden. 
Dergelijke reacties zijn vooral in de eerste weken of maanden na het starten van cART gezien. Relevante voorbeelden zijn 
cytomegalovirusretinitis, gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis carinii-pneumonie. Alle 
ontstekingssymptomen moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) is 
ook gerapporteerd dat ze in een setting van immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter 
meer variabel en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Verhogingen in leverfunctiewaarden 
die consistent zijn met het immuunreconstitutiesyndroom zijn waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd waren met 
hepatitis B en/of C bij het begin van de behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij patiënten die 
een gelijktijdige hepatitis B- en/of -C-infectie hebben (zie ‘Patiënten met chronische hepatitis B of C’ eerder in deze rubriek en zie ook rubriek 
“Bijwerkingen”). Mitochondriale disfunctie Van nucleoside- en nucleotideanalogen is in vitro en in vivo aangetoond dat ze in meer of mindere 
mate mitochondriale schade veroorzaken. Er zijn meldingen geweest van mitochondriale disfunctie bij hiv-negatieve kinderen die in utero en/
of na de geboorte zijn blootgesteld aan nucleosideanalogen. De belangrijkste bijwerkingen die gemeld werden, waren hematologische 
aandoeningen (anemie, neutropenie), metabole stoornissen (hyperlipasemie). Deze voorvallen zijn vaak van voorbijgaande aard. Sommige 

laat begonnen neurologische stoornissen zijn gemeld (hypertonie, convulsie, abnormaal gedrag). Het is momenteel niet bekend of deze 
neurologische stoornissen tijdelijk of blijvend zijn. Bij elk kind dat in utero blootgesteld is aan nucleoside- en nucleotideanalogen, zelfs bij 
hiv-negatieve kinderen, moet regelmatig klinisch en laboratoriumonderzoek worden verricht en dient volledige controle plaats te vinden op 
mogelijke mitochondriale disfuncties in het geval van relevante klachten of symptomen. Deze bevindingen hebben geen invloed op de huidige 
nationale aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale therapie bij zwangere vrouwen om de verticale transmissie van hiv te voorkomen. 
Myocardinfarct In observationele onderzoeken is een verband aangetoond tussen het optreden van een myocardinfarct en het gebruik van 
abacavir. De patiënten die zijn onderzocht waren voornamelijk patiënten eerder behandeld met antiretrovirale therapie. Gegevens uit klinische 
onderzoeken lieten een beperkt aantal myocardinfarcten zien; een kleine risicotoename kon daardoor niet worden uitgesloten. In totaliteit 
vertoonden de beschikbare gegevens uit de observationele onderzoeken en uit de gerandomiseerde onderzoeken enige inconsequenties, 
waardoor een causaal verband tussen de abacavirbehandeling en het risico op het optreden van een myocardinfarct noch kan worden 
bevestigd, noch kan worden weerlegd. Tot op heden is er geen algemeen aanvaard biologisch mechanisme dat een mogelijke risicotoename 
kan verklaren. Bij het voorschrijven van Triumeq dient actie te worden genomen om alle te beïnvloeden risicofactoren (zoals bijvoorbeeld 
roken, hypertensie en hyperlipidemie) zoveel mogelijk te minimaliseren. Osteonecrose Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie vele factoren 
een rol spelen (waaronder gebruik van corticosteroïden, bisfosfonaten, alcoholgebruik, ernstige immunosuppressie, hoge Body Mass Index), 
zijn gevallen van osteonecrose vooral gemeld bij patiënten met voortgeschreden hiv-infectie en/of langdurige blootstelling aan cART. 
Patiënten moet worden aangeraden om een arts te raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf worden of wanneer zij moeilijk 
kunnen bewegen. Opportunistische infecties Patiënten moeten erop worden gewezen dat Triumeq of enig ander antiretroviraal middel hiv-
infectie niet geneest en dat ze nog steeds opportunistische infecties en andere complicaties van hiv-infectie kunnen ontwikkelen. Daarom 
moeten patiënten onder nauwkeurige klinische observatie blijven van artsen die ervaren zijn in de behandeling van deze met hiv 
geassocieerde ziekten. Geneesmiddelresistentie Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is voor patiënten 
met resistentie voor integraseremmers, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten met resistentie tegen 
integraseremmers. Geneesmiddelinteracties Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is wanneer 
het gelijktijdig wordt toegediend met etravirine (zonder gebooste proteaseremmers), efavirenz, nevirapine, rifampicine, tipranavir/
ritonavir, carbamazepine, fenytoine, fenobarbital en sint-janskruid, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten 
die deze geneesmiddelen gebruiken. Triumeq dient niet gelijktijdig te worden toegediend met antacida die polyvalente kationen 
bevatten. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na deze middelen wordt toegediend. Het wordt aanbevolen dat 
Triumeq 2 uur voor of 6 uur na het nemen van calcium- of ijzersupplementen wordt toegediend. Metformineconcentraties werden 
door dolutegravir verhoogd. Om de glycemische controle te behouden, moet een dosisaanpassing van metformine worden 
overwogen wanneer met gelijktijdige toediening van dolutegravir met metformine wordt gestart of gestopt. Metformine wordt 
renaal geëlimineerd; het is daarom belangrijk de nierfunctie te controleren wanneer er gelijktijdig met dolutegravir wordt 
behandeld. Deze combinatie kan het risico op lactaatacidose verhogen bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie 
(stadium 3a creatinineklaring [CRcl] 45-59 ml/min); een voorzichtige benadering wordt aanbevolen. Verlaging van de 
metforminedosis moet serieus worden overwogen. De combinatie van lamivudine met cladribine wordt niet aanbevolen. Triumeq 
mag niet worden ingenomen met enig ander geneesmiddel dat dolutegravir, abacavir, lamivudine of emtricitabine bevat. 
BIJWERKINGEN  Samenvatting van het veiligheidsprofiel Er zijn uit klinisch onderzoek beperkte veiligheidsgegevens over Triumeq. 
De meest gemelde bijwerkingen die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met dolutegravir en abacavir/lamivudine [gepoolde 
gegevens van 679 niet eerder met een antiretroviraal middel behandelde proefpersonen die deze combinatie kregen in de klinische 
fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken] waren nausea (12%), insomnia (7%), duizeligheid (6%) en hoofdpijn (6%). Veel van de in de 
onderstaande tabel genoemde bijwerkingen komen vaak voor (nausea, braken, diarree, koorts, lethargie, rash) bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor abacavir. Daarom moeten patiënten met één van deze symptomen nauwgezet worden beoordeeld op de 
aanwezigheid van deze overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Zeer zeldzame 
gevallen van erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse zijn gemeld in gevallen waarin 
overgevoeligheid voor abacavir niet kon worden uitgesloten. In dergelijke gevallen moet het gebruik van geneesmiddelen die 
abacavir bevatten definitief worden gestaakt. De ernstigste bijwerking die mogelijk verband houdt met de behandeling met 
dolutegravir en abacavir/lamivudine, die bij individuele patiënten werd gezien, was een overgevoeligheidsreactie met rash en 
ernstige levereffecten (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”en de Beschrijving van geselecteerde 
bijwerkingen in deze rubriek). Samenvattende tabel van bijwerkingen De bijwerkingen uit klinische onderzoeken en 
postmarketingervaring waarvan het ten minste mogelijk wordt geacht dat ze verband houden met behandeling met de bestanddelen 
van Triumeq, staan vermeld in tabel 2, per lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd 
als 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). De 
bijwerkingen die werden gezien voor de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van gepoolde gegevens 
uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken waren over het algemeen consistent met de bijwerkingenprofielen voor de afzonderlijke 
bestanddelen dolutegravir, abacavir en lamivudine. Er was tussen de combinatie en de afzonderlijke bestanddelen geen verschil in de 
mate van ernst voor elk van de waargenomen bijwerkingen.  Tabel 2: overzicht in tabelvorm van bijwerkingen die in verband zijn 
gebracht met de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot 
fase IIIb-onderzoeken en bijwerkingen van de behandeling met abacavir en lamivudine uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring, 
wanneer deze werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen 

Frequentie Bijwerking
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Soms: neutropenie2, anemie2, trombocytopenie1

Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1

Immuunsysteemaandoeningen:
Vaak overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”)2

Soms: immuunreconstitutiesyndroom (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik”)2

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: anorexie1

Soms: hypertriglyceridemie, hyperglykemie
Zeer zelden: lactaatacidose
Psychische stoornissen: 
Zeer vaak: Insomnia
Vaak: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis
Soms: Suïcidale gedachten of suïcidepoging (in het bijzonder bij patiënten met een reeds 

bestaande voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte)
Zenuwstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: duizeligheid, somnolentie, lethargie2

Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Vaak: hoesten2, neussymptomen1

Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: nausea, diarree
Vaak: braken, flatulentie, abdominale pijn2, bovenbuikpijn2, abdominale distensie, abdominaal 

ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie
Zelden: pancreatitis2

Lever- en galaandoeningen:
Soms: hepatitis2

Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Vaak: rash, pruritus, alopecia
Zeer zelden: erythema multiforme1, Stevens-Johnson-syndroom1, toxische epidermale necrolyse1

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1

Zelden: rabdomyolyse2

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Zeer vaak: vermoeidheid
Vaak: asthenie, koorts2, malaise2

Onderzoeken:
Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2

Zelden: amylase verhoogd1

1Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische fase III-onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/
lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand van klinisch onderzoeken of postmarketingervaring voor abacavir of lamivudine 
wanneer die werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen. 2Van deze bijwerking werd tijdens klinische onderzoeken niet 
vastgesteld dat deze redelijkerwijs toe te schrijven was aan Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine). De hoogst waargenomen 
frequentiecategorie uit de productinformatie van de afzonderlijke bestanddelen werd derhalve gebruikt (bijv. voor dolutegravir, 
abacavir en/of lamivudine).

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Overgevoeligheidsreacties Abacavir en dolutegravir gaan beide gepaard met een 
risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden 

1. Raffi F, et al. AIDS. 2015;29(2):167-174
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DOLUTEGRAVIR
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One core agent. Many different patients.1

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

Simplicity of dolutegravir in a single-pill regimen

gezien voor elk van deze geneesmiddelen (hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, 
zoals koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot 
optreden was voor zowel de met abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 
10-14 dagen, hoewel reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen voorkomen. De 
behandeling met Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden 
niet kan worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir 
mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”voor meer 
informatie over de behandeling van patiënten in het geval van een vermoedelijke overgevoeligheidsreactie op 
Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir Symptomen waren onder andere rash, constitutionele bevindingen en 
soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties.

Overgevoeligheid voor abacavir
De klachten en symptomen van deze overgevoeligheidsreactie worden hieronder opgesomd. Deze werden 
opgemerkt in ofwel klinische studies ofwel de postmarketingsurveillance. De reacties die gemeld zijn bij ten minste 
10% van de patiënten met een overgevoeligheidsreactie zijn vetgedrukt weergegeven. Vrijwel alle patiënten die 
overgevoeligheidsreacties ontwikkelen krijgen koorts en/of rash (meestal maculopapulair of urticarieel) als onderdeel 
van het syndroom, maar er zijn ook reacties opgetreden zonder rash of koorts. Andere belangrijke symptomen zijn 
gastro-intestinale, respiratoire of constitutionele symptomen, zoals lethargie en malaise. 
Huid Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel)

Gastro-intestinaal Nausea, braken, diarree, abdominale pijn, zweren in de mond

Respiratoir Dyspneu, hoesten, keelpijn, ‘adult respiratory distress’-syndroom, 
respiratoire insufficiëntie

Diversen Koorts, lethargie, malaise, oedeem, lymfadenopathie, hypotensie, 
conjunctivitis, anafylaxis

Neurologisch/psychisch Hoofdpijn, paresthesieën

Hematologisch Lymfopenie

Lever/pancreas Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen

Skeletspierstelsel Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase

Urologisch Verhoogd creatinine, nierfalen

De symptomen die in verband gebracht worden met deze overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten 
van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van 
abacavir na een overgevoeligheidsreactie op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. 
Deze opnieuw optredende overgevoeligheidsreactie is meestal ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan 
uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het 
opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één van de 
belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen zijn ook 
overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen voorafgaande symptomen van 

een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht werd dat ze abacavir verdroegen). Metabole 
parameters Het gewicht en de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale 
behandeling (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). 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 onbekend (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het 
moment dat de cART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op 
asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de ziekte 
van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen kunnen vele 
maanden na het beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik”). Veranderingen in laboratoriumwaarden Verhogingen van serumcreatine traden op in de eerste week 
van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een 
gemiddelde verandering vanaf baseline van 12,6 μmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen 
worden niet als klinisch relevant beschouwd, omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. 
Asymptomatische creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden 
ook gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C In fase III-onderzoeken naar 
dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis  B en/of C meedoen op voorwaarde dat de 
leverwaarden op baseline niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of normal’, 
ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met een co-infectie met hepatitis  B en/of C 
vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis  B of C, hoewel de percentages ASAT- 
en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een co-infectie met hepatitis  B 
en/of C. Pediatrische patiënten Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over de effecten van Triumeq op 
pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij jongeren (12 tot 17 jaar). Op basis van de 
beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir als enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met 
andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen bijkomende typen 
bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten 
abacavir en lamivudine zijn apart onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in 
gecombineerde antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten 
met een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine bij zuigelingen jonger 
dan drie maanden). Er zijn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de bijwerkingen die zijn 
beschreven voor de volwassen populatie. 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 Luxemburg Direction de la 
Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Verenigd Koninkrijk DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST 09/16 (v09) AFLEVERINGSWIJZE 
Op medisch voorschrift Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het 
Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

https://be.dolutegravir.com/
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I
n België lijden ongeveer 35.000 
mensen tussen 15 en 40 jaar aan 
een chronische inflammatoire 
darmziekte (IBD). Inflammatoire 

darmziekten zijn chronische ontstekings-
ziekten van de dunne en/of dikke darm, 
die vaak voor het eerst voorkomen op 
jonge leeftijd. De diagnose wordt dikwijls 
gesteld tussen 15 en 25 jaar. Het ziekte-
verloop is doorgaans onvoorspelbaar, 
met afwisselend periodes van opstoten 
en verminderde ziekteverschijnselen. De 
top-vijf van meest ervaren symptomen 
op de werkvloer ziet er als volgt uit: 
• vermoeidheid (85%), 
• aanhoudende of terugkerende  

diarree (77%), 
• pijnlijke maag- en/of buikkrampen 

(74%),
• gewrichtspijn (54%),
• rectale bloeding (40%).

Een van de bekendste inflammatoire 
darmziekten, de ziekte van Crohn, blijkt 
in 20% van de gevallen erfelijk overge-
dragen. Maar ook omgevingsfactoren en 

levensstijl spelen een rol. Rokers krijgen 
er in ernstiger mate mee te maken en de 
ziekte duikt vaker op in Noord-Amerika 
en West-Europa. Dat maakt van de ziekte 
van Crohn ook een typische welvaarts-
ziekte. 

Een behandeling met cortisone is moge-
lijk om de ontsteking te stoppen en op 
lange termijn wordt afweeronderdruk-
kende medicatie voorgeschreven om 
nieuwe opstoten te voorkomen. Ook is 
er een biologische therapie mogelijk 
met antistoffen tegen tnf-alfa, een eiwit 
dat bij de ziekte van Crohn in te hoge 
hoeveelheden wordt geproduceerd. Bij 
complicaties moet soms een stuk darm 
worden verwijderd.

Win-winsituatie
Buitenshuis werken is voor wie de ziekte 
van Crohn of colitis ulcerosa heeft niet 
vanzelfsprekend. Van de patiënten is 
42% voltijds actief, een vijfde deeltijds 
en 38% niet actief. 

Slechts 51% vertelt op de werkvloer over 
zijn of haar aandoening. Van die patiën-
ten die er wel over vertellen, is onge-
veer een derde (35%) man en twee der-
de (65%) vrouw. 39% van de patiënten 
veranderde minstens één keer van job 
of functie vanwege hun aandoening en 
58% voelt er zich matig door gehinderd 
om professioneel stappen vooruit te 
zetten. Niet minder dan 29% ondervindt 
grote last van de symptomen bij het uit-
oefenen van zijn of haar job. 

Een op de drie patiënten gaf aan ook 
al klachten of onterechte opmerkingen 
te hebben gekregen door zijn of haar 
aandoening. Meer dan de helft van de 
patiënten zit er heel erg mee verveeld 
om voor de aandoening ziekteverlof te 
moeten nemen. Een grote meerderheid 
van 88% zou willen dat het grote publiek 
meer op de hoogte is van de chroni-
sche inflammatoire darmaandoeningen 
en 95% vindt dat er onvoldoende aan-
dacht is voor de problematiek op politiek  
niveau. 

Taboe doorbreken
Onder andere daarom werkt het UZ Leu-
ven mee aan het initiatief Activ84worK. 
“Met dit project willen we graag beleid-
smakers inspireren met aanbevelingen 
om personen die ondanks hun chroni-
sche ziekte willen werken maximaal te 
ondersteunen”, zegt prof. Vermeire. “Er 

rust nog altijd een taboe op dit soort 
aandoeningen. Patiënten verzwijgen het 
vaak voor hun werkgever, wat dan op 
zich weer vertaalt naar stress en een toe-
name van de symptomen.”

14 van de 19 patiënten van het UZ Leu-
ven die in aanmerking kwamen, werden 
medisch opgevolgd terwijl ze geduren-
de zes maanden aan de slag konden in 
flexibele werkomstandigheden. Door 
bijvoorbeeld deels van thuis uit te kun-
nen werken, rustpauzes te mogen inlas-
sen, werkuren flexibel te kunnen kiezen 
of simpelweg te kunnen werken waar 
er een toilet in de buurt is, nam hun ge-
moedsrust toe en het ziekteverzuim af. 
Dat bevestigt voor Vermeire het vermoe-
den dat met wat begrip en flexibiliteit, 
deze patiënten wel degelijk volwaardig 
kunnen meedraaien op de werkvloer.

Door de noden van de werknemers 
en de werkgevers beter op elkaar af 
te stemmen, hoopt Activ84worK een 
win-winsituatie te creëren voor beide 
partijen: de patiënt voelt zich beter, kan 
ondanks zijn chronische ziekte duurzaam 
aan het werk en de werkgever heeft een 
werknemer die ondanks een chronisch 
ziekte duurzaam aan het werk blijft. ❚

Raoul De Groote
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Chronisch ziek, toch aan het werk
In UZ Leuven worden in het raam van Activ84worK  
3.000 patiënten met IBD behandeld en opgevolgd onder 
leiding van professor Severine Vermeire, gastro-enterologe 
aan het UZ Leuven. Het project is een samenwerking  
tussen UZ Leuven, AbbVie, Mensura, Proximus en SD 
Worx, en wordt ondersteund door de Crohn & Colitis  
Ulcerosa Vereniging.

BEROEPSNIEUWS
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Opmerkelijk ziekenhuisakkoord in Wallonië

Paul d’Otreppe (Clinique Saint-
Luc de Bouge) legt de strategie 
hierachter uit: “Ten eerste is het 

beter om samen te werken met beken-
de partners en een netwerk aan te gaan 
met instellingen uit dezelfde federatie 
(Santhea, Unessa). Ten tweede vertrek-
ken we vanuit een bestuurslogica: met 
welke partner halen we de beste win-
win zonder hem te absorberen, en de 
beste kwaliteit? Zo kwamen we uit bij 
Namen, zelfs al kenden we hen niet zo 
goed.”

“Het netwerkplan van Maggie De Block 
mikt op eenheden van ongeveer 2.000 
bedden. Zonder kwaliteitsverlies, wel 
door te rationaliseren. Het komt erop aan 

om een zeer uitgebreid zorggamma aan 
te bieden en we moeten alle overlappin-
gen weghalen. In een volgend stadium 
is een fusie mogelijk.”

“In ons geval raken we al aan 1.000 
bedden en zo halen we een behoorlijke 
omvang om te onderhandelen voor de 
stap naar de 2.000 bedden. Met onze 
350 bedden van vroeger waren we niet 
in staat om veel gewicht in de schaal te 
werpen.”

Hoe de governance van de toekomstige 
structuur er zal uitzien, is nog niet hele-
maal duidelijk. De vzw Santé Sambre 
et Meuse, die het project sinds een jaar 
stuurt, zal functioneren tot 2018.

“Op dit moment versterken we de fun-
damenten en werken we de statuten uit 
samen met het medische, verpleegkun-
dige en sociale project. Het proces is on-
omkeerbaar. Het governancemodel moet 

openstaan voor innovatie, uitwisselbaar 
zijn en billijk. Intussen moeten de zieken-
huisculturen elkaar vinden.” ❚

Valérie Kokoszka/P.S.

“Voor het eerst in de geschiedenis zullen goed draaiende 
ziekenhuizen uit twee verschillende netwerken fuseren!”, 
kondigt Paul d’Otreppe aan. Inderdaad, de Clinique Saint-
Luc de Bouge, het regionaal ziekenhuis van Namen en het 
regionaal ziekenhuis Val de Sambre sloten een protocol-
akkoord op 18 november ll. Dat voorziet in de aanduiding 
van één bestuurder voor de drie ziekenhuissites.

Paul d’Otreppe: “Het governancemodel moet openstaan voor innovatie, uitwis-
selbaar zijn en billijk. Intussen moeten de ziekenhuisculturen elkaar vinden.”
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Ontdek onze diensten:

Tot 12 maanden doeltreffende pijnverlichting1

Tot 12 maanden verbetering van de functionele parameters1

6.000.000 REDENEN WAAROM MEN
MOET KIEZEN VOOR SYNVISC ONE®

SAMENSTELLING: Hylaan G-F 20 is verkrijgbaar als: Synvisc®, presentatie van 2 ml en Synvisc-One®, presentatie van 6 ml. Hylaan G-F 20 is een steriele, pyrogeenvrije, elastoviskeuze vloeistof die hylanen bevat. Hylanen zijn van hyaluronaan afgeleide verbindingen (natriumzout van hyaluronaanzuur) en bestaan uit herhalingen van disaccharide-eenheden van N-acetylglucosamine en natriumglucuronaat.  Hylaan  A  heeft  
een  gemiddeld  moleculegewicht  van  ongeveer 6.000.000 daltons en hylaan B is een gehydrateerde gel. Hylaan G-F 20 bevat hylaan A en hylaan B (8,0 mg ± 2,0 mg per ml) in een fysiologische natriumchloride-oplossing met buffer (pH 7,2 ± 0,3). EIGENSCHAPPEN: Hylaan G-F 20 is biologisch verwant aan hyaluronaan. Hyaluronaan is een bestanddeel van het synoviale vocht dat verantwoordelijk is voor de elastoviscositeit. 
De mechanische (elastoviskeuze) eigenschappen van Hylaan G-F 20 overtreffen echter de eigenschappen van synoviaal vocht en hyaluronaan-oplossingen van vergelijkbare concentratie. Hylaan G-F 20 heeft bij 2,5 Hz een elasticiteit (behoudmodulus G´) van 111 ± 13 Pascal (Pa) en een viscositeit (verliesmodulus G˝) van 25 ± 2 Pa. De elasticiteit en de viscositeit van het synoviale vocht in de knie van 18 tot 27 jaar oude 
personen gemeten volgens een vergelijkbare methode bedragen bij 2,5 Hz: G´ = 117 ± 13 Pa en G˝= 45 ± 8 Pa. Hylanen worden door het lichaam afgebroken langs de weg als hyaluronaan; de afbraakproducten zijn niet giftig. INDICATIES EN GEBRUIK: Hylaan G-F 20 • dient als tijdelijk vervangingsmiddel en supplement van synoviaal vocht. • is een middel waar patiënten in alle fasen van gewrichtsaandoeningen baat 
bij vinden. • is meest effectief bij patiënten die actief zijn en het aangedane gewricht regelmatig gebruiken. • Het therapeutische effect van hylaan G-F 20 wordt bewerkstelligd door viscositeitsaan- vulling, een proces waarbij de fysiologische en rheologische toestand van de door artrose aangetaste gewrichtsweefsels worden hersteld. Viscositeitsaanvulling met hylaan G-F 20 is een behandeling die erop gericht is de pijn 
en het ongemak te verminderen om zodoende de beweeglijkheid van het gewricht te vergroten. In vitro studies hebben aangetoond dat hylaan G-F 20 de kraakbeencellen beschermt tegen bepaalde vormen van fysische en chemische schade. Synvisc is alleen bedoeld voor intra-articulair gebruik door een arts voor de behandeling van pijn ten gevolge van osteoartrose in de knie, heup, enkel en schouder. Synvisc-One is 
alleen bedoeld voor intra-articulair gebruik door een arts voor de behandeling van pijn ten gevolge van osteoartrose in de knie. CONTRA-INDICATIES: • In aanwezigheid van veneuze en lymfatische stase in het betere ende ledemaat, mag hylaan G-F 20 niet in het gewricht worden ingespoten. • Hylaan G-F 20 mag niet in ontstoken of sterk inflammatoire gewrichten worden gebruikt of bij patiënten met huidaandoeningen 
of infecties in de omgeving van de injectieplaats. WAARSCHUWINGEN: • Niet intravasculair inspuiten. • Niet extra-articulair of in het synoviale weefsel en kapsel inspuiten. Er zijn bijwerkingen opgetreden, gewoonlijk  in  het  injectiegebied, na  extra-articulaire  inspuiting  van Synvisc. • Vermijd voor het prepareren van de huid gelijktijdig gebruik van desinfecterende middelen die quaternaire ammoniumzouten bevatten 
omdat hyaluronaan in hun aanwezigheid kan neerslaan. VOORZORGSMAATREGELEN: • Hylaan G-F 20 mag niet worden gebruikt als er sprake is van aanzienlijke intra-articulaire  effusie. • Net zoals bij elke invasieve gewrichtsprocedure verdient het aanbeveling dat patiënten na een intra-articulaire inspuiting geen zware inspanningen doen en hun normale activiteiten na enkele dagen hervatten. • Hylaan G-F 20 is nog 
niet getest bij zwangere vrouwen en kinderen onder 18. • Hylaan G-F 20 bevat kleine hoeveelheden vogelproteïne en mag niet worden toegediend aan patiënten die hier overgevoelig voor zijn. BIJWERKINGEN: • Bijwerkingen met betrekking tot het gewricht waarin de injectie met hylaan G-F 20 heeft plaatsgevonden zijn: tijdelijke pijn en/of zwelling en/of effusie. Gevallen van acute ontsteking, gekenmerkt door pijn, 
zwelling, effusie en soms warmte en/of stijfheid in het gewricht zijn gerapporteerd na een injectie in het gewricht met Synvisc of Synvisc-One. Analyse van synoviale vloeistof laat een aseptische vloeistof zonder kristallen zien. Deze reactie neemt vaak binnen enkele dagen af na behandeling met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), intra-articulaire steroïden en/of artrocentese. Het klinische nut 
van de behandeling kan na dergelijke reacties toch nog merkbaar zijn. • Intra-articulaire infecties deden zich in geen van de klinische studies van Synvisc/ Synvisc-One voor en werden slechts zelden gedurende het klinische gebruik van Synvisc gemeld. • Overgevoeligheidsreacties waaronder anafylactische reactie, anafylactoïde reactie, anafylactische shock en angio-oedeem zijn eveneens gemeld. Ervaringen die zijn 
opgedaan nadat het product op de markt gebracht is, wijzen uit dat de volgende systemische gebeurtenissen zelden voorkomen bij toediening van Synvisc: uitslag, netelroos, jeuk, koorts, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, rillingen,spierkrampen, paresthesie, perifere oedemen, onbehaaglijkheid, ademhalingsmoeilijk- heden, opvliegers en een gezwollen gezicht. • Bij gecontroleerde klinische studies met Synvisc 
was er geen sprake van statistisch significante verschillen in de aantallen en/of soorten systemische bijwerkingen tussen de groep patiënten die Synvisc hadden gekregen, en de groep die controlebehandelingen  ontvingen. • In de gecontroleerde klinische studie met Synvisc-One waren de frequentie en de soorten bijwerkingen gelijk tussen de groep patiënten die Synvisc-One toegediend kregen en de groep die een 
placebo kreeg. POSOLOGIE EN WIJZE VAN TOEDIENING: • Gebruik hylaan G-F 20 niet als de verpakking geopend of beschadigd is. • De inhoud van de injectiespuit dient onmiddellijk nadat de verpakking geopend is, gebruikt te worden. • Verwijder synoviaal vocht of effusie voor elke inspuiting met hylaan G-F 20. • Op kamertemperatuur inspuiten. • Om de spuit uit de doordrukverpakking (of van het blad) te verwijderen, 
pakt u deze in het midden vast zonder de zuiger aan te raken. • Maak gebruik van strikte aseptische procedures bij het toedienen, waarbij speciale voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd bij het openen van de dop van de tip. • Draai aan het grijze dopje voordat u het eraf trekt. Dit minimaliseert lekkage. • Gebruik een naald van de juiste maat: • Synvisc – 18 tot 22 gauge. Gebruik de juiste naaldlengte, afhankelijk 
van het gewricht dat behandeld moet worden. • Synvisc-One – 18 tot 20 gauge • Om te zorgen voor  een nauwsluitende afdichting  en afwezigheid van  lekkage gedurende de toediening, moet de naald goed worden vastgezet terwijl u het aanzetstuk van de Luer-spuit stevig vasthoudt. • Draai de naald niet te vast aan en gebruik niet te veel kracht bij het verwijderen van het beschermkapje omdat dit de punt van de 
spuit kan beschadigen. • Alleen in de synoviale holte inspuiten, indien nodig met gebruik van een geschikte toezichtmethode, b.v. fluoroscopie, in het bijzonder in gewrichten zoals de heup en schouder. • De inhoud van de spuit is uitsluitend voor eenmalig gebruik bestemd. In de aanbevolen doseringsrichtlijnen staat vermeld dat het volledige volume (2 ml bij Synvisc en 6 ml bij Synvisc-One) van de injectiespuit geïnjecteerd 
moet worden. Gooi niet-gebruikte Synvisc/Synvisc-One weg. • Gebruik de injectiespuit en/of de naald niet opnieuw. Hergebruik van injectiespuiten, naalden en/of product uit een gebruikte injectiespuit kan leiden tot verlies van steriliteit, besmetting van het product en/of onvolledige behandeling. • Bij het gebruik van fluoroscopische geleiding kan er ionisch of niet-ionisch contrastmiddel worden gebruikt. Er mag niet 
meer dan 1 ml contrastmiddel worden gebruikt per 2 ml hylaan G-F 20. • Hylaan G-F 20 niet opnieuw steriliseren. RICHTLIJNEN VOOR DOSEREN: Het doseringsregiem voor hylaan G-F 20 is afhankelijk van het gewricht dat dient te worden behandeld. Osteoartrose van de knie: Synvisc: Het aanbevolen behandelingsregiem is drie injecties van 2 ml in de knie met een interval van één week tussen elke injectie. Voor het beste 
resultaat is het belangrijk dat alle drie de injecties worden toegediend. De maximale aanbevolen dosis is zes injecties binnen zes maanden, met ten minste vier weken tussen de behandelingen. Synvisc-One: Het aanbevolen behandelingsregiem is één injectie van 6 ml  in de knie. De injectie mag 6 maanden na de eerste injectie herhaald worden, indien dit gerechtvaardigd wordt door de symptomen van de patiënt. 
Osteoartrose van de heup / enkel / schouder: Synvisc: Het aanbevolen behandelingsregiem is één injectie van 2 ml. Indien er echter na deze injectie geen verlichting van de symptomen optreedt, wordt geadviseerd een tweede injectie van 2 ml toe te dienen. Klinische gegevens hebben uitgewezen dat patiënten baat hebben bij deze tweede injectie wanneer deze 1 tot 3 maanden na de eerste injectie wordt toegediend. 
WERKINGSDUUR: De behandeling met hylaan G-F 20 beïnvloedt alleen het geïnjecteerde gewricht en heeft geen algemeen systemisch effect. Synvisc: Voor patiënten die op de behandeling reageren, wordt gemeld dat het effect over het algemeen tot zesentwintig weken duurt, hoewel kortere en langere perioden ook zijn vastgesteld. De verwachte klinische gegevens bij patiënten met osteoartrose van de knie hebben 
een duur van het effect van de behandeling van 52 weken aangetoond, na één serie van drie injecties met Synvisc. Synvisc-One: Uit prospectieve klinische onderzoeksgegevens bij patiënten met osteoartritis van de knie is gebleken dat de pijn na één enkele injectie met Synvisc-One gedurende maximaal 52 weken verminderde, en ook traden er hierdoor verbeteringen van de stijfheid en functionaliteit op. Uit klinische 
gegevens van een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek bij patiënten met OA van de knie is een statistisch significante en klinisch zinvolle vermindering van de pijn in vergelijking met placebo gebleken. Er werden in totaal 253 patiënten behandeld (124 kregen Synvisc-One en 129 kregen placebo). In een periode van 26 weken toonden de patiënten die Synvisc-One kregen, een gemiddelde procentuele 
verandering in hun pijn van 36% ten opzichte van de baseline, terwijl de patiënten in de placebogroep een gemiddelde procentuele verandering in hun pijn van 29% ten opzichte van de baseline hadden. Uit bijkomende prospectieve klinische gegevens van twee multicentrische, open-label onderzoeken bij patiënten met OA van de knie bleken na één enkele toediening van Synvisc-One statistisch significante verbeteringen 
van de pijnverlichting ten opzichte van de baseline gedurende maximaal 52 weken. In het eerste onderzoek toonden 394 patiënten die Synvisc–One kregen, in week 26 een statistisch significante verandering in de subscore van pijn bij het lopen op de WOMAC A1-schaal (-28±19,89 mm op een VAS-schaal van 100 mm) ten opzichte van de baseline. Daarnaast werden er statistisch significante veranderingen ten opzichte 
van de baseline waargenomen in de scores van de WOMAC A1 en de WOMAC A, B en C gedurende alle zes observatieperiodes tussen week 1 en week 52, waaruit een verbetering van de pijn bij het lopen en de pijn (WOMAC A1 -32,7±19,95 mm; WOMAC A -29,18±19,158 mm), stijfheid (WOMAC B -25,77±22,047 mm) en functionaliteit (WOMAC C -25,72±19,449 mm) bleek in een periode van 52 weken. In het tweede 
onderzoek toonden 571 patiënten die Synvisc-One kregen, statistisch significante verbetering van hun pijn in een periode van 26 weken, zoals gemeten aan de hand van de Mondelinge Pijnvragenlijst (Verbal Pain Questionnaire, VPQ). De gemiddelde pijnbeoordeling  verbeterde  van  3,20  bij de  baseline  naar  2,24  bij het bezoek in week 26, en 64,6% van de patiënten bereikten verlichting van hun pijn. Uit de secundaire 
eindpunten bleek een statistisch significante verbetering in de VPQ-scores op alle observatietijdstippen vanaf 1 week tot 52 weken, de gemiddelde VPQ-scores daalden van 3,20 bij de baseline naar 2,26 bij het bezoek in week 52 en 61,5% van de patiënten bereikten verlichting van hun pijn. INHOUD PER ml (hylaan G-F 20) Elke ml bevat: hylaan 8,0 mg, natriumchloride 8,5 mg, dinatrium- waterstoffosfaat 0,16 mg, 
natriumdihydrogeenfosfaathydraat 0,04 mg, water voor injectie q.s. VERPAKKING: De inhoud van elke spuit is steriel en pyrogeenvrij. Bewaren tussen +2°C en +30°C. Niet bevriezen. Synvisc wordt geleverd in een glazen spuit van 2,25 ml met 2 ml hylaan G-F 20. Synvisc-One wordt geleverd in een glazen spuit van 10 ml met 6 ml hylaan G-F 20. Datum laatste herziening : april 2015. Références : 1. SYNVISC/Synvisc-One 
European Prescribing Information. Naarden, The Netherlands; Genzyme Europe B.V.; 2015.

SYNVISC-ONE® (1x6ml) biedt gebruiksgemak voor patiënten 
die een eenmalige dosering verkiezen
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Siemens Healthineers… 
Quod?
Siemens is bij het grote publiek bekend 
als een conglomeraat van bedrijven 
met producten gaande van treinstel-
len over windmolens, wasmachines tot 
espressoautomaten. In de meeste toe-
passingen wordt gebruikgemaakt van 
elektrische energie of wordt elektrische 
energie opgewekt. 
Siemens AG, is een bedrijf met meer 
dan 340.000 medewerkers, een jaarom-
zet van meer dan 75 miljard euro en een 
bedrijfswinst van om en bij de 7,4 miljard 
euro (cijfers boekjaar dat eindigde op 30 
september 2015).
Het grote publiek is dan weer minder 
vertrouwd met de medische apparaten 
die door Siemens op de markt worden 
gebracht. En die zijn voor de kenners be-
hoorlijk indrukwekkend.
Aanvankelijk waren er de apparaten 
voor de radiologie, met daarbij de on-
dersteunende informatica. Vandaag is 
Siemens ook daar toonaangevend, als 
een van de eerste bieden zij een 7 Tesla 
MRI aan. 

Siemens heeft dan meerdere jaren 
geleden vanuit het niets zijn in-vitro-
diagnostische afdeling opgebouwd door 
bedrijven of afdelingen aan te kopen en 
samen te brengen. Zo werden de in-vi-
trodiagnostische afdelingen van Bayer, 
DPC, Dade-Behring en andere overgeno-
men. Siemens kroonde zich zo tot een 
van de marktleiders. De grote opdracht 
werd dan om van deze diverse bedrijven 
één enkel herkenbaar geheel te maken.
In mei van dit jaar werd dan duidelijk 
hoe Siemens dit zou aanpakken. De di-
verse afdelingen die zich met gezond-
heid bezighielden werden in één nieuw 
bedrijf ondergebracht: ‘Siemens He-
althineers’. Dit bedrijf dat als aandeel-
houder Siemens heeft wordt een zelf-
standig bedrijf. Deze strategie is niet 
nieuw, maar omdat treinen bouwen 
niet echt hetzelfde is als een CT-scan-
ner ontwerpen, is de opsplitsing niet 
helemaal onlogisch. Het laat toe om 
specifiek voor deze markt te werken en 
oplossingen aan te bieden en deze te 
verkopen. Met 45.000 medewerkers we-
reldwijd is dit meteen een groot bedrijf 
dat veel mogelijkheden biedt.

Laboratoriumdiagnostiek
Deze afdeling omvat zowat het geheel 
van de medische laboratoriumdiagnos-
tiek, gaande van biochemie, immuno-
logie, hematologie tot point-of–care 
testen. Tot vandaag kon elke gebruiker 
daarin de ‘oude’ apparaten van de bedrij-
ven herkennen. Je haalde er zo een Bay-
er- of DPC-ontwikkeling uit. Zodat je je 
wel kon afvragen waar de eigen inbreng 
van Siemens was. Dat antwoord kregen 
we eind september in Londen waar de 
Atellica Solution aan een Europees pu-
bliek van specialisten werd voorgesteld.
De eigen inbreng van Siemens gaat na-
tuurlijk verder dan de basischemie die in 
het laboratorium gebruikt wordt. Binnen 
de diverse afdelingen heeft Siemens een 
ongehoorde kennis die nodig is om de 
laboratoriumbepalingen tot een goed 
einde te brengen. We moeten dan ook 
niet verwachten dat er plots een revo-
lutionaire nieuwsoortige bepaling van 
alkalische fosfatase zit aan te komen. De 
moderne ontwikkelingen vragen aange-
paste oplossingen voor de hedendaagse 
zorgomgeving. 
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Siemens Healthineers lanceert   Atellica Solution

Figuur: 
Een lineaire Atellica Solution-opstelling 
met links de monster unit, in het 
midden het chemie- en rechts het 
immunochemiesysteem.

Het gebeurt zeker niet elke dag dat een van  
de marktleiders in de in-vitrodiagnostica de collega’s  
en gebruikers kan verbazen met een grote evolutie.  

Dat was precies de bedoeling van Siemens Healthineers,  
dus riepen ze gebruikers en de Europese medische pers  

naar Londen om in ‘The Crystal’ ‘Atellica Solution’  
te onthullen.
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Siemens Healthineers lanceert   Atellica Solution
Daarbij zijn de ogen natuurlijk op het 
Westen gericht (in eerste instantie).

‘Better outcomes at lower 
cost’
Iedereen is ondertussen al jaren getuige 
van enkele evoluties in de maatschap-
pij die onze gezondheidszorg tot zwa-
re aanpassingen dwingen. Wij worden 
geconfronteerd met een bevolking die 
steeds langer en gezonder leeft, waar-
door de zeventigplussers een steeds be-
langrijker deel gaan uitmaken. Maar de 
keerzijde van deze medaille is dat deze 
bevolkingsgroep een beroep doet op erg 
dure en performante medische zorg. 
Het is een vreemde vaststelling dat de 
goede medische zorg ervoor zorgt dat 
mensen ouder worden en daardoor 
meer gaan kosten aan de gezondheids-
zorg. Dit is geen pleidooi om terug te 
keren naar een tijd waar mensen bij de 
eerste ernstige aandoening na een kort 
ziekbed overleden waardoor zij geen 
verdere kosten meer opleverden.
Maar naast de steeds ouder wordende 
bevolking groeit de bevolking op zich 
ook verder op wereldschaal.

Deze ontwikkelingen en de stijgende 
kosten van de medische zorg op zich le-
veren een druk op om kosten te beper-
ken en meer te doen met minder mid-
delen. Het is dan ook, zeker in ons land, 
duidelijk dat er een streven is om meer 
te doen met minder. In België resulteert 
dat al jaren in een consolidatie van de 
extramurale laboratoria.

70-85% van de medische 
beslissingen
Ook al staat het medisch laboratori-
um voor minder dan 7% van het totale 
zorgbudget, toch is het samen met ra-
diologie een beslissende factor in 70 tot 
85% van de medische beslissingen. Deze 
beslissingen worden steeds vaker mul-
tidisciplinair genomen en daarbij spelen 
de resultaten van het laboratorium en de 
radiologie een belangrijke rol.

Atellica
Wat gebeurt er dan als een bedrijf dat 
magnetische treinen bouwt (Trans-
rapid), een massa ingenieurs en we-
tenschappers binnen zijn muren heeft 
en medische laboratoriumapparatuur 
ontwikkelt en bouwt? Aangezien alles 
binnen het eigen bedrijf kan geeft dit 
ongekende mogelijkheden. Je vertrekt 
van wat je hebt aan klinische testen en 
je gaat de klanten bevragen.
Een selectie van medische laboratori-
umexperten die elke dag in de praktijk 
staan werden nauw bij het project be-

trokken en zo kon in elke ontwikkelings-
fase worden bijgestuurd. Het doel was 
de laboratoriumautomatisering op een 
nieuwe leest te schoeien, waarbij de bio-
chemie en de immunochemie als eerste 
geïntegreerd worden.

Het resultaat is de Atellica-instrumen-
tenlijn. Het vinden van een geschik-
te naam was geen sinecure. De naam 
moest ‘vrij’ zijn en in de meest diverse 
talen min of meer correct uitgesproken 
kunnen worden. Atellica bleek het ant-
woord te zijn, het merk werd in novem-
ber 2015 geregistreerd.

Daar komt het magnetisch 
buizentransport
Centraal in elke automatisering staat 
het transport van de monsters, zo-
wel binnen één systeem als tussen 
systeem. Dat transport heeft ook een 
grote invloed op het aantal bepalingen 
die uiteindelijk in een uur gehaald kan 
worden. Hiervoor heeft Siemens zijn 
bijzondere ervaring met magnetisch 
transport bovengehaald. Op de Atel-
lica Solution worden de buisjes mag-
netisch en in twee richtingen voort-
bewogen. Er zitten geen bewegende 
onderdelen in het transportsysteem 
en het magnetisch veld kan in beide 
richtingen werken op kleine stukjes 
van het gehele parcours. De snelheid 
zou tot tien maal hoger gaan. Een ne-
venvoordeel is het behandelen van 
spoedeisende monsters. Deze worden 
aan topsnelheid naar de juiste positie 
gevoerd waar de andere buizen uit de 
weg worden geschoven.

In een tijd waar zelfs de meest goedko-
pe draagbare telefoon een camera heeft, 
verbaast het ook niet dat de Atellica 
Solution er ruim van voorzien is. De bar-
codes worden met camera’s gelezen, en 
in elke fase volgen camera’s de buizen 
door de systemen heen en van systeem 
naar systeem. De plaats van elk buisje 
wordt met camera’s in realtime gevolgd, 
wat niet hetzelfde is als weten waar een 
buisje is omdat het volgens het schema 
daar moet zijn.

Vandaag zijn er drie onderdelen ge-
toond, er is de monster unit, het che-
miesysteem en het immunochemiesy-
steem. De opbouw is zeer vrij, er kunnen 
tot tien analytische systemen gecombi-
neerd worden in een lineair, L- of U-for-
maat. Er zijn tot 300 mogelijke combina-
ties te realiseren.

De monster unit kan tot dertig verschil-
lende buistypes accepteren, waaron-
der diverse pediatrische en bijzondere  
modellen.

De getoonde oplossing toonde chemie- 
en immunochemiesystemen, maar de 
Atellica Solution kan ook naadloos aan-
sluiten op de Aptio-automatiseringslij-
nen van Siemens, waardoor ook de ‘ou-
dere’ stollings-, hematologie- en andere 
semi-automaten aangesloten kunnen 
worden om tot totaal geautomatiseer-
de oplossingen te komen. Het spreekt 
vanzelf dat Siemens Healthineers verder 
werkt om nieuwe systemen te ontwik-
kelen die optimaal binnen het nieuwe 
concept passen.

Nieuwe of oude chemie?
Zoals gezegd heeft het weinig zin om 
ook de chemie te veranderen zonder 
dat daar goede redenen voor zijn. Daar-
om vindt men onder de ‘motorkap’ de 
bekende toepassingen. Alleen worden 
hier ook optimalisaties doorgevoerd, de 
mechanica, de optica en de vloeistofbe-
handeling zijn allemaal geoptimaliseerd, 
waardoor de analytische precisie ver-
beterd wordt en de doorlooptijden per 
analyse korter worden. Het resultaat uit 
zich in meer bepalingen per uur.

De (aangepaste) reagentiakits kunnen 
ook op kleinere units (die in ontwikke-
ling zijn) gebruikt worden, zodat de in-
ventaris van de kits eenvoudiger wordt, 
ook als deze op meerdere laboratorium-
sites worden gebruikt.

Het immunochemische systeem kan 
tot 400 resultaten per uur afgeven, wat 
bijzonder goed is voor zo’n compact 
systeem. De gebruikte methode is de 
acridiniumester-chemoluminescentie, 
die door de Siemens Healthineers werd 
ontwikkeld en uitgroeide tot een zeer 
betrouwbaar en breed inzetbaar sys-
teem. Het is een systeem waarbinnen 
een groot aantal bepalingen mogelijk en 
beschikbaar zijn.

Besluit
Wat we nu van de Atellica Solution ge-
zien hebben is voorlopig nog niet be-
schikbaar voor de Amerikaanse markt, 
de FDA buigt zich over het dossier en 
voor Europa wordt het CE-merk aange-
bracht. De eerste apparaten zullen vol-
gend jaar in de laboratoria verschijnen in 
diverse configuraties. In de R&D-pijplijn 
zitten nog nieuwe modules die zullen 
gebruikmaken van de zeer compacte op-
bouw van geïntegreerde systemen rond 
het magnetisch monstertransport. ❚

Erik Briers, PhD
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Psoriatische artritis 
Een nieuwe indicatie voor abatacept?
Dat is een aannemelijke hypothese, gezien de resultaten van ASTRAEA (Active 
pSoriaTic Arthritis RAndomizEd TriAl), een fase III-studie over de werkzaamheid 
en de veiligheid van abatacept bij psoriatisch reuma (1).

ASTRAEA is een internationale, multicentrische, gerandomiseerde, placebogecon-
troleerde studie die werd uitgevoerd bij 424 patiënten met progressieve psoriatische 
artritis (gemiddeld 20 gevoelige gewrichten en 11 gezwollen gewrichten, CRP > drie-
maal de bovengrens van het normale bereik in twee derde van de gevallen en initiële 
DAS28-CRP 5) die niet goed reageerden op minstens één niet-biologisch DMARD of 
dat niet verdroegen. 60% van de patiënten had al een TNF-alfa-antagonist gekregen.
De patiënten waren gemiddeld 50 jaar oud. De diagnose van psoriatische artritis was 
gemiddeld 8 jaar geleden gesteld. Ongeveer 70% van de patiënten vertoonde een ps-
oriasis ≥ 3% van de lichaamsoppervlakte en de gemiddelde initiële PASI-score was 7,3.

Het percentage ACR20-respons na 24 weken (het primaire eindpunt) was 22,3% bij de 
211 patiënten van de placebogroep en 39,4% bij de 213 patiënten die abatacept sub-
cutaan kregen in een dosering van 125mg/week (p < 0,001). Dat responspercentage 
bleef minstens tot week 44 gehandhaafd.
Abatacept had gunstige effecten zowel bij de patiënten die nog nooit een TNF-alfa-an-
tagonist hadden gekregen, als bij de patiënten bij wie zo’n antagonist al wel was toe-
gediend, al was het responspercentage in dat laatste geval kleiner. 
Na 24 weken waren de enthesitis en de dactylitis volledig genezen bij respectie-
velijk iets meer dan 30% en 40% van de patiënten. Daarna steeg het respons-
percentage nog.

Abatacept had echter weinig effect op de huidletsels (gemeten aan het percentage 
patiënten met een PASI 50- of PASI 75-respons), minder dan wat over het algemeen 
wordt beschreven met andere geneesmiddelen.
Abatacept werd goed verdragen. De aard en de frequentie van bijwerkingen waren 
dezelfde als in studies bij reumatoïde artritis en er werden geen nieuwe bijwerkingen 
genoteerd. ❚
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Reumatoïde artritis 
Een geneesmiddel werkt als de patiënt het inneemt, 
maar…
Dat zal niemand betwisten. Daarom is het zo belangrijk om de therapietrouw 
van de patiënten te controleren. Maar dat is nog maar een begin… (2)

In Washington werd een studie gepresenteerd die aantoont dat roken en over-
gewicht (BMI > 25kg/m²) het moeilijker maken om de ontsteking en de sympto-
men van patiënten met reumatoïde artritis (RA) die een standaardbehandeling 
krijgen, goed onder controle te brengen.

Dat is de conclusie na analyse van de gegevens over 1.109 patiënten die heb-
ben deelgenomen aan de CATCH-studie (Canadian Early Arthritis Cohort). De 
diagnose van RA was gesteld binnen 12 maanden na de eerste symptomen 
(gemiddeld 5 maanden).

Bij inclusie in de studie hadden nagenoeg alle patiënten al een behandeling ge-
kregen met niet-biologische DMARD’s (ziektemodificerende geneesmiddelen), 
overwegend methotrexaat in monotherapie of in combinatie met een ander 
DMARD).

De studie heeft de invloed van het geslacht, overgewicht en roken op de DAS28 
onderzocht bij de geplande follow-upconsultaties in de CATCH-studie (om de 3 
maanden gedurende 1 jaar, tweemaal tijdens het tweede jaar en daarna jaar-
lijks). 72% van de patiënten was van het vrouwelijke geslacht. 31% van de vrou-
wen woog te veel, 32% was zwaarlijvig en 15% rookte. Bij de mannen vertoon-
de 44% overgewicht, 35% was zwaarlijvig en 22% rookte.

Bij inclusie in de studie was er geen significant verband tussen de onderzochte 
drie parameters en de DAS28. Tijdens de studie werden die drie parameters 
gecorreleerd met de DAS28.

De DAS28 verbeterde gemiddeld minder bij vrouwen dan bij mannen, minder 
bij patiënten met overgewicht of zwaarlijvigheid dan bij patiënten met een ge-
zond gewicht en minder bij rokers dan bij niet-rokers. De DAS28 verbeterde het 
minst bij vrouwen en mannen die rookten én overgewicht hadden.

De onderzoekers concluderen dat we RA-patiënten waar nodig moeten opne-
men in een beproefd rookstop- en/of vermageringsprogramma om de werk-
zaamheid van de behandeling te verhogen. Denkt u daar altijd aan? ❚
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Idiopathische juveniele artritis
Een risico op kanker dat geen verband blijkt te houden met TNF-alfa-antagonisten
Kinderen zijn geen miniatuurvolwassenen, daarom moet men nagaan of wat is 
aangetoond bij volwassenen, ook opgaat bij kinderen (3).

Een Amerikaanse groep heeft dan ook een 
studie uitgevoerd om na te gaan of TNF-al-
fa-antagonisten het kankerrisico verhogen 
bij kinderen en adolescenten met idiopa-
thische juveniele artritis. Mocht dat zo zijn, 
dan zou het gebruik van TNF-alfa-antago-
nisten moeten worden beperkt.

De vorsers hebben gegevens doorgeno-
men van bijna 28.000 kinderen en adoles-
centen in meerdere Amerikaanse databan-
ken. De incidentie van kanker was van de-
zelfde grootteorde bij de patiënten die een 
behandeling met TNF-alfa-antagonisten 
hadden gevolgd voor hun reuma als bij de 
patiënten die dat niet hadden gedaan.

De incidentie is hoger bij patiënten met 
idiopathische juveniele artritis dan bij pa-
tiënten die een aandachtstekortstoornis 
met hyperactiviteit hebben. Dat wijst er 
sterk op dat een oorzakelijk verband – 
mocht het er al zijn – veeleer moet worden 
gezocht bij de ziekte zelf dan bij de behan-
deling met TNF-alfa-antagonisten.

Voorts is het wellicht nuttig om twee pun-
ten te benadrukken:

• de frequentie van kanker in deze popu-
latie van kinderen en adolescenten is 
uiterst laag (23 gevallen tijdens 53.221 
patiëntjaren);

• het gebruik van andere immunosup-
pressiva dan methotrexaat en TNF-al-
fa-antagonisten (een duidelijk teken 
van een ernstige aandoening en/of een 
aandoening die niet goed onder con-
trole is) gaat gepaard met een hoger 
risico op kanker.  ❚

Inflammatoir reuma
Meer dan gewrichtslijden

Ooit was de meest gevreesde complicatie van streptokokkeninfecties acuut 
gewrichtsreuma, waarvan werd gezegd dat het de gewrichten likte en het hart 
beet (4). 

Misschien gelden die woorden ook voor inflammatoir reuma. Het wordt immers 
almaar duidelijker dat inflammatoir reuma gepaard gaat met een hoger cardio-
vasculair risico. Vaak wordt daar echter geen gevolg aan gegeven.
In een Noorse studie bij 2.647 patiënten met inflammatoir reuma werd vastge-
steld dat er vaak een indicatie was om cardiovasculaire preventie met genees-
middelen te starten, al werd dat vaak niet gedaan.
53% van de patiënten vertoonde een indicatie voor antihypertensiva (bloeddruk 
> 140/90mmHg of bekende hypertensie), maar slechts 59% van die patiënten 
werd behandeld en slechts bij de helft van de behandelde patiënten was de BD 
onder controle (< 140/90mmHg).
Dezelfde vaststelling wat de serumlipiden betreft: indicatie voor een vetverla-
gende behandeling bij 24% van de patiënten (diabetes, hyperlipidemie of SCO-
RE-risico > 5%); slechts de helft van die patiënten werd behandeld en slechts bij 
17% van de patiënten werd de streefwaarde bereikt. Toch een positief punt, het 
cardiovasculaire werd beter behandeld bij de patiënten die een zeer hoog risico 
liepen (cardiovasculaire antecedenten of SCORE-risico ≥ 10%) (toch goed voor 
44% van de populatie).

Reumatoïde artritis
De goede keuze maken bij het voorschrijven van een 
eerste TNF-alfa-antagonist

Bij gebrek aan goede wetenschappelijke gegevens is dat niet simpel,  
maar dankzij de Scandinavische registers, die zeer goed worden bijgehouden, 
werden we toch wat wijzer (5).

Het Zweedse register voor reumatologie verzamelt prospectief de gegevens 
over ongeveer 95% van de behandelingen met biologische geneesmiddelen bij 
RA vanaf het starten van de behandeling. De auteurs hebben de gegevens door-
genomen van de 6.149 RA-patiënten bij wie voor het eerst een behandeling met 
een TNF-alfa-antagonist (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimu-
mab of infliximab, het originele geneesmiddel of een biosimilar) was gestart 
tussen januari 2010 en juli 2015, en die werden gemonitord tot in maart 2016.

Er werden drie criteria geëvalueerd tijdens een evaluatieconsultatie na het star-
ten van de gekozen TNF-alfa-antagonist (de consultatie die het dichtst bij d150 
lag in het kader van de consultaties die plaatsvonden tussen 60 en 242 dagen). 
Die criteria waren de persistentie van de behandeling, het percentage patiën-
ten in remissie (DAS28 < 2,6) en het percentage patiënten met een goede EU-
LAR-respons.

Bij de evaluatieconsultatie was er in die 3 criteria geen significant verschil tussen 
de verschillende TNF-alfa-antagonisten. De persistentie bedroeg 88,4 tot 90,8%, 
het percentage patiënten met een DAS28 < 2,6 was 35,9 tot 42,9% en het percen-
tage patiënten met een goede EULAR-respons lag tussen 42 en 47,3%.
De kleine verschillen die werden waargenomen, verdwenen na correctie voor de 
initiële kenmerken van de patiënten en het percentage stopzetting van de behan-
deling. Uiteindelijk omvatten alle betrouwbaarheidsintervallen van de relatieve 
risico’s bij vergelijking van verschillende TNF-alfa-antagonisten de eenheid. Dat 
betekent dus dat een gegeven TNF-alfa-antagonist niet beter of minder goed is 
dan een andere.

Kortom, u mag kiezen, maar u moet wel rekening houden met de kenmerken en 
de voorkeur van elke patiënt afzonderlijk. ❚Referenties
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Sarilumab (Sanofi) in monotherapie  
bij reumatoïde artritis
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Sarilumab is een monoklonaal antilichaam dat de 

werking van IL-6 verhindert door zich te hechten aan 

de alfa-subeenheid van de oplosbare en transmem-

branaire vormen van de IL-6-receptor. Zijn werk-

zaamheid en veiligheid werden al aangetoond bij een 

gecombineerd gebruik met klassieke synthetische 

basisbehandelingen (DMARD’s) zoals methotrexaat. 

De MONARCH-studie heeft pas die gegevens aange-

vuld met een evaluatie van de impact van sarilumab 

versus adalimumab in monotherapie. Het gebruik 

in monotherapie is een optie wanneer er contra- 

indicaties zijn of intolerantie voor de combinatie van 

DMARD’s en biotherapie. 

De studie omvatte 369 patiënten (gemiddelde leeftijd 

51 tot 54 jaar, meer dan 80% vrouwen, in 2/3 van 

de gevallen positief voor reumafactoren en in 3/4 

van de gevallen voor ACPA’s), die volgens de onder-

zoekers voor de helft intolerant waren en eveneens 

volgens de onderzoekers voor de andere helft onvol-

doende reageerden op methotrexaat (onder voor-

behoud van een wekelijkse dosis van 10 tot 25mg). 

Iets meer dan 1 op de 2 patiënten kreeg ook orale 

corticoïden toegediend. 

Het ging om proefpersonen bij wie:

• de diagnose van reumatoïde artritis minstens 3 jaar 

vroeger was gesteld (gemiddeld 6,6 tot 8,1 jaar);

• de ziekte actief was:

• er gemiddeld 6 gezwollen en 8 gevoelige 

gewrichten waren (respectieve gemiddelden: 

18 en 27) 

• DAS28-score-ESR > 5,1 (gemiddeld 6,8)

• ESR ≥ 28mm/u of ultrasensitieve CRP ≥ 8mg/l 

(respectieve gemiddelden: 47 en 17 tot 24)

• nog nooit een biotherapie was toegediend.

EEN EFFICIËNTE ONDERZOEKSOPZET
Deze proefpersonen werden at random toe-

gewezen aan een groep adalimumab 40mg + placebo  

(n = 185) of een groep sarilumab 200mg + placebo 

(n = 184). De behandelingen werden om de twee 

weken gedurende 24 weken toegediend, en het  

primaire evaluatiecriterium voor werkzaamheid was 

de wijziging van de DAS28-ESR-score ten opzichte 

van de initiële waarde (∆ DAS28-ESR). Wanneer in 

week 16 de respons < 20% was, was het mogelijk 

over te gaan naar een wekelijkse toediening van 

adalimumab of de overeenkomende placebo. 

De voornaamste secundaire evaluatiecriteria waren 

een remissie DAS28-ESR (< 2,6), de responspercen-

tages ACR20/50/70, de wijzigingen ten opzichte van 

de beginwaarden van de vragenlijsten HAQ-DI,  

SF-36 (fysieke en geestelijke componenten) en FA-

CIT-F. De impact op de CDAI werd ook geëvalueerd.  

Van de 185 patiënten in de adalimumab-groep:

• hebben er 28 (15%) de behandeling voor de 24 

weken stopgezet, waarvan 15 (8%) omwille van 

bijwerkingen en 4 (2%) omwille van een gebrek 

aan werkzaamheid;

• zijn er 16 (9%) moeten overstappen op een  

wekelijkse toediening in week 16; 

• hebben er 156 de 24 weken behandeling voltooid.

Van de 184 patiënten in de sarilumab-groep:

• hebben er 19 (10%) de behandeling voor de  

24 weken stopgezet, waarvan 11 (6%) omwille 

van bijwerkingen en 2 (1%) omwille van een  

gebrek aan werkzaamheid;

• hebben er 8 (4%) in week 16 een wekelijkse  

toediening van de placebo voor adalimumab  

toegediend gekregen; 

• hebben er 165 de 24 weken behandeling  

voltooid. 

EEN BEWEZEN WERKZAAMHEID 
Sarilumab is superieur gebleken, met een ∆ DAS28-

ESR-score van -3,3 ± 0,105 versus -2,2 ± 0,106 voor 

adalimumab (p < 0,0001). 

We merken op dat er vanaf de 4e week verschillen 

waren tussen de twee groepen in de ∆ DAS28-CRP-

score (Figuur 1).

De superioriteit van sarilumab werd in week 24 

ook gedocumenteerd voor veruit de meeste evalua-

tiecriteria, in het bijzonder voor de ACR-respons-

percentages, het percentage remissie en lage ziek-

teactiviteit DAS28-ESR en CDAI (Figuur 2), en de 

wijzigingen in de vragenlijsten HAQ-DI en SF-36 

(fysieke component).

EEN VEILIGHEIDSPROFIEL ZONDER 
VERRASSINGEN 

Op het vlak van de gebruikszekerheid en veiligheid 

zien we gelijke percentages van bijwerkingen on-

geacht de graad van ernst (ongeveer 64% van de 

patiënten), ernstige bijwerkingen (5 à 6%) en bij-

werkingen die leiden tot de stopzetting van de be-

handeling  (6 à 7%). De meest voorkomende bij-

werkingen waren NKO- en bronchiale ontstekingen 

(28% in de twee groepen) en in elke groep werden 

twee ernstige infecties gemeld. 

Neutropenie was frequenter in de sarilumab-groep 

dan in de adalimumab-groep, met respectievelijk 

16 gevallen van de derde graad en 3 van de vierde 

graad, tegenover 2 gevallen van de derde graad. Deze 

hogere frequentie van neutropenie was al geobser-

veerd, en lijkt kenmerkend te zijn voor IL-6-remmers. 

Overigens is ze niet geassocieerd met het optreden 

van infecties, ook niet van ernstige infecties. Erythe-

men op de injectieplaats waren iets frequenter bij  

sarilumab: 8% versus 3% bij adalimumab. 

In de sarilumab-groep werd een overlijden  

geregistreerd, dat geen verband hield met de  

behandeling (acuut hartfalen door een aortadissectie 

en ruptuur van een papillaire spier). 

CONCLUSIE
We kunnen uit de MONARCH-studie het besluit trek-

ken dat het gebruik van sarilumab in monotherapie 

een gunstige invloed heeft op de fysieke symptomen 

en tekens van patiënten met reumatoïde artritis die 

niet meer met MTX kunnen worden behandeld.

MONARCH is een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbeldummy fase III-studie waarin 
sarilumab en adalimumab werden vergeleken bij patiënten met reumatoïde artritis die methotrexaat niet 
verdragen, of die er niet voldoende op reageren. De resultaten van deze studie werden gepresenteerd op het 
recente jaarcongres van de American College of Rheumatology (Washington DC, 12-16 november 2016).
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Figuur 1: 
Verbetering van de DAS28-CRP-score vanaf week 4.

Figuur 2:  
Percentage remissie en lage ziekteactiviteit DAS28 en 
CDAI.
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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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E en cadeau? Neen! Dit is slechts 
de erkenning van het elementai-
re mensenrecht om behandeld te 

worden volgens de regels vanaf het mo-
ment dat er een behandeling bestaat die 
geneest en die de belofte in zich houdt 
het hepatitis C-virus uit te roeien. 

Voor 1.200 Belgen is er 
licht aan het einde van de 
tunnel
Tot het kantelmoment van 14 november 
2016 waren directe antivirale midde-
len enkel voorbehouden voor de meest 
ernstige stadia van de ziekte, namelijk 
fibrose F3 en F4. Dat betekent dat de arts 
de plicht had zijn patiënt die de ziekte 

slechts in een lichte vorm had, mee te 
delen dat hij momenteel niet behandeld 
kon worden. Maar dat hij moest wach-
ten tot de ziekte verslechterd was, en zijn 
gezondheidstoestand en levenskwaliteit 
aanzienlijk verminderd waren, alvorens 
hij kon genieten van deze nieuwe behan-
deling. Een wetenschappelijke, morele 
en economische aberratie! De directe 
antivirale middelen laten immers toe 
het hepatitis C-virus uit te roeien bij 90% 
van de patiënten en dat in amper twaalf 
weken tijd en met een uitstekende tole-
rantie. De oudere behandelingen (op ba-
sis van interferon) leiden in amper 50% 
van de gevallen tot genezing en dat ten 
koste van ernstige en talrijke neveneffec-
ten. Dankzij de uitbreiding van het voor-
schrift naar het stadium F2 van fibrose, 

kunnen zo’n 1.200 bijkomende Belgische 
patiënten genezen worden. Vermits he-
patitis C genezen bijdraagt tot een ver-
mindering van het aantal besmettingen 
van gezonde mensen, engageert België 
zich met deze uitbreiding iets verder op 
het pad van de uitroeiing van hepatitis C.

Informeren en screenen: 
de nieuwe uitdagingen
Feit blijft dat voor de uitroeiing van he-
patitis C therapeutische efficiëntie alleen 
niet volstaat. Verschillende andere uitda-
gingen moeten onder ogen gezien wor-
den, te beginnen met de sensibilisering 
en het informeren van het grote publiek. 
Hepatitis C is immers een veel besmette-
lijkere ziekte dan het zeer gemediatiseer-

de hiv. Bovendien bestaat er nog geen 
vaccin tegen. De informatie moet focus-
sen op de vaak eenvoudige manieren 
waarop besmetting kan voorkomen wor-
den, maar die voor de grote meerderheid 
van de bevolking niet bekend zijn. Een 
andere uitdaging is de uitbreiding van 
de screening van risicopersonen. Doet 
men dit niet dan zal de uitbreiding van 
de genezende behandeling niet volstaan 
om de strijd van de uitroeiing te winnen. 
Er is nog werk aan de winkel dus! ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

De aanbevelingen 2016 van de EASL voor de behandeling 
van patiënten die lijden aan chronische hepatitis C met 
of zonder gecompenseerde cirrose zijn te vinden op onze 
website www.despecialist.eu.JS
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❚ HEPATITIS C ■

Uitbreiding naar stadium F2 voor terugbetaling 
directe antivirale middelen. Eindelijk!

Zou de geest van Kerstmis die stilaan nadert de koele 
ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid met 
zijn warmte geraakt hebben? Onmogelijk te zeggen, maar 
als bij mirakel besliste minister van Volksgezondheid 

Maggie De Block eindelijk over te gaan tot de 
uitbreiding van de terugbetaling van directe 

antivirale middelen voor patiënten die lijden 
aan chronische hepatitis C in het stadium 
F2. Dat is hepatitis in een stadium met milde 
fibrose. Zij moeten dus niet langer wachten 
tot de ziekte in een verder gevorderde of zelfs 

terminale fase is om zich te laten behandelen.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
JS
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Farma Info

M E D E D E L I N G  V A N  B O E H R I N G E R  I N G E L H E I M

Lager risico op majeure bloedingen met dabigatran!

U it een groot observationeel 
onderzoek van onderzoekers 
van de Amerikaanse FDA is 

gebleken dat dabigatran (150mg twee-
maal daags) geassocieerd was met 
een lager aantal intracraniële bloedin-
gen en majeure extracraniële bloedin-
gen, waaronder majeure gastro-intes-
tinale bloedingen, dan rivaroxaban 
(20mg eenmaal daags) bij patiënten 
met voorkamerfibrillatie (VKF) (1). 
Deze studie analyseert retrospectief 
de gegevens van 118.891 patiënten 
met VKF, die ouder waren dan 65 en 
behandelingsnaief wat betreft anti-
coagulantia.

“Deze studie is een mooie illustratie 
van het nut van gegevens uit de dage-
lijkse praktijk over geneesmiddelen die 
reeds beschikbaar en terugbetaald zijn. 
Dergelijke gegevens vormen een idea-
le aanvulling op het klassieke klinisch 
onderzoek en tonen de resultaten bij 
patiënten die de dokter elke dag ziet,” 
aldus prof. Lieven Annemans, hoogle-
raar Gezondheidseconomie UGent.

“Vermits een directe vergelijking tussen 
de verschillende NOAC’s er allicht nooit 
zal komen, kunnen artsen zich enkel ba-
seren op enerzijds de initiële gerandomi-
seerde studies waar de NOAC’s vergele-

ken worden met de coumarinederivaten 
en anderzijds op ‘real-world data’ die een 
vergelijking toelaten tussen de NOAC’s,” 
aldus professor Guy Van Camp, cardio-
loog bij het OLV ziekenhuis in Aalst. 
“Samen met andere ‘real world data’ 
studies zullen artsen in de toekomst deze 
informatie moeten gebruiken om voor 
elke individuele patiënt, de beste keuze 
te maken tussen het groeiende aanbod 
van de NOAC’s op de markt.”

Het gunstige veiligheidsprofiel van da-
bigatran, dat aanvankelijk werd vast-
gesteld in de RE-LY®-studie, is al meer-
dere malen bevestigd in de alledaagse 

klinische praktijk door een aantal on-
derzoeken afkomstig uit verschillen-
de bronnen. Bovendien is dabigatran 
de enige van de recentere orale anti-
coagulantia met een goedgekeurd en 
breed beschikbaar specifiek antidotum, 
dat kan worden gebruikt in noodsitu-
aties waarbij onmiddellijke opheffing 
van de antistolling is vereist. Idaru-
cizumab (Praxbind®) is ruimschoots 
beschikbaar en voorradig in meer dan 
5.500 ziekenhuizen wereldwijd, alsook 
in alle Belgische ziekenhuizen.

1.  Graham DJ. et al. JAMA Intern Med. 
Published online 3 October 2016. doi:10.1001/
jamainternmed.2016.5954



Werkaanbod

Kinderarts in Gent met privé praktijk 
die ook psycholoog,diëtist,spelthe-
rapeut,optometrist en studiecoach 
omvat zoekt collega kinderarts voor 
samenwerking.
Info: heidi.capiau@gmail.com of 
09/222.49.49.

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 nieuwbouw, 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

Zwangerschapsvervanging gevraagd 
voor de periode april-mei 2017 in de 
groene regio van Schoten. Solo-prak-
tijk met mogelijkheid om nadien per-
manent te blijven indien gewenst. Alles 
op afspraak, via online systeem. EMD = 
careconnect. Rustig gelegen moderne 
praktijk in het groen met mooie uitbrei-
dingsmogelijkheden. Interesse? Mail 
drisabelledas@gmail.com

Wij zoeken een gemotiveerde huisarts 
die onze groep kan komen verster-
ken vanaf mei 2017 wegens zwanger-
schapsverlof, gedurende minstens 
3 maanden. Aangename werksfeer, 

werk verzekerd, secretariaat en tele-
secretariaat, alle raadplegingen na 
afspraak, uurrooster te bespreken, ei-
gen kabinet, ... . Voor meer info info@
huisartsenpraktijkkampenhout.be of 
016/65.08.70.

Groepspraktijk te Knokke zoekt vierde 
collega. Voltijds secretariaat. Eigen ka-
binet.
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@out-
look.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 prak-
tijk te Deurne Zuid Antwerpen. Er is 
administratieve ondersteuning voor-
zien.
Tel: 0474 365 838

Dynamische groepspraktijk dermato-
logie te Liedekerke, is op zoek naar 
een gemotiveerde dokter/dermato-
loog.
Uren en dagen zijn bespreekbaar.
Groot patiëntenbestand, secretari-
aatsmedewerker.
Bij interesse, 0472/20 81 22 of  
praktijk@huidartsvandennest.be

Doktershuis Antwerpen zoekt  
oftalmologen, dermatologen, 
neurologen, gastro-enterologen, 
pneumologen op basis van  
afdrachten. U wordt volledig  
gefaciliteerd. Centraal gelegen 
recent volledig gerenoveerd,  
prive parking Mechelsesteenweg 
Antwerpen. Tel 0475467185
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HealthHealthHealthHealth

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.

H.-Hartziekenhuis Lier
een hart voor zorg

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

SPOEDARTS/URGENTIEARTS
Het ziekenhuis beschikt over een gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg, MUG en een erkende intensieve 
zorgeenheid. Wij zijn op zoek naar een urgentiearts of arts 
met brevet acute geneeskunde. De ratio tewerkstelling is te 
bespreken. 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dr. Koen 
De Feyter: Koen.De.Feyter@hhzhlier.be

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:  

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

Mechelsestraat 24 - 2500 Lier

An.De.Cuyper@hhzhlier.be

ASO’s mogen eveneens solliciteren!
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MZG-arts met ruime ervaring in Busi-
ness Intelligence zoekt een nieuwe uit-
daging. 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-huis-
artsen en 1 huisarts in opleiding zoekt 
enthousiaste collega voor samenwer-
king. Netwerk op aparte locaties in Op-
glabbeek en As, 1 gemeenschappelijk 
patiëntenbestand en 1 gemeenschap-
pelijk secretariaat. De locatie is vrij te 
kiezen, maar er is eventueel een kabi-
net 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 
vanaf januari ‘17 , voor praktijk in Ho-
boken (Impulseo I zone; huisartsen-
wachtpost) 
die naar nieuw en groter gebouw ver-
huist, (huis)artsen opleidt, in admi-
nistratieve ondersteuning voorziet en 
voornamelijk op afspraak werkt. 
Indien interesse of voor bijkomende 
inlichtingen, gelieve contact op te ne-
men 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 af-
spraak en de huisbezoeken zijn goed 
georganiseerd en beperkt.
Voltijds telesecretariaat en een deel-

tijds administratieve bediende.
Uurrooster/vrije momenten samen te 
bespreken. Interesse? praktijk@sta-
lengestel.be

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

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 patiën-
tenpopulatie, aangename werksfeer, 
elektronisch medisch dossier (Medi-
doc), voltijds secretariaat, online af-
sprakensysteem, aantal werkuren be-
spreekbaar
Bij interesse, graag contact opnemen 
met els.de.moitie@gmail.com.

Huisarts(en) gezocht voor dinsdag 
en/of donderdag, en tijdens onze 
vakantie voor praktijk in Hoboken 
(Impulseo I zone) die naar nieuw en 
groter gebouw verhuist, (huis)artsen 
opleidt, in administratieve onder-
steuning voorziet en voornamelijk 
op afspraak werkt. Indien interesse 
of voor bijkomende inlichtingen, ge-
lieve contact op te nemen via mail:  
bauwens.vanbylen@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; 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 ne-
men 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 dossiersys-
teem. 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 introluti-
on 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 
weekendwacht.
Contact:0475/260609 of alexa@skynet.be

Huisarts te Steenhuffel zoekt jonge 
collega wegens vertrek van huidige 
collega. Raadpleging op afspraak, on-
line-agenda, Medidoc, 2 kabinetten, 
georganiseerde weekwacht, 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

Te koop:videogastroscoop Fuji ty-
pe5(2006,1dg /wk gebruikt)processor, 
lichtbron,polaroidfoto,rolkar (alles 
perf. Staat ),electrische oz tafel, Echo 
Tosbee Toshiba, wegens stop prak-
tijk;prijs otk, Luc.terriere@skynet.be 
of tel 0477227248

Welch Allyn CP 50 ECG toestel te koop. 
Nieuw gekocht in 2013, amper 20 ECG ‘s 
Mee afgenomen. Nieuwprijs met elek-
troden 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 Col-
lection (Netter) -Hart; Endocrino; 
Nieren&Ureters; Voortplanting; Gas-
tro- 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

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

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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