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einde Pax Medica
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Betekent de ontbinding van het akkoord het einde  
van de Pax Medica? 

B etekent de ontbinding van het akkoord het 

einde van de Pax Medica? Een blitzpeiling 

van De Specialist en Medi-Sfeer leverde 

op ruim drie dagen tijd (1) 224 antwoorden 

op van huisartsen en specialisten. Het thema 

spreekt kennelijk iets meer Franstaligen aan: 93 

Nederlandstaligen antwoordden, 131 Franstaligen. 

Maar in beide landsdelen is een ruime meerderheid 

van het einde van de Pax Medica overtuigd: 85% 

van de Franstaligen is die mening toegedaan, 

76,3% van de Nederlandstaligen. Voor hen is de Pax 

Medica klinisch dood.

Daartegenover meent 23,7% van de 

Nederlandstaligen en 15% van de Franstaligen 

dat die Pax Medica nog verre van begraven is.

Zelfs al is dit slechts een indicatieve peiling en 

mogen we aannemen dat de proteststemmers 

oververtegenwoordigd zijn, het is toch een teken 

aan de wand.

Werk aan de winkel dus voor medicomut-

voorzitter Jo De Cock en minister Maggie De 

Block om puin te ruimen. De minister wordt 

zoals dat wettelijk is vastgelegd, uitzonderlijk 

uitgenodigd op het speciale overleg artsen-

ziekenfondsen van 25 januari. Een medicomut die 

in meer dan één opzicht een buitenbeentje is.

V.K./P.S.
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Aan de hand van het veelgebruik-
te Manchester Triage System 
kan de spoeddienst patiënten 

indelen naargelang het urgentieniveau 
van hun zorgvraag. Gerangschikt van 
lage naar hoge dringendheid onder-
scheidt men blauw, groen, geel, oranje 
en rood. Guy Buyens en Thierry Préseau 
berekenden dat het blauwe en het groene 
niveau samen 65% van de aanmeldingen 
op hun spoeddienst vertegenwoordigen. 
“De organisatie van de niet-planbare zorg 
moeten we grondig herbekijken”, zegt 
dr. Buyens. “Een groot aantal patiënten 
komt naar ons met zuivere eerstelijns-
pathologie, maar we kunnen hen er niet 
zomaar van overtuigen zich tot de eerste 
lijn te richten. Daarom willen we in dit 
project nauw samenwerken met huisart-
senkring HARNO. Zonder de huisartsen 
kunnen we de klus niet klaren.”
“De huidige situatie is voor niemand 
comfortabel”, aldus dr. Préseau. “Ons 
personeel op de spoeddienst is over-
belast en werkt daardoor in stressvolle 
omstandigheden. Patiënten die eigenlijk 
beter naar de huisarts waren gestapt, 
zitten hier uren te wachten tot ze aan de 
beurt komen.”

Fast track area
Een eerste deel van het pilootproject is 
de organisatie op de spoeddienst van 
een fast track area. Die zal toegankelijk 
zijn van maandag tot vrijdag tijdens de 
werkdag. Zelfverwijzers die in aanmer-
king komen voor eerstelijnszorg, vinden 
er versneld hulp bij een arts met een 
achtergrond van algemeen geneeskun-
dige. Dankzij dit systeem komen ze be-
duidend sneller aan bod. Een spoedver-

pleegkundige neemt de pre-triage op, op 
basis van een aangepaste versie van het 
Manchester Triage System. Patiënten die 
door hun huisarts verwezen worden of 
met sanitair transport in het ziekenhuis 
aankomen, gaan niet door de pre-triage, 
maar worden onmiddellijk op de spoed-
dienst opgenomen.
“De artsen van HARNO hebben in hun 
agenda niet de nodige ruimte om de fast 
track systematisch te bemannen”, zegt 
dr. Geeraerts. “Vandaar”, vult dr. Buyens 
aan, “dat het ziekenhuis hiervoor twee 
of drie artsen zal aanwerven, in overleg 
met HARNO. Mogelijk artsen die al deel-
tijds ergens anders aan de slag zijn, bij-
voorbeeld bij het Rode Kruis, het CLB, in 
de arbeidsgeneeskunde, enzovoort. De 
bedoeling is wel dat die artsen zich zo-
veel mogelijk aansluiten bij het overleg 
binnen de kring.” 
HARNO zal binnen dit project trouwens 
een bijzondere functie vervullen. De art-
sen van de fast track krijgen immers een 
dubbele opdracht: 
• de voorliggende zorgvraag behan-

delen;
• de patiënt sensibiliseren om ver-

antwoord om te gaan met de 
niet-planbare zorg. 

Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat pa-
tiënten ertoe aangezet worden om een 
GMD-houdende huisarts te zoeken, als ze 
die niet hebben. De collega’s van HARNO 
zullen de artsen van de fast track trainen 
voor het sensibiliserende deel van hun 
werk. De HARNO-voorzitter heeft er een 
aparte terminologie voor klaar: “De per-
sonen die de fast track zullen bemannen, 
kunnen we als basis-eerstelijnsartsen 
bestempelen. Dit in tegenstelling tot de 
GMD-houdende huisarts, die de zorg 
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AZ Portaels en huisartsen samen naar  
oplossing voor overbelaste spoed
Vele ziekenhuizen kunnen tegenwoordig niet om de vast-
stelling heen: hun spoeddienst wordt overspoeld door een 
instroom van patiënten die daar niet altijd thuishoren. 
Zo ook AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Algemeen directeur 
Guy Buyens en hoofdspoedarts Thierry Préseau zochten 
naar een oplossing. Ze vonden een aangrijpingspunt in de 
jarenlange, goede verstandhouding met huisartsenkring 
HARNO. Samen met kringvoorzitter Wilfried Geeraerts en 
zijn collega Luc De Munck (1) leggen de Portaels-woord-
voerders een tweeledig pilootproject op tafel.

BEROEPSNIEUWS

Als de arts van de fast track oordeelt dat een second opinion op de 
spoeddienst aangewezen is, kan binnen het systeem van het Portaels-
ziekenhuis een snelle transfer van de eerste naar de tweede lijn plaats-

vinden. Maar het traject kan ook in de andere richting doorlopen worden: 
patiënten die na behandeling op de spoed baat hebben bij extra informatie 
vanuit de fast track (gebruik van niet-planbare zorg, toegang tot GMD-houden-
de huisarts, enzovoort), kunnen daar nog even langsgaan. Het hele systeem 
beantwoordt op die manier naadloos aan de noden van de patiënt.

Communicerende vaten in het belang van de patiënt

Huisartsen die de wachtdienst waarnemen op de wachtpost, en huisart-
sen die vanuit de eigen praktijk te werk gaan: is dat niet verwarrend 
voor de bevolking? “Dat was een van onze eerste bedenkingen”, be-

vestigt dr. Geeraerts. “Hopelijk kent de wachtpost zoveel bijval dat ze snel de 
norm wordt. Patiënten zullen zich dan tijdens de weekendwacht nog zelden 
tot een huisartspraktijk moeten richten. Treedt er werkelijk verwarring op, 
dan zullen we snel ingrijpen. Is het aantal huisartsen dat instapt te klein, dan 
zullen we het project moeten stilleggen. Ikzelf zou dat jammer vinden.” Dr. 
Buyens wijst erop dat de term ‘pilootproject’ niet toevallig gekozen is: “het 
wordt een proces van aftasten en bijsturen.”
Maar als de financiële bestraffing van de patiënt niet hielp bij onnodig 
spoedbezoek (project Vandenbroucke vroeger), wat zou dit proefproject dan 
helpen? Wilfried Geeraerts: “Het gaat niet om één type patiënt dat te snel de 
spoed opzoekt, het gaat om verschillende types die we moeten begeleiden.” 
Guy Buyens: “Daarom is het een proefproject, zodat we eruit kunnen leren. 
Het is onze taak om onze spoed zo goed mogelijk te laten functioneren. Als 
je wilt dat de patiënt centraal staat, kun je het niet maken dat die patiënt 
uren in je wachtzaal vertoeft voor een banaliteit. Alhoewel we financieel ook 
met het mes op de keel zitten, en dit in eerste instantie geen geld oplevert.”

Verwarring vermijden

Wilfried Geeraerts: “Een goed draaiende spoeddienst 
draagt bij tot een positief imago van het ziekenhuis.”

Guy Buyens: “Op langere termijn zullen we veel  
efficiënter kunnen werken.”

Thierry Préseau: “Ons personeel op de spoeddienst  
is overbelast en werkt daardoor in stressvolle  
omstandigheden.”
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voor de patiënt coördineert.” De vacatu-
re voor de basis-eerstelijnsartsen is in-
tussen gepubliceerd. De fast track area 
wordt toegankelijk zodra de artsen aan-
geworven zijn. 
Guy Buyens: “We willen iets met die fast 
track doen omdat we niet meer kunnen 
verantwoorden dat we de mensen zo lang 
laten wachten. En twee: omdat we gere-
geld overleg willen met de huisartsen en 
niet handelen vanuit een ivoren toren.”

Wachtpost op vraag
Het tweede deel van het gezamenlijke 
plan betreft de huisartsenwachtdienst 
tijdens het weekend. Huisartsen kunnen 

voor hun weekendwacht desgewenst 
beschikken over lokalen op de campus 
van het ziekenhuis. Wie niet wil instap-
pen, blijft de weekendwacht vanuit de 
eigen praktijk presteren. 
Het volledige pilootproject ‘fast track + 
wachtpost avant la lettre’ vertrekt wel-
dra naar de overheid. HARNO moet het 
onderdeel ‘wachtpost’ eerst goedkeuren 
met een gewone meerderheid (50%). ❚

Dr. Michèle Langendries

Noot
1.  Dr. Luc De Munck is afgevaardigde van HARNO bij het 

overleg met AZ Jan Portaels
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Vele ziekenhuizen zien de 
herverdeling van de patiën-
tenstroom in de niet-plan-

bare zorg met lede ogen aan, om-
dat de spoeddienst een belangrijke 
ingangspoort is naar hospitalisatie. 
Wat met AZ Jan Portaels? “Dat 
project zal ons op korte termijn 
geld kosten”, aldus Guy Buyens. 
“Op langere termijn niet, omdat 
we veel efficiënter zullen kunnen 
werken. Op die langetermijnvisie 
willen we inzetten.” Wilfried  
Geeraerts merkt op dat een goed 
draaiende spoeddienst bijdraagt 
tot een positief imago van het zie-
kenhuis. Mogelijk is het dus juist 
een manier om patiënten voor ge-
plande opname aan te trekken.
Over financiën gesproken: het AZ 
Jan Portaels onderhandelt nog ver-
der met minister Vandeurzen over 
de plannen voor een mogelijke 
nieuwbouw (zie ook SP 88). “De 
vroegere financieringsregels kun-
nen niet meer worden toegepast”, 
dixit Guy Buyens. 
“We maakten een update van ons 
dossier en hebben reeds de kans 
gehad dit te bespreken met minis-
ter Vandeurzen, die in ieder geval 
onze visie kon appreciëren omdat 
die aanleunt bij zijn eigen kijk op de 
zorgorganisatie. De realiteit is echter 
dat er maar enkele projecten gefi-
nancierd kunnen worden in Vlaan-
deren. Veel hangt ook af van hoe de 
omgeving zich verder ontwikkelt. U 
weet dat we in een Brownfield con-
venant zitten. Er liggen plannen op 
tafel om rond het nieuwe ziekenhuis 
een mooie groene gordel te maken 
en een speciale tramlijn. Als dit 
verwezenlijkt kan worden, zou het 
voor ons een droom zijn. Alle lokale 
betrokken partijen zijn bereid om 
rekening te houden met ons en een 
healing environment als het nieuwe 
ziekenhuis er komt. In de volgende 
maanden zullen we verder de draad 
opnemen met de regering.”
 P.S.

Winst op lange termijn

“Het fasttrack-gedeelte is sowieso juridisch safe omdat het valt on-
der de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis”, legt dr. Buyens 
uit. “Voor de wachtpost moeten nog enkele juridische aspecten 

uitgeklaard worden zolang het officieel nog niet de status van proefproject 
heeft. “Het is wel onze ambitie en die van de Harno om die status zo snel 
mogelijk te halen, want als proefproject zijn we juridisch gedekt mocht er 
iets mislopen. We hebben er goede hoop op dat ons proefproject wordt 
goedgekeurd: onze kandidatuur wordt net sterk als we die samen kunnen 
indienen met de huisartsen. We realiseren ook beperkte verbouwingen voor 
dit project.”

Juridische problemen?
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“Na ontvangst van het 
aangetekend schrijven 
moet Jo De Cock binnen 

30 dagen een medicomut-vergadering 
plannen waarop hij de minister uitno-
digt”, legt Bvas-voorzitter Marc Moens 
uit. Jo De Cock van zijn kant vroeg een 
juridisch advies op bij zijn diensten.
“De situatie zoals ze er nu voorstaat, is 
nergens in de wet beschreven, we we-
ten niet wat er precies zal gebeuren”, 
aldus Kartel-voorzitter Reinier Hueting. 
Marc Moens houdt het op drie mogelijke 
scenario’s (zie verder).
Hueting weet alleszins dat zijn syndicaat 
niet meer aan de onderhandelingstafel 
kan plaatsnemen, tenzij er een duidelijke 
opzegclausule komt, “die we door juris-
ten van naaldje tot draadje zullen laten 
uitpluizen. Het Kartel zal er alles aan doen 
om het afsluiten van een medicomut-ak-
koord in de toekomst te handhaven als 
een werkbare oplossing, want een ak-
koord biedt de patiënt tariefzekerheid.”

Individueel of van  
rechtswege?
“Men moet in deze context goed het 
verschil maken tussen een individuele 
deconventionering en een opzegging 
van rechtswege. Een collega die indivi-
dueel deconventioneert, verliest het be-
drag van het sociaal statuut. Die collega 

moet dus zijn tarieven aanpassen om in 
zijn pensioen te voorzien. Maar bij een 
opzegging van rechtswege behouden 
artsen die tot het akkoord waren toege-
treden, hun toegang tot het bedrag van 
het sociaal statuut als ze de sociale ta-
rieven blijven gebruiken. Ze kunnen die 
tarieven dus perfect handhaven en toch 
verzekerd zijn van een degelijk inkomen.”
Dr. Moens blikt van zijn kant terug op 
een aantal scenario’s in het verleden 
bij onenigheid rond het medicomut-ak-
koord: “Het is al gebeurd dat de minister 
een nieuw akkoord opstelt en het naar 
alle artsen stuurt. Artsen die het voorstel 
verwerpen, moeten dat per aangetekend 
schrijven kenbaar maken. Maar die optie 
wordt in de wet beschreven voor situa-
ties waarbij het akkoord wordt opgezegd 
door één partij, en niet bij ontbinding 
van rechtswege. Evenmin kan de minis-
ter de partners samenbrengen voor het 
afsluiten van een nieuw akkoord, omdat 
het budget voor 2017 vastgelegd is. Een 
laatste mogelijkheid is dat de minister 
tarieven oplegt, maar die zouden dan 
gelden voor zowel niet-geconventio-
neerde als geconventioneerde artsen. 
In het verleden heeft een minister van 
Volksgezondheid die optie al naast zich 
neergelegd, uit vrees een revolutie te 
ontketenen.” ❚

M.L./P.S.JS
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Ontbinding akkoord onder de pen  
van twee syndicaten
Kartel en Bvas sturen via een aangetekend schrijven naar 
medicomut-voorzitter Jo De Cock aan op de ontbinding 
van het medicomut-akkoord, nu de index-inlevering in het 
Staatsblad gepubliceerd is. De eenzijdig besliste besparings-
maatregel zit de syndicaten hoog en daartegen hadden ze 
zich gewapend met een speciale passage in het akkoord.

BEROEPSNIEUWS

Aan Nederlandstalige 
kant meent 57% dat het 
einde van de Pax Medica 

positief is.

AADM zegt het akkoord niet op. Het 
syndicaat kreeg van zijn juristen te 
horen dat het niet veel meer dan 
een tijdrovende slag in het water 
zou zijn. AADM roept de regering 
wel op om verder te werken aan 
kwaliteitsverbetering, eerder dan 
blinde besparingen door te voeren. 
Maar de geraadpleegde juristen 
achten de kans klein dat de pro-
grammawet van 25 december 2016 
aanleiding geeft tot ontbinding van 
het medicomut-akkoord 2016-2017. 
“Daarenboven zal dit een jarenlan-
ge juridische strijd met zich mee-
brengen.”
Volgens AADM zal ‘het opzegde-
bat’ de aandacht afleiden van de 
echte hervormingen die prioritair 
zijn en dringend. Marc Moens 
(Bvas) laakt de houding van 
AADM: “Deze argumentatie kon 
zo uit de pen gevloeid zijn van een 
politieke partij of van een mutua-
liteit die de creatie van AADM in 
2014 mogelijk maakte dankzij po-
litieke spitsvondigheden. Een ver-
eniging die beweert de belangen 
van de artsen te behartigen, ver-
kiest deze eenzijdige besparingen 
door de regering te verdedigen. 
Een duidelijke boodschap aan de 
collegae die zich in 2014 vergisten 
en stemden op de politieke creatie 
AADM in plaats van op een art-
sensyndicaat.”

M.L./P.S.

AADM vreest jarenlange 
juridische strijd maar 
botst met Bvas

Maar wat denken de artsen van het 
einde van de Pax Medica waarop 
ze anticiperen? Is dat een goede 
zaak omdat een hervorming van 
het systeem zich opdringt? Of is 
het een slechte zaak omdat de 
evenwichten verstoord zijn? De 
resultaten lopen wat meer uiteen. 
Aan Nederlandstalige kant meent 
57% dat dit positief is, terwijl 
19,3% de verstoring van de tradi-
tionele evenwichten betreurt. De 
Franstaligen zien het einde van de 
Pax Medica in meerderheid als een 
goede zaak (53,4%). Maar bijna 
een derde (31,3%) betreurt dat. 
Stof genoeg voor de onderhande-
laars om even bij stil te staan.

(Vervolg van blz. 1, poll over Pax Medica)

Einde van de Pax Medica?
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In een gedreven speech bedankte de 
laureaat alle medewerkers en colle-
ga’s en kondigde hij de herstart aan 

van het overleg met de Franstalige gy-
naecologen, in het bijzijn van hun voor-
man Frédéric Buxant.

In zijn overzicht van 35 jaar beroepsver-
dediging sprong vooral de episode eruit 
van de agressie in verloskamers die op 
een bepaald moment beteugeld moest 
worden: “Ik werd geconfronteerd met 
geweld op de verloskamers door mos-
limmannen die niet konden verdragen 
dat een mannelijke gynaecoloog de 
vrouw hielp. We slaagden erin om dat 
gedrag te wijzigen. Ik behoud de beste 
herinneringen aan mijn toespraak in het 
hol van de leeuw, in Istanbul, met dit the-
ma als onderwerp.”
Maar nieuwe uitdagingen kondigen zich 
al aan, zoals de positie van de gynaeco-

logen tegenover de vroedvrouwen. “Het 
kabinet wil eutocie aan de vroedvrou-
wen voorbehouden en dystocie aan de 
gynaecoloog. Dat kan uiteraard niet!”, 
waarschuwde Van Wiemeersch, die wel 
aangaf dat “we grensconflicten moeten 
oplossen.”

Voor de ludieke noot zorgde collega Guy 
Verhulst, die op meesterlijke wijze de 
betekenis van de letter G in de carrière 
van de laureaat schetste. We blijven nog 
braaf als we ons beperken tot gelukkig 
getrouwd, geweldige grootvader, gedre-
ven gynaecoloog, galante gentleman. 
Een goeroe en een godfather voor de 
beroepsbelangen, een gerespecteerd 
gerechtsdeskundige, een gulzige gastro-
noom en een golfer/globetrotter in zijn 
vrije tijd… ❚

P.S.

Johan Van Wiemeersch uitbundig gevierd
Dat Johan Van Wiemeersch, jarenlang op de barricaden 
om het beroep van de gynaecoloog te verdedigen,  
65 werd, ging niet onopgemerkt voorbij. Er kwam  
een heus congres van (zie ook De Specialist 93, blz. 4).

Dr. Johan Van Wiemeersch: “Het kabinet wil eutocie aan de vroedvrouwen 
voorbehouden en dystocie aan de gynaecoloog. Dat kan uiteraard niet!”.
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2017 wordt het 
jaar van de 
netwerken in 

de gezondheidszorg. Ziekenhuizen zul-
len met hun ‘logische’ collega’s uit de 
regio afspraken maken over het aanbod. 
Daar is een duurzame structuur en een 
veilige financiering voor nodig. Niet dat 
alle ziekenhuizen meteen alles op een 
rijtje zullen, of beter, willen hebben. De 
aarzeling is groot omdat de impact van 
een ziekenhuisnetwerk moeilijk in te 
schatten valt. Jo wil snel, gisteren liefst, 
adequate afspraken zien over het geza-
menlijk aanbod tussen de ziekenhuizen, 
maar hij weet zeer goed dat enkel Mag-
gie bevoegd is voor de programmatie 
van het aanbod. Ook de financiering van 
het netwerk is tricolor gebleven. Vanaf 
maart zou het wettelijk kader rond zijn en 
meer zekerheid bieden. Dat gelooft na-
tuurlijk niemand. U mag me aanspreken 
op mijn voorspelling dat de netwerkmist 
pas ten vroegste volgend jaar, name-
lijk wanneer de Vlaamse overheid haar 
beleid heeft afgestemd op het federale  
kader, wat zal opgetrokken zijn.

Op dat moment zullen de meeste zie-
kenhuizen al stevig aan het netwerken 
zijn. Misschien zullen een aantal onder 
hen dan ook flink schrikken. Welke zie-
kenhuisdiensten zullen moeten sluiten? 
Zullen die federaal geprogrammeerd en 
dus gerantsoeneerd worden? Of zal het 
de Vlaamse overheid zijn die de erken-
ning van de netwerken zal weigeren als 
dat netwerk niet voldoende in zijn aanbod 
gesnoeid heeft? Dat weten we nog niet.

Hoe gaat u hier als ziekenhuisarts mee 
om? U bent ongetwijfeld, net als uw zie-
kenhuis, een strategie aan het ontwikke-
len. Uw dienst heeft een plan A, B en C op 
papier gezet en dat plan is breed gedra-
gen binnen de dienst. U begrijpt dat ik het 
hier om didactische redenen positief wil 
formuleren. Maar welk plan ook voorligt, 
een samenwerking met de collega’s van 
de andere ziekenhuizen die tot het net-
werk zullen behoren zit er zeker in. Hou 
het simpel en denk twee keer na voor u 
een vennootschap opricht. Dat is zelden 
nuttig, maar wel altijd duur en omslach-
tig. De volgende vijf elementen zijn cruci-
aal bij de oprichting van een ziekenhuis-
overschrijdend samenwerkingsverband.

1  Welke algemene 
regeling zal van 
toepassing zijn?

Ziekenhuisartsen blijven met het zie-
kenhuis van oorsprong verbonden. Dat 
is het ziekenhuis waarmee ze initieel 
een overeenkomst hebben gesloten. De  

interne normen van dat ziekenhuis, zo-
als de algemene regeling, blijven ook na 
de oprichting van het netwerk tussen de 
ziekenhuizen onverkort van toepassing. 
Indien de collega’s in het kader van de 
samenwerking toegelaten worden om in 
elkaars ziekenhuis te werken, dan is ook 
de algemene regeling van dat toelaten-
de ziekenhuis van toepassing. Met ande-
re woorden, de algemene regeling van 
het ziekenhuis waar men op dat concre-
te moment actief is, is van toepassing. 
Dat kan tot normconflicten leiden. Neem 
het voorbeeld waarbij een extramurale 
praktijk in het ene ziekenhuis toegela-
ten is en in het andere niet. Hier zullen 
goede afspraken tussen de collega’s 
niet volstaan, de ziekenhuizen zullen er 
noodzakelijk bij betrokken moeten wor-
den. Afwijkingen van de algemene rege-
ling zijn overigens mogelijk, voor zover 
de adviesbevoegdheid van de medische 
raad niet miskend wordt.

2  Welke financiële 
regeling zal van 
toepassing zijn?

Ook de financiële regeling is een interne 
norm en ‘kleeft’ aan het ziekenhuis waar 
gewerkt wordt. Daardoor kan het voor 
een ziekenhuisoverschrijdende pool van 
artsen interessant zijn om bepaalde be-
handelingen enkel uit te voeren in het 
ziekenhuis dat die behandelingen het 
laagst ‘belast’ of het meest ‘subsidieert’. 
Dit economisch perfect te verantwoor-
den gedrag kan snel ontwrichtend wor-
den voor de ziekenhuizen en voor de 
collega’s van de andere diensten. Er zal 
ongetwijfeld snel op gereageerd worden 
via een aanpassing en harmonisering 
van de financiële regelingen. Intermu-
rale pools van artsen die in ziekenhuis-
netwerken vooral een ‘Panamaroute’ 
menen te mogen ontwaren, zullen dus 
snel ontnuchterd worden.

3  Wordt elke nieuwe 
collega in de dienst 
ook een nieuwe 
associé? 

Er moeten goede afspraken worden ge-
maakt voor de aanwerving van nieuwe 
collega’s. Dat is in een netwerk geen lo-
kale aangelegenheid meer. In het meest 
optimale scenario zal de selectie van een 
nieuwe collega collectief gebeuren. Maar 
stel dat een arts door een van de zieken-
huizen aangeworven wordt tegen de zin 
in van de betrokken dienst? Zal die col-
lega dan van rechtswege deel uitmaken 
van het ziekenhuisoverschrijdend samen-
werkingsverband van artsen? 

Blijft die dan geheel of gedeeltelijk buiten 
de pool? Ook hier dient bij de redactie 
van het samenwerkingsverband en in de 
onderhandelingen met de ziekenhuizen 
zeer goed over nagedacht te worden.

4  Is een uittredende 
collega gebonden 
aan een niet-
concurrentiebeding? 

In nogal wat maatschapscontracten staat 
dat men bij ontslag uit de maatschap ook 
ontslag dient te geven in het ziekenhuis. 
Men wil daarmee zogenaamde ‘lone 
wolves’ vermijden in de dienst. Maar als 
die clausule niet in elk van de onderlinge 
maatschappen staat, dan moeten die het 
best geharmoniseerd worden vooraleer 
de ziekenhuisoverschrijdende samen-
werking gesloten wordt. Het is anders 
immers niet uitgesloten dat een arts uit 
de maatschap van ziekenhuis x vertrekt, 
door de clausule ziekenhuis x moet ver-
laten, maar meteen daarna aangewor-
ven wordt door ziekenhuis y waarvan 
de collega’s van de ziekenhuisoverschrij-
dende pool deel uitmaken. De vraag 
dient overigens te worden gesteld of 
de onderliggende maatschappen in het 
kader van ziekenhuisoverschrijdende 
pools niet het best opgeheven worden.

5  Wat met het 
bestuur van de 
samenwerking?

Hoe intens de ziekenhuisoverschrijden-
de samenwerking van artsen ook is, de 
artsen blijven allen verbonden met hun 
ziekenhuis van oorsprong. Elk zieken-
huis heeft zijn arts-diensthoofd en zijn 
medische beleidsstructuur via de hoofd-
arts. Dat is vooralsnog het enig wettelijke 
medische besluitvormingsmodel. Proble-
men zullen rijzen wanneer de arts-dienst-
hoofden van de homonieme diensten van 
het netwerk niet op dezelfde golflengte 
zitten. Dat is zeker niet ondenkbaar wan-
neer de samenwerking slechts een deel-
verzameling is van ruimere diensten en 
de arts-diensthoofd geen deel uitmaakt 
van de samenwerkende entiteiten. De 
ziekenhuisoverschrijdende samenwer-
king zal dus van meet af aan een (soepe-
le) bestuursvorm moeten uitwerken die 
rekening houdt met de impact van ieders 
lokale bevoegdheden.
Er zal nogal wat genegotieerd moeten 
worden het komende jaar. Maar beter zo 
dan de sprong in het zwarte gat…  ❚

Meester Filip DewallensJS
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❚ ASSOCIËREN MET DE COLLEGA’S VAN HET ANDERE ZIEKENHUIS ■

5 elementen waarop u moet letten!

Ziekenhuisartsen blijven 
ook na het ontstaan van 

een ziekenhuisnetwerk 
verbonden aan hun 

ziekenhuis van oorsprong. 
Dat heeft belangrijke 

gevolgen voor het 
ontstaan van de 

ziekenhuisoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden 

van artsen in het kader  
van een ziekenhuisnetwerk.

COLUMN

Meester Filip Dewallens
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De diensten urologie van Jessa 
(Hasselt), AZ Vesalius (Tongeren), 
Sint-Franciscus (Heusden-Zolder) en 
Sint-Trudo (Sint-Truiden) stampten 
een platform uit de grond dat hun 
ziekenhuizen overstijgt. Ze spreken 
zelfs van een ‘virtueel ziekenhuis van 
2.000 bedden.’ Hoezo?
Koenraad Van Renterghem, diensthoofd 
urologie van het Jessa Ziekenhuis, legt 
uit: “In de jaren 90 al probeerde ik Vir-
ga Jesse en Salvator-St.-Ursula te laten 
samenwerken, maar de tijd was er nog 
niet rijp voor. Bijna tien jaar geleden 
vormden we dan een associatie boven 
de ziekenhuizen. Die telde virtueel 1.000 
bedden (600 bedden van Jessa, 400 van 
Salvator-St.-Ursula). We centraliseerden 
alles op campus Sint Salvator. De sa-
menwerking met Heusden (300 bedden) 
en nadien met Tongeren en Sint-Truiden 
(elk ongeveer 300 bedden) plus nu Herk-
de-Stad betekent dat we nu voor onge-
veer 2.000 bedden staan.
Hiermee sluiten we aan op wat Brussel 
wil, maar het veld is er nog verre van 
klaar voor.”

U bevindt zich in een juridisch 
vacuüm?

K.V.R.: “We geven een juridische vorm 
aan onze associatie: een cvba of coöpe-
ratieve vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, wat fiscaal-technisch het 
interessantst is. We vormen één maat-
schap, alle inkomsten worden op één re-
kening gestort. Met equal share van alle 
vennoten. De associatie heet kliniek voor 
urologie.”
“Een beetje gek is dat: enerzijds opere-
ren we virtueel, anderzijds hebben we 
een dienstassociatie urologie die zich 
eigenlijk boven de ziekenhuizen, als een 

platform, positioneert. Daar is de wet-
geving inderdaad helemaal niet in mee 
(n.v.d.r.: zie ook de column van meester 
Filip Dewallens op pagina 6).”
“Het kernwoord in dit hele verhaal moet 
kwaliteit zijn. Probleem: hoe maak je die 
meetbaar als je er geld van ons allemaal 
voor ter beschikking stelt? We moeten 
dus af van de huidige ziekenhuisfinan-
ciering op basis van ligdagen etc. Dat 
heeft nog tijd nodig. Het is koorddansen: 
iedereen denkt nog vanuit zijn eigen zie-
kenhuis en vreest bedden kwijt te raken 
door ons platform. We staan momenteel 
in een ongemakkelijke spreidstand.”

De steeds sterkere schaalvergroting 
stuit ook op haar limieten?

K.V.R.: “De limieten werden vastgelegd 
door de nota van minister De Block (on-
geveer 400.000 tot 500.000 inwoners 
per netwerk). Voor de provincie Limburg 
betekent dat twee netwerken: een groep 
rond Hasselt en een rond Genk.”

Jullie gezamenlijke aankoop van 
een operatierobot vergt financieel 
glasheldere afspraken.

K.V.R.: “Daarop ga ik niet te diep in we-
gens te controversieel. De robot ope-
reert binnen onze associatie en binnen 
het netwerk van de ziekenhuizen. Daar-
over bestaan afspraken, ook financieel. 
Het lijkt op wat Klina Brasschaat deed, 
maar onze regeling is niet copy-paste.”

Is robotchirurgie nuttig  
bij prostaatoperaties? 

K.V.R.: “Wat is objectief meetbaar beter 
met een robot? De hospitalisatieduur, 
het bloedverlies, het comfort voor de 
chirurg. Daarom moet je nog geen robot 
kopen. Zijn de resultaten beter? Neen. 
De drie manieren om een prostaat te 
opereren (open, laporascopisch, robot) 
lopen qua resultaten oncologisch en 
functioneel in grote lijnen gelijk. Alles 

hangt af van wie opereert. Een top open 
chirurg heeft perfecte resultaten, idem 
dito voor een top robot-uroloog. Daar-
om hield ik meer dan tien jaar de robot 
in Hasselt tegen. Ik vond de investering 
ontzettend groot om relatief weinig extra 
te bieden qua kwaliteit.”

“In België, maar ook in Nederland en ze-
ker in de VS is de robot een prestigepro-
ject, een heel belangrijk element in het 
pr-verhaal. Maar met een dienst van deze 
grootte (12 urologen, een vijftal assisten-
ten-in-opleiding) is het ondenkbaar om 
je patiënten geen robot aan te bieden. 
Moeten er daarom overal in Vlaande-
ren in elke dienst robotten staan? Dat is 
weer een andere vraag.”

“Bovendien investeerden we niet al-
leen in een robot, we trokken ook een 
chirurg aan met een pak expertise: bijna 
1.500 robotoperaties heeft dokter Tom 
Tuytten op de teller. Daarmee kunnen 
we oncologisch-functioneel topkwali-
teit leveren. Met de objectief meetbare 
voordelen erbij.”

Het aantal nieuwe apps tiert welig in 
de geneeskunde, ook in de urologie.

K.V.R.: “Ik weet niet of daar in de uro-
logie veel plaats voor is. Laat me er 
filosofisch op antwoorden: het feit dat 
we zo’n grote groep urologen vormen, 
maakt dat we genoeg knowhow hebben 
om in alle evoluties die zich aandienen, 
mee te gaan. Ik geloof wel in de tech-
nologische vooruitgang. Zo steken we 
veel tijd in onze website en responsive 
webdesign. ❚

Pascal Selleslagh
www.kliniekvoorurologie.be
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Ongemakkelijke spreidstand voor urologen met initiatief
Kwaliteit is het kernwoord voor de Limburgse urologen 

die zopas een verregaand samenwerkingsakkoord sloten, 
wat hen naar eigen zeggen tot een van de grootste 

urologiediensten maakt in de Benelux. Initiatiefnemer 
Koenraad Van Renterghem geeft tekst en uitleg.
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Koenraad Van Renterghem: “Het feit dat we zo’n grote groep urologen 
vormen, maakt dat we genoeg knowhow hebben om in alle evoluties die zich 
aandienen, mee te gaan.”
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D e samenwerking tussen de zie-
kenhuizen van de stad Brussel 
en de ULB is uitgemond in de 

lancering van LHUB-ULB, een fusie van 
de laboratoria voor klinische biologie 
van het Bordet Instituut, het UKZKF, het 
UMC Brugmann, het UMC Sint-Pieter en 
de Cliniques universitaires de Bruxelles 
van het Erasmusziekenhuis. Het is de 
eerste vrucht van de hergroepering van 
die vijf ziekenhuizen in een universitaire 
ziekenhuispool in Brussel (PHUB).

Strategie van het 
PHUB-netwerk
“De toenadering tussen de ziekenhuizen 
van de stad Brussel dient te verlopen 
via concrete, materiële zaken”, stelt Yvan 
Mayeur. “Er wordt veel gepraat over ra-
tionaliseren, maar hier rationaliseren wij 
voor een hoger doel: om het op twee 
na grootste laboratorium van Europa te 
worden. We schakelen over naar een ho-
ger niveau en daar ben ik zeer blij om. 
Het illustreert immers wat een netwerk 
voor ons betekent: niet zozeer restricties, 
maar wel een bundeling van competen-
ties tot een zeer hoog expertiseniveau. 
Dat is de logica van dit project en van 
andere, die nog in de steigers staan.”
Met een investering van 25 miljoen euro 
zal het centrale plateau van het LHUB-
ULB, dat zich op de campus van de 
Hallepoort bevindt, op termijn 70% van 
de analyses uitvoeren. De drie andere 
centra bevinden zich in Anderlecht (Eras-
musziekenhuis), op de Horta-campus 
(UMC Brugmann – UKZKF) en in Schaar-
beek (UMC Brugmann).

18 miljoen analyses  
per jaar
Er wordt gestreefd naar 18 miljoen ana-
lyses per jaar. Bijna 40 artsen en apothe-
kers-biologen zullen er werken, onder-
steund door bijna 350 wetenschappelijke 
en technologische personeelsleden.

“Het LHUB is het grootste laboratorium 
voor klinische biologie in België en het 
op twee na grootste van Europa (na Ber-
lijn en Londen)”, onderstreepte Jacques 
Vanderlinden, CEO van het LHUB-ULB. 
“Het stelt 400 fulltime-equivalenten te-
werk.”
Het laboratorium wil vooral de kwaliteit 
van de diagnoses verbeteren. “Hoe snel-
ler we bepaalde aandoeningen kunnen 
diagnosticeren, des te sneller kunnen 
we de patiënt een geschikte behandeling 
geven. Dat moet het mogelijk maken 
om de duur van het ziekenhuisverblijf, 
de basis van de ziekenhuisfinanciering, 
in te korten”, preciseerde Jacques Van-
derlinden. “Dankzij het model van het 
LHUB, dat de competenties van de bio-
logen van de verschillende oorspronke-
lijke campussen bundelt, zullen we meer 
aandoeningen sneller kunnen aanpak-
ken.” Een harmonisering van de techni-
sche platforms voorkomt dat dezelfde 
onderzoeken opnieuw worden uitge-
voerd, verbetert de efficiëntie van de la-
boratoria en zorgt ook voor aanzienlijke 
besparingen.”

Universitaire opleiding
“Naast de economische rationalisering 
is het nieuwe laboratorium op touw ge-
zet om het onderzoek en de dienstverle-
ning aan de patiënten te ondersteunen”, 
legt Yvon Engler uit, rector van de ULB. 
“Doordat we nu kunnen beschikken 
over een voldoende aantal zeldzame 
situaties, kunnen we ook een expertise 
ter zake ontwikkelen. Dat biedt de uni-
versiteit meer en betere mogelijkheden 
om artsen, biologen en technici op te 
leiden. Met een gemeenschappelijke, 
hoogstaande structuur kan je immers 
makkelijker tegemoetkomen aan de 
vereisten tot kwalitatief onderwijs. Dat 
geldt uiteraard ook voor het onderzoek, 
vooral in de klinische biologie. De klini-
sche biologie is de laatste jaren enorm 
geëvolueerd en draagt sterk bij tot de 

kwaliteit van de zorg. Dankzij het volu-
me en de expertise die we ontwikkelen 
via het nieuwe laboratorium, zullen 
we uitstekende partners worden voor 
zowel het onderzoek als de industrie, 
vooral de industrie van de medische 
hulpmiddelen.”

Brede samenwerking
“In de klinische biologie werken de labo-
ratoria en de industrie van de diagnos-
tica vaak samen. Dat is trouwens voor 
beide partijen essentieel. Dankzij de au-
tomatisering van een groot deel van zijn 
activiteiten, vooral in de microbiologie, 
vervult het laboratorium een voortrek-
kersrol”, zegt Jacques Vanderlinden. “Om 
die reden hebben we recent een partner-
schap afgesloten met een van onze leve-
ranciers. Dat partnerschap slaat enerz-
ijds op onderwijs en een verbetering van 
de kennis, en anderzijds op een evalua-
tie van de prestaties van nieuwe applica-
ties. De sector van de klinische biologie 
evolueert sterk. Het beroep ondergaat 
een echte transformatie, vooral door de 
digitalisering. Daarom moet je ook een 
geschikte opleiding verschaffen en de 
technologische verbeteringen volgen.” ❚

Valérie Kokoszka
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LHUB, een nieuw laboratorium: 
geboorte van een Europese gigant

25 miljoen investering 
voor het gebouw, iets 
meer dan vijf miljoen 
voor topautomaten… 

Het nieuwe universitaire 
ziekenhuislaboratorium van 

Brussel LHUB-ULB heeft 
hoge ambities. Het wordt 
het grootste laboratorium 

voor klinische biologie in 
België en het op twee na 

grootste in Europa.

ZIEKENHUISNIEUWS

“Het LHUB is het grootste 
laboratorium voor klinische biologie 
in België en het op twee na grootste 
van Europa (na Berlijn en Londen)”, 
onderstreept Jacques Vanderlinden, 
CEO van het LHUB-ULB.

• Top-3 van de grootste drie 
ziekenhuislaboratoria in Europa

• 7 diensten: chemie, 
microbiologie, immunologie, 
hematologie, genetica, 
moleculaire biologie en 
bloedbank

• 18 miljoen analyses uitgevoerd

• 3.600m² voor het centrale 
technische platform (campus 
Hallepoort)

• De grootste geautomatiseerde 
keten voor bacteriologie in 
België

Het LHUB in cijfers
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H et project beroertecoach.be 
werd enkele jaren geleden op-
gericht door de Belgian Stroke 

Council (BSC). Die wil beroertepatiën-
ten – onafhankelijk van hun leeftijd en 
blijvende handicap – blijven begeleiden 
in het dagelijkse leven na een beroerte 
door secundaire preventie, educatie, on-
line opvolging en revalidatie, regionale 
zorgverleners en patiëntennetwerken, 
re-integratie. Om die begeleiding nog 
beter te maken, werd beroertecoach.be 
in het leven geroepen.
“De patiënt kreeg het gevoel dat hij te 
weinig begeleid en aan zijn lot overgela-
ten werd als hij na een beroerteopname 
in het ziekenhuis naar huis ging”, zegt 
neuroloog dr. Peter Vanacker van het AZ 
Sint-Lucas Brugge. “Er was te weinig 
interactie tussen de thuisverpleging, de 
huisartsen en de specialisten.”
Het project ging het eerst van start in 
de twee Brugse ziekenhuizen, AZ Sint- 
Lucas en AZ Sint-Jan, in samenwerking 
met de huisartsenkring. Nadien werden 
UZA en AZ Groeninge er ook bij betrok-
ken. “Gedurende zes maanden zullen we 
nu in alle vier de ziekenhuizen de pati-
enten begeleiden – we hopen er 175 te 
kunnen includeren.”
Het platform was begin dit jaar klaar om 
volledig uitgerold te worden. “We deden 
eerder al een test met een aantal vrij-
willigers en patiënten in het Sint-Lucas, 
maar we wachtten op de financiering 
voor het project. Want het ziekenhuis 
moet een beroertecoach aanstellen voor 
de begeleiding. In Sint-Lucas Brugge 
was dat al gebeurd, bij de andere drie 
ziekenhuizen hebben ze gewacht tot we 
wisten dat er geld zou komen.”

Minder naar ziekenhuis
De beroertecoach begeleidt de patiënt 
tijdens zijn of haar opname, maar houdt 
ook daarna contact met de patiënt, tele-
fonisch of via het digitale platform. “Er zal 
dus een betere opvolging zijn. De patiënt 
kan de gegevens van zijn cardiovasculaire 
risicofactoren, zoals bloeddruk, glucose-
waarden, bmi, choles terol… zelf invullen 
op het platform. 

Die gegevens worden dan 
mee opgevolgd door de 
beroertecoach, waar-
door er een inter-
actie komt voor de  
regulatie van risico-
factoren.”

De patiënt zal op het 
platform geïntrodu-
ceerd worden door de 
beroertecoach in het zieken-
huis, zodat het platform aange-
past kan worden aan zijn of haar eigen 
behoeftes. “Want de ene patiënt is de 
andere niet wat betreft roken, obesitas, 
de mate van handicap na de beroerte, 
duizeligheid, spraakstoornissen… Dus 
moeten we het personaliseren. Vandaar 
dat we het niet openstellen voor men-
sen die niet via het ziekenhuis geïntro-
duceerd zijn.”

Je zal de app op een smartphone, pc 
of tablet kunnen raadplegen. De pa-
tiënt krijgt herinneringsmails om zijn 
gegevens in te geven en de coach 
wordt gewaarschuwd als dat al een 
tijdje niet meer is gebeurd of als de 
data sterk afwijken. Het ziekte-inzicht 
en de zelfzorg van de patiënt worden 
met andere woorden gestimuleerd en 
de patiënt kan binnen het zorgpad bij-
voorbeeld een videoconsultatie plan-
nen met de beroertecoach. Er wordt 
ook een standaardrapport gegenereerd 
en getransfereerd naar het elektronisch  
patiëntendossier (EPD).

“Met de metingen van de 
thuisverpleegkundige 

gebeurt nu bijvoor-
beeld niet zoveel, 
maar we willen die 
door dit platform dus 
allemaal capteren om 
ze te laten opvolgen. 
De patiënt zal minder 

langskomen bij de zie-
kenhuisarts. Maar we 

zullen als arts de beroert-
ecoach superviseren en de 

verpleegkundige die we daar-
voor aanstellen – bij ons in het AZ 

Sint-Lucas is dat een verpleegkundige 
die al jaren op de stroke unit werkt en een 
opleiding voor beroertezorg volgde – zal 
zeker in een eerste fase begeleiding nodig 
hebben. Terugkoppeling naar de neuroloog 
is sowieso noodzakelijk, maar de arts zal 
niet meer per se alles zelf moeten doen.”

Het aantal mensen met een beroerte – 
er zijn weinig recente data voor België 
– wordt op 24.000 à 27.000 geschat. Een 
kwart krijgt binnen de vijf jaar een twee-
de beroerte, 30%  houdt een zekere mate 
van handicap over na zijn beroerte. “Dat 
wil niet zeggen dat ze allemaal zorgbe-
hoevend zijn, maar wel dat hun toestand 
niet meer is zoals voorheen. Ze zijn belem-
merd in hun sociaal leven of kunnen bij-
voorbeeld niet meer met de auto rijden.” ❚

Raoul De GrooteJS
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‘We willen  
de therapietrouw verbeteren’

Van de 98 mHealth-projecten die er na de oproep van 
minister Maggie De Block (Open VLD) eind juni 2016 

werden ingediend, krijgen er 24 een halfjaar lang een kans 
in een proefproject. Dat zal zo het gebruik van apps en 
mobiele toestellen in de gezondheidszorg gecontroleerd 

uittesten. Er wordt 3,25 miljoen euro voor uitgetrokken. 
De Specialist stelt de geselecteerde projecten aan u voor. 

In deze aflevering: beroertecoach.be.

MHEALTH/BEROERTECOACH.BE 

D r. Vanacker schat dat 
ongeveer 25% van de 
patiënten zal deelnemen. 

“Onze gemiddelde populatie 
schommelt rond 70-75 jaar, dus 
veel oudere patiënten. Ofwel 
hopen we dat de patiënt het 
zelf kan, zoals we meer en meer 
zien, of dat er een mantelzorger, 
een jonger familielid of een 
thuisverpleegkundige is die 
het platform in zijn plaats kan 
gebruiken. Maar we zijn er 
realistisch in dat het niet voor 
iedereen haalbaar zal zijn. Als het 
evenwel goed wordt uitgelegd, 
mogen we er toch van uitgaan dat 
een groot deel van de patiënten 
zal kunnen participeren. We hopen 
dat we de therapietrouw kunnen 
verbeteren, dat de patiënt zijn 
medicatie nauwgezetter inneemt 
en zijn bloeddruk en glycemie 
opvolgt. Bovendien proberen 
we zo het aantal raadplegingen 
te verminderen en nieuwe 
ziekenhuisopnames, door 
bijvoorbeeld een bijkomende 
beroerte, te vermijden. We denken 
dat het kosten-batenplaatje voor 
het Riziv interessant kan zijn.”
Het projectbudget bedraagt 395 
euro per patiënt voor zes maanden 
(65,8 euro per maand). Daarvan 
is 200 euro bestemd voor de 
prestaties van de beroertecoach 
(persoonlijke educatie en 
geïntegreerd zorgpad), 141 
euro voor die van de neuroloog 
(supervisie) en 54 euro gaat naar 
IT & content. Op een cohorte van 
175 patiënten zou de realisatie van 
dit project volgens de indieners 
een besparing van 5.322 euro per 
maand moeten kunnen betekenen. 

Op een cohorte van 
175 patiënten kan 

dit project volgens de 
indieners 5.322 euro per 

maand besparen. 

395 euro per patiënt

“We hopen 175 patiënten te kunnen 
includeren” (dr. Peter Vanacker).

 
6 maanden  

€  395 per patiënt  
(= €  65,8 / maand)  

Prestaties coach  
€  200  

> persoonlijke educatie  
> geïntegreerd zorgpad  

Prestaties neuroloog  
€  141  

> supervisie  

IT &  
content  

€  54  

Projectbudget
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D it jaar melden zich 132 galerijen 
en kunsthandelaars uit 16 lan-
den, onder wie 13 nieuwe na-

men. Archeologie, juwelen, schilderijen, 
sculpturen, meubels, design, keramiek, 
porselein, pendules, kunstvoorwerpen, 
glaswerk, oude kaders, originele strip-
platen en diverse hedendaagse creaties 
zijn de stille getuigen van ruim 4.000 jaar 
kunstgeschiedenis verspreid over de  
5 continenten.

Harold t’Kint de Roodenbeke, voor 
het vijfde jaar op rij voorzitter van het 
event, is in de wolken met jaargang 
2017, een perfect evenwicht tussen 
meer tribale kunst en archeologie ener-
zijds en moderne, hedendaagse kunst 
anderzijds.

Centraal staat eregast Julio Le Parc. 
Le Parc geboren in 1928 in Argentinië, 
geldt als de voorloper van de op-art en 
de kinetische kunst (zie kaderstuk). Deze 
tegendraadse kunstenaar is in 1960 
stichtend lid van G.R.A.V. (Groupe de 
Recherche d’Art Visuel) en won in 1966 
de internationale grote prijs voor de 
schilderkunst op de Biënnale van Vene-
tië. Hij koestert de ambitie om toegan-
kelijke kunst te scheppen en mikt op een 
sterke interactie met de toeschouwer. 
Die kan de kunstwerken aanraken en 
manipuleren. “We willen de toeschou-
wer van zijn geremdheid verlossen, 
hem op zijn gemak stellen. We willen 
hem doen deelnemen (…) we willen bij 
de toeschouwer een sterk vermogen 
van perceptie en actie ontwikkelen”, 
heet het in een manifest van de G.R.A.V. 
getiteld: “Genoeg misleiding”. 

Constant veranderend
Julio Le Parc blinkt uit door zijn engage-
ment. Kenners omschrijven zijn werk als 
‘doordrongen van een zoekende en expe-
rimentele ingesteldheid.’ Le Parc verkent 
het visuele veld, beweging en licht, alsook 
de relatie tussen het kunstwerk en de toe-
schouwer. Die toeschouwer verliest in een 
confrontatie met het kunstwerk zijn eigen 
oriëntatiepunten. Hij moet in interactie 
met zijn omgeving een nieuw perspectief 
proberen te scheppen. Le Parc streeft naar 
een constant veranderend kunstwerk, 
onvoorspelbaar door het spel van licht  
en schaduw. In die zin zet hij een traditie 
voort die al werd aangesneden met het  
futurisme en met dadaïst Marcel Duchamp. 

Le Parc komt geregeld in botsing met een 
aantal gevestigde waarden, maar trekt zich 
daar geen moer van aan. In 2005 volgt de 
internationale rehabilitatie met een expo 
in Zurich, het begin van een veroverings-
tocht bij pers en publiek. In 2015 wordt hij 
uitgeroepen tot ‘uitzonderlijke persoonlijk-
heid van de Argentijnse cultuur’.

Het eerbetoon van Brafa aan Le Parc om-
vat vier kunstwerken: Continuel Mobile, 
Surface Couleur en twee Sphères. Ze 
staan strategische opgesteld in de expo.

Naast Le Parc is ook de Koning Boudewijn-
stichting dit jaar een eregenodigde op de 
beurs. Het Erfgoedfonds dat zijn 30ste ver-
jaardag viert, zal met de Brafa Art Taks (da-
gelijkse voordrachten) thema’s aankaarten 
als de relatie openbare/privésector bij 
de opwaardering van nationaal erfgoed,  
archeometrie en erfgoedmecenaat.  ❚

2017  
ZET ZICHZELF EN DE TOESCHOUWER  

IN BEWEGING

JS
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De Brussels Art Fair (Brafa) heeft de wind in de zeilen. 
Door de onverdroten inspanningen van de organisatoren 
die telkens de kwaliteit van de expo verbeteren en 
vernieuwen zonder het oorspronkelijke opzet geweld 
aan te doen, blijft Brafa groeien. Een expo die volop in 
beweging is, zeker nu er veel aandacht wordt besteed aan 
het kinetisme van Julio Le Parc.

• Brussels Art Fair –  
21 t/m 29 januari 2017  
Tour & Taxis, Havenlaan 86 C – 
1000 Brussel

• www.brafa.art

• Bekijk de video op:  
http://www.brafa.art/video-
presentation-en

 https://www.youtube.
com/watch?v=jV_XY9_
ZdHo&feature=youtu.be

• De kunstbeurs vernieuwt ook 
zichzelf door als eerste te kiezen 
voor de website-extensie .ART 
en bij die gelegenheid haar site 
in een nieuw jasje te steken. Het 
begin van een trend. Vanaf zomer 
2017 worden deze domeinnamen 
publiek toegankeiljk, kunstenaars 
kunnen zich vanaf fetruari laten 
registreren. Voor meer informatie 
over .ART: www.art.art

Brafa praktisch

H et kinetisme wordt geken-
merkt door kunstwerken 
die volledig of gedeeltelijk 

in beweging zijn. De beweging zelf 
ontstaat op natuurlijk (door wind, 
zwaartekracht…) of niet-natuurlijk 
(door de toeschouwer, een mo-
tor…). Optische illusies komen tot 
stand door te spelen met geome-
trische tekeningen en de perceptie 
van onze hersenen.

Kinetisme en op-art
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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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TRIUMEQ®

dolutegravir50mg /  
abacavir600mg /  
lamivudine300mg 
1 bottle x 30 film-coated tablets

917,53 €

CONSIDER 

DOLUTEGRAVIR
AS YOUR CORE AGENT IN HIV
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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Kunstmatige rode bloedcellen tegen 2024?

V ervangingsproducten van bloed zijn vooral interessant als er geen vers 
bloed voorhanden is of als vers bloed niet wenselijk is. De vroegere 
vervangingsproducten hebben de verwachtingen echter niet ingelost. 

Want hoewel ze een goede affiniteit voor zuurstof hebben in de longen, slagen ze 
er niet in om de zuurstof af te geven in de weefsels. Ze capteren bovendien NO, 
waardoor een sterke vasoconstrictie optreedt. ErythroMer, een kunstcel in de 
vorm van een aan weerskanten holle lens, die wordt gevormd met nanotechno-
logie en een volume heeft dat ongeveer 1/50e is van dat van humane rode bloed-
cellen, blijkt die klip te omzeilen. In een muizenmodel slaagt ErythroMer erin 
om ongeveer 10% zuurstof te retineren, wat voldoende is om in veilige omstan-
digheden te kunnen wachten op een bloedtransfusie in geval van een hemor-
ragische shock. ErythroMer retineert bovendien geen NO. Door die resultaten 
denken de onderzoekers van de Washington University in St. Louis de techniek 
binnen 10-12 jaar ter beschikking te kunnen stellen van spoedgevallenartsen en 
oorlogsgeneeskunde. Voordeel: het product is een poeder waarvan de stabiliteit 
gedurende 3 maanden bewezen is, dat wordt gereconstitueerd met water en dat 
makkelijk kan worden opgeslagen en vervoerd.

Doctor A, et coll. ErythroMer (EM), A Nanoscale Bio-Synthetic Artificial Red Cell: Proof of Concept and In Vivo Efficacy 
Results. 58th ASH Annual Meeting. San Diego 3-6 december 2016. Abstract#1027.
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Engineering ten dienste van de patiënt
Vooruitgang in de wetenschap verloopt via de 

ontdekking van nieuwe producten. Maar niet alleen via 
nieuwe geneesmiddelen, want ook engineering speelt 
een belangrijke rol, zo blijkt uit enkele studies op de 
58e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society 

of Hematology. Kunstbloed, gentherapie, micro-
omkapseling, liposomale galenische vorm van klassieke 
cytostatica, immunotherapie… De toekomst voor de 

patiënten ziet er weer een stukje beter uit.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Gentherapie om het dagelijkse leven van patiënten 
met hemofilie B te verbeteren?

I ntraveneuze toediening van stollingsfactor IX 1-3x per week bij de behande-
ling van hemofilie B resulteert in zeer schommelende plasmaconcentraties 
met momenten van hoge en lage activiteit. Een factor IX-activiteit die con-

stant > 12% is, blijkt het bloedingsrisico (en met name spontane gewrichtsbloe-
dingen) en de transfusienoodzaak te verlagen. Door de doses zo laag mogelijk 
te houden, verlaag je bovendien het risico op vorming van antistoffen. Mogelijk 
kan dat probleem worden vermeden met SPK-9001, een gentherapie waarbij via 
een geïnactiveerd virus een klein stukje DNA bij de patiënt wordt ingevoerd dat 
na stabilisering in de levercellen factor IX produceert. Het transgen codeert voor 
een variant waarin één aminozuur is vervangen (R338L) en die 8 keer krachtiger 
is. In een eerste studie bij 9 patiënten met hemofilie B, die is gepresenteerd 
door Katherine High, resulteerde die gentherapie in een gemiddelde activiteit 
van 33%. 8 van de 9 patiënten hadden geen toediening van factor IX meer no-
dig om een bloeding te voorkomen of te stelpen. Twee patiënten hebben echter 
antistoffen ontwikkeld, waarvoor corticosteroïden moesten worden toegediend. 

George L, et coll. Spk-9001: Adeno-Associated Virus Mediated Gene Transfer for Hemophilia B Achieves Sustained 
Mean Factor IX Activity Levels of >30% without Immunosuppression. 58th ASH Annual Meeting. San Diego 3-6 
december 2016. Abstract#3.

Anti-CD22-CAR na mislukken van anti-CD19-CAR 
bij relaps van of refractaire acute lymfatische 
leukemie?

C AR-T-cellen (T-cellen met een chimere antigeenreceptor) zijn T-lymfocyten 
die bij de patiënt worden afgenomen en in vitro genetisch worden gewij-
zigd, zodat ze een artificiële receptor tot expressie gaan brengen (chimere 

receptor). Die receptor is zo opgevat dat het extracellulaire segment een zo spe-
cifiek mogelijk tumorantigeen herkent, om bijwerkingen op andere organen van 
de patiënt te vermijden. Het CD19-antigeen is dan ook een zeer performant model 
bij ALL. Maar in sommige gevallen kan ook CD22 worden gebruikt. Het intracellu-
laire gedeelte activeert de lymfocyten na binding aan de leukemische cellen. Het 
bestaat uit meerdere activerende en coactiverende domeinen. Soms treedt een 
relaps op, meestal door verdwijnen van het CD19-antigeen.
Een groep onder de leiding van Terry Fry (National Cancer Institute) heeft 16 jonge 
patiënten (7-22 jaar) met een relaps van een acute lymfatische leukemie na behan-
deling met anti-CD19-CAR-T-cellen geselecteerd en behandeld met een infuus van 
anti-CD22-CAR-T-cellen. Die fase I-studie is uitgevoerd om de haalbaarheid van 
de behandeling en de respons na 28 dagen te evalueren. De meeste patiënten die 
werden behandeld met de hoogste dosis (8 van de 10), bereikten een complete re-
missie zonder residuele ziekte. Alle behandelde patiënten vertoonden een respons 
die correleerde met de dosis met hooguit een graad 2-aantal Reed-Sternberg-cel-
len en zonder neurotoxiciteit. Maar op langere termijn zijn 6 van de 9 patiënten 
die in remissie waren gegaan teruggevallen, meestal een relaps met verminderde 
expressie van CD22 (net zoals met de vorige behandeling met CD19). De vraag is 
nu of je moet wachten tot er een relaps optreedt na toediening van anti-CD19-CAR-
T-cellen voor je anti-CD22-CAR-T-cellen gaat toedienen, dan wel of je de behande-
ling tegelijkertijd kan richten tegen CD19 en CD22. 

Fry T, et al. Minimal Residual Disease Negative Complete Remissions Following Anti-CD22 Chimeric Antigen Receptor 
(CAR) in Children and Young Adults with Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). 58th ASH Annual 
Meeting. San Diego 3-6 december 2016. Abstract#650.



I 15 

De Specialist 97 ❚ 19 januari 2017www.despecialist.eu

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

Micro-omkapseling om de werkzaamheid van factor VIII te verhogen?

T oediening van factor VIII bij de behandeling 
van hemofilie A veroorzaakt bij ongeveer 
30% van de patiënten een immuunrespons, 

die de behandeling compliceert. Dan moet men im-
mers een immunologische tolerantie opwekken (wat 
duur is) of factor VIII omzeilen, maar dan is er een 
hoger risico op trombose. Door micro-omkapseling 
van factor VIII kan de vorming van autoantistoffen 
worden voorkomen zolang factor VIII omkapseld is. 
Een groep uit Atlanta heeft kleine hoeveelheden fac-
tor VIII in een schil gestopt, bestaande uit polymeren 

(poly-elektrolyten: poly-L-lysine en poly-L-glutamine-
zuur op een kern van calciumcarbonaat) en fibrino-
geen, waardoor de schil zich bindt aan plaatjes. Als 
de plaatjes naar een plaats trekken waar een bloedvat 
bloedt, trekken ze van nature samen, met vorming 
van een microstolsel. Dat verbrijzelt de microcapsu-
les, die dan factor VIII in situ afgeven. Die factor VIII 
bevordert dan de vorming van fibrine, dat het stolsel 
verstevigt. De langzame afgifte in kleine hoeveel-
heden in de bloedstroom beperkt ook de vorming 
van antistoffen. In experimentele modellen werd 2,7 

maal meer fibrine gevormd met de micro-omkap-
selde factor VIII dan met de normale factor VIII, ook 
bij aanwezigheid van antistoffen. Door de late afgif-
te van slechts kleine hoeveelheden in de algemene 
bloedsomloop zullen er minder autoantistoffen wor-
den gevormd. Die veelbelovende techniek zal in vivo 
worden uitgetest bij proefdieren.

Hansen C, et al. Leveraging the Contractile Force of Platelets for Targeted 
Factor VIII Delivery in Hemophilia with Inhibitors. 58th ASH Annual Meeting. 
San Diego 3-6 december 2016. Abstract#3.

Acute myeloïde 
leukemie met een hoog 
risico: liposomale 
chemotherapie

C PX-351, een combinatie 
van cytarabine en dau-
norubicine in liposomale 

vorm, verlengt de mediane totale 
overleving met meer dan 3,5 maan-
den (9,56 versus 5,95 maanden, HR 
= 0,69, p = 0,005) in vergelijking 
met de klassieke galenische vorm  
(7 + 3) bij patiënten met een secun-
daire acute myeloïde leukemie, die 
dus een hoog risico inhoudt. De pa-
tiënten die een complete (CR) of CRi 
(onvolledige remissie van plaatjes 
of neutrofielen) bereikten, mochten 
daarna een allogene transplantatie 
krijgen. Op het congres presenteer-
de Jeffrey Lancet (Tampa, Florida) 
een explorerende analyse van die 
patiënten. De resultaten van die 
analyse gaan in dezelfde richting: 
de mediane totale overleving was 
op het ogenblik van de analyse nog 
niet bereikt in de CPX-351-groep 
en bedroeg 10,25 maanden in de 7 
+ 3-groep (HR = 0,51, p = 0,0007). 
Ook de sterfte na 100 dagen was 
lager: 9,6% versus 20,5%. Het be-
treft evenwel een explorerende, 
niet vooraf gespecificeerde analyse 
van een ongelijk aantal patiënten 
(52 in de CPX-351-groep en 39 in 
de andere groep). Het is dus nog te 
vroeg om een formele conclusie te 
trekken.

Lancet J, et al. Survival Following Allogeneic 
Hematopoietic Cell Transplantation in Older High-
Risk Acute Myeloid Leukemia Patients Initially 
Treated with CPX-351 Liposome Injection Versus 
Standard Cytarabine and Daunorubicin: Subgroup 
Analysis of a Large Phase III Trial. 58th ASH 
Annual Meeting. San Diego 3-6 december 2016. 
Abstract#906.

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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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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Geneesmiddelenallergie:  
echte of vermeende allergie?

M arion Lagaude en haar 
team van de dienst der-
matologie, CHU de Caen, 

hebben een onderzoek verricht naar 
geneesmiddelenallergie, een ware 
klassieker in de dermatologie. Om 
de klinische realiteit ervan te evalue-
ren, hebben ze een monocentrische, 
beschrijvende, prospectieve studie 
uitgevoerd (1). Tijdens een periode 
van 1 jaar (2014/2015) hebben ze alle 
patiënten die in hun dienst waren op-
genomen, gevraagd of ze allergisch 
waren voor een of meer geneesmid-
delen. 100 (14,4%) van de 693 onder-
vraagde patiënten zeiden dat ze aller-
gisch waren. In 51,6% van de gevallen 
ging het om een cutane allergie. Na 
aandachtige analyse van de medi-
sche dossiers, een gerichte anamne-
se, contact met de huisarts en een 
doorgedreven allergologisch onder-
zoek bleken slechts 2 patiënten (1,3%) 
een echte allergie voor geneesmidde-
len te vertonen. 72 patiënten (45,8%) 
waren waarschijnlijk allergisch en bij 
83 patiënten (51,6%) was een allergie 
zeer onwaarschijnlijk.

De studie leert ook hoe licht er over het 
probleem heen wordt gegaan. De di-
agnose van geneesmiddelenallergie 
wordt alleen gesteld op grond van wat 
de patiënt zegt en van de overtuiging 
van de arts. Slechts 5,1% van de patiën-
ten werd onderworpen aan een batterij 
allergietests om het probleem te explo-
reren. De studie leert enerzijds dat een 
allergie voor geneesmiddelen in de helft 
van de gevallen weinig waarschijnlijk is, 
en anderzijds dat de diagnose van ge-
neesmiddelenallergie beter moet wor-
den uitgewerkt, met een uitgebreide 
documentering door de huisarts en een 
allergologische expertise. Een foutieve 
diagnose leidt immers tot onnodige the-
rapeutische kosten en onnodig gebruik 
van medische diensten. 
Een niet wetenschappelijk bewezen ge-
neesmiddelenallergie kan bovendien lei-
den tot het stopzetten van een essentiële 
en misschien zelfs enige behandeling die 
bestaat voor een ernstige aandoening. In 
deze studie heeft 56% van de patiënten 
een geneesmiddel stopgezet wegens 
‘allergie’, hoewel die diagnose nooit is 
gedocumenteerd. 
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❚ JOURNÉES DERMATOLOGIQUES DE PARIS 2016 ■

De Société Française de 
Dermatologie gaf ons 

een uitgebreid overzicht 
van wat er het laatste 

jaar veranderd is in 
de praktijkvoering van 
huidspecialisten. Met 
tal van onderwerpen 

zoals difterie, een ziekte 
waarvan we dachten dat 
ze was uitgeroeid dankzij 
de verplichte universele 

vaccinatie, maar waarvan 
de cutane vorm nog vaak 

voorkomt op het eiland 
La Réunion. Ook was 

er een eerste evaluatie 
in de dagelijkse praktijk 

van de werkzaamheid 
en de veiligheid van 

immunotherapie, 
die een omwenteling 

heeft teweeggebracht 
bij de behandeling 

van gemetastaseerd 
melanoom. Andere thema’s 

waren mogelijke nieuwe 
markers van de respons op 

TNF-alfa-antagonisten bij 
hidradenitis suppurativa en 
een grote steekproef naar 
de informatiebronnen die 
de Franse dermatologen 

verkiezen.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Ziekte van Kawasaki:  
de huid als diagnostisch instrument 

D e ziekte van Kawasaki is de 
frequentste systemische vas-
culitis bij zeer jonge kinde-

ren. Ze is ook de belangrijkste oorzaak 
van verworven hartziekte bij kinderen 
in ontwikkelde landen. De belangrijk-
ste diagnostische symptomen zijn 
hoge koorts sinds 4, 5 dagen van 
onbekende oorsprong en huidsymp-
tomen (zie criteria van de AHA). Aan 
het CHU Bicêtre hebben Clémenti-
ne Specht en medewerkers van het 
CEREMA (Centre de Référence des 
Maladies Auto-inflammatoires) een 
studie uitgevoerd waarin ze de huid- 
en slijmvliesafwijkingen bij de ziekte 
van Kawasaki beschrijven en zoeken 
naar het eventuele verband tussen de 
intensiteit van de huidafwijkingen en 
de coronaire dilataties, de belangrijk-
ste complicaties van de ziekte (2). Ze 
hebben daartoe de nationale Kawa-
net-gegevensbank doorgenomen. Die 
telde 142 patiënten met een ziekte van 
Kawasaki, van wie 124 (87,3%) met een 
volledige vorm en 18 (12,7%) met een 
onvolledige vorm (weinig huidsymp-
tomen; diagnose vooral gebaseerd 
op aanwezigheid van coronaire dilata-
ties bij echografie). De patiëntjes wa-
ren gemiddeld 2,9 jaar oud. 93% van 
de kinderen vertoonde afwijkingen 
van de mondholte: cheilitis (83,1%), 

enantheem (69,9%) en frambozen-
tong (57,4%). Andere tekenen zijn een 
bilaterale conjunctivitis (92% van de 
gevallen), oedeem van de extremitei-
ten (82%) en een diffuus exantheem 
(79%). Tot zover de belangrijkste huid- 
en slijmvliesafwijkingen in de diag-
nostische criteria van de AHA.

De onderzoekers zijn ook gaan kijken – 
en dat is net het interessante van deze 
studie –naar twee andere, frequente 
huidsymptomen, die echter niet in die 
richtlijnen worden vermeld: erytheem 
en afschilfering van het perineum (41%) 
en erytheem of induratie op de plaats 
van BCG-vaccinatie bij kinderen die al 
waren ingeënt (13%). Dat laatste teken 
was significant frequenter bij kinderen 
jonger dan 1 jaar dan bij oudere kin-
deren (36% vs. 9%). Dat zijn dus twee 
belangrijke, frequente huidafwijkingen 
die niet worden vermeld in de officiële 
criteria van de AHA. De onderzoekers 
hebben een verband vastgesteld tus-
sen de huidafwijkingen en de coronaire 
afwijkingen bij echografie. Deze studie 
bevestigt dus het belang van een gron-
dig dermatologisch onderzoek om teke-
nen van een ziekte van Kawasaki op te 
sporen bij kinderen die meerdere dagen 
hoge koorts maken waar geen verkla-
ring voor kan worden gevonden.

De huid  
van alle kanten  
bekeken
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Hidradenitis suppurativa: nuttige markers

H idradenitis suppurativa of 
ziekte van Verneuil is een 
chronische inflammatoire hui-

daandoening, die een zeer negatieve 
weerslag heeft op de levenskwaliteit 
van de patiënten, veelal vrouwen. 
Hoewel hidradenitis suppurativa een 
frequente ziekte is, werd ze lange tijd 
stiefmoederlijk behandeld, maar ze is 
2 jaar geleden uit de schaduw getre-
den. Toen is immers aangetoond dat 
bepaalde TNF-alfa-antagonisten zoals 
infliximab (IFX) en adalimumab (ADA) 
doeltreffend zijn bij de behandeling 
van hidradenitis suppurativa. TNF- 
alfa-antagonisten werken echter niet 
altijd. Het zou dan ook goed zijn als 
we konden beschikken over markers 
die de werkzaamheid van biologische  
geneesmiddelen voorspellen.
Een groep van de dienst dermatologie 
van het CHU van Nice heeft zich van 
die taak gekweten (5). Ze hebben een 
studie uitgevoerd bij 13 patiënten met 
een matige tot ernstige hidradenitis 
suppurativa. Na 0, 2, 8 en 14 weken 
werden bloedmonsters afgenomen om 
de volgende ontstekingsparameters te 
bepalen: TNF-alfa, IL-1-bèta, IL-6 en hs-
CRP. Een analyse van het ontstekings-
profiel van die patiënten leerde dat een 
hoge concentratie IL-6 en hsCRP bij in-
clusie in de studie correleerde met een 
slechte respons op IFX. Omgekeerd re-
ageerden alle patiënten met een lage 
IL-6-spiegel bij inclusie goed op de  

behandeling met IFX. De score van kli-
nische ernst bij inclusie, de serumspie-
gel van IL-1-bèta en de serumspiegel 
van TNF-alfa daarentegen correleerden 
niet met de respons.

Die eerste resultaten wijzen erop dat 
een hoog hsCRP-gehalte en vooral een 
hoge IL-6-spiegel vóór behandeling in-
teressante markers van respons op IFX 
kunnen zijn bij hidradenitis suppura-
tiva. Opgelet evenwel, want prospec-
tieve studies met ADA hebben aange-
toond dat men een tweemaal hogere 
dosering moet gebruiken dan bij psori-
asis. In deze studie werd IFX in dezelfde 
dosering toegediend als de dosering 
die gewoonlijk bij psoriasis wordt voor-
geschreven. Het is dus belangrijk te no-
teren dat die resultaten specifiek een 
behandeling met IFX 5mg/kg betreffen 
en niet kunnen worden doorgetrokken 
naar een behandeling met AD 40mg/
week, dosering van ADA die bij hidra-
denitis suppurativa wordt aanbevolen. 
Tot besluit: gerandomiseerde studies 
bij een groter aantal patiënten met ADA 
in de dosering die wordt aanbevolen 
bij hidradenitis suppurativa, zijn nodig 
om ADA in die indicatie te evalueren. 
Dergelijke studies zijn belangrijk om 
te vermijden dat de patiënten worden 
opgezadeld met een zinloze behan-
deling die valse hoop schept, en om  
de kosten voor gezondheidszorg te  
verlagen.

Melanoom: 
PD-1-antagonisten in de dagelijkse praktijk

I n 2014 heeft er een omwenteling 
plaatsgevonden bij de behan-
deling van gemetastaseerd me-

lanoom, met de invoering van PD-1- 
antagonisten (pembrolizumab (PMB) 
et nivolumab (NIV). Er zijn tal van ge-
randomiseerde klinische studies uit-
gevoerd, maar weinig of geen studies 
om de werkzaamheid en de veiligheid 
van die twee geneesmiddelen te evalu-
eren in de reële klinische praktijk. Aan 
het CHU Larrey in Toulouse heeft een 
groep oncologen en dermatologen een 
retrospectief onderzoek (3) uitgevoerd 
op basis van de klinische gegevens van 
75 patiënten met een gemetastaseerd 
melanoom die in hun centrum waren 
behandeld met PMB (n = 37) of NIV (n 
= 38). De beste waargenomen respons 
was vergelijkbaar in de twee groepen. 
Het percentage ziektecontrole na 6 

maanden (DCR6) bedroeg 31% met 
PMB en 39% met NIV. Dat verschil was 
niet statistisch significant. Er blijkt dus 
geen significant verschil in werkzaam-
heid te zijn tussen die twee geneesmid-
delen in monotherapie. De bijwerkin-
gen van nivolumab en pembrolizumab 
verschilden wat, zoals te verwachten 
was, maar er was geen verschil in op-
treden van limiterende toxiciteit (rena-
le of neurologische bijwerkingen). Er 
werden ook geen onverwachte bijwer-
kingen waargenomen. De studie werd 
uitgevoerd bij een beperkt aantal pati-
enten, maar de eerste gegevens over 
het gebruik van PD-1-antagonisten 
in de gewone praktijk blijken gerust-
stellend te zijn wat de veiligheid en 
de werkzaamheid betreft (het DCR6 
was vergelijkbaar met het DCR6 dat is  
gemeten in de grote pivotale studies).

Difterie: nog altijd niet weg

M en zou denken dat difterie 
dankzij de verplichte uni-
versele vaccinatie inmid-

dels is uitgeroeid. Niet dus. In Frankrijk 
bijvoorbeeld zijn sinds 2002 10 geval-
len geregistreerd, allemaal importge-
vallen vanuit endemische landen, op 
één contactgeval na. De mondelinge 
presentatie door Chloé Alberto en haar 
team (4) hangt echter een heel ander 
verhaal op. Aan het CHU Félix Guyon 
op het eiland La Réunion hebben ze 
in nauwelijks 1 jaar (2015/2016) 5 ge-
vallen van cutane difterie veroorzaakt 
door Corynebacterium diphtheriae 
(CD) gezien: 4 mannen van 63-77 jaar 
en een meisje van 13. De patiënten 
waren op spreekuur gekomen wegens 
pijnlijke, geülcereerde traumatische 
letsels van de benen, die snel toena-
men en bedekt waren met grijsachtige 

pseudomembranen. De vaccinatietoe-
stand van de patiënten was niet be-
kend. Daarom werden wondmonsters 
afgenomen voor opsporing van CD. 
De monsters waren allemaal positief 
(4 subtype mitis en 1 subtype gravis). 
Bij 3 oudere patiënten was de PCR po-
sitief op systemische toxine, wat wijst 
op een uitzaaiing van de infectie en 
dus een mogelijk ernstige evolutie. 
De ulcera genazen snel met antibioti-
ca, doorgaans amoxicilline gedurende 
14 dagen. De patiënten werden ook 
gevaccineerd. Die presentatie herin-
nert eraan dat difterie nog altijd niet 
is uitgeroeid en dat patiënten met een 
cutane difterie de bacterie makkelijk 
en snel kunnen overdragen door ge-
woon contact. Advies voor onversaag-
de reizigers: kijk uw vaccinatieboekje 
na en laat u zo nodig vaccineren.
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Psoriasis: 82,5% therapietrouw bij biotherapie
Wat is het niveau van therapietrouw, in 
het dagelijkse leven, bij biotherapie die 
thuis wordt toegediend door patiënten 
getroffen door een milde tot ernstige 
vorm van psoriasis? Om een antwoord 
te geven op deze cruciale vraag naar 
de efficiëntie van de behandeling, deed 
een team dermatologen van het CHU 
in Rouen een monocentrische, obser-
vationele en retrospectieve studie (8). 
De studie omvatte alle patiënten die de 
dienst behandelde tussen 2005 en 2015 
voor cutane en cutaan-articulaire pso-
riasis en die behandeld werden met 
subcutane biotherapie die thuis door 
de patiënt zelf werd toegediend. In een 
meerderheid van het mannelijke ge-
slacht hadden deze patiënten een ge-
middelde leeftijd van 48 jaar. Meer dan 
twee derde van de patiënten leden aan 
de zuiver cutane vorm van de aandoe-
ning die al veertien jaar aanwezig was 
alvorens met de biotherapie te starten. 

Bij de start bedroeg de gemiddelde 
PASI 16,5 en de DLQI 11,6. De resulta-
ten van de studie tonen een gemiddel-
de therapietrouw aan van 82,5%. Dat is 
beter dan de gemiddeldes vastgesteld 
bij reumatologie of gastro-enterologie. 
Onder de belangrijkste redenen om de 
behandeling stop te zetten, bevinden 
zich ‘gewoon vergeten’ (50% van de 
gevallen) of ‘het gevoel genezen te zijn 
zodat een verdere behandeling onno-
dig is’ (20% van de gevallen). Verder 
wordt in 20% van de gevallen de be-
handeling stopgezet omdat het voor-
schrift niet werd vernieuwd. De studie 
toont geen significante verschillen aan 
in niveau van opleiding, leeftijd, ge-
slacht, levenskwaliteit, ernst en duur 
van de evolutie van psoriasis tussen 
de groep die de behandeling bleef vol-
gen en de groep die afhaakte. Vermits 
het slechts om een kleinschalige studie 
gaat, is het onmogelijk factoren aan te 
wijzen die leiden tot een goede thera-
pietrouw. Om deze belangrijke facto-
ren te weten te komen, krijgt de studie 
een multicentrisch vervolg waardoor 
het aantal bestudeerde patiënten stijgt 
en de resultaten statistisch significant 
worden.

Capita selecta  
door Dr. Jean-Luc Schouveller

Referenties
1. Lagaude M. et al. JDP 2016, CO 097, 08/12/2016.
2. Specht C. et al. JDP 2016, CO 024, 07/12/2016.
3. Deilhes F. et al. JDP 2016, CO 090, 08/12/2016.
4. Alberto C. et al. JDP 2016. CO 045, 07/12/2016
5. Montaudié H. et al. JDP 2016, CO 012, 07/12/2016
6. Le Cleach L. et al. JDP 2016, CO 028, 07/12/2016.
7. Isvy Joubert A et al. JDP 2016, P 097.
8. Greliak A. et al. JDP 2016, CO 016, 07/12/2016.

Acne bij volwassen 
vrouwen: nut van 
spironolacton

S pironolacton remt het 5-alfa-
reductase in de talgklieren en 
oefent zo een antiandrogene 

werking uit. In de Verenigde Staten is 
cyproteronacetaat niet te verkrijgen en 
wordt vaak spironolacton voorgeschre-
ven bij de behandeling van acne. In Eu-
ropa wordt wel vaak cyproteronacetaat 
voorgeschreven omdat het ook een 
anticonceptivum is, en is spironolac-
ton niet officieel geïndiceerd bij acne. 
Anne Isvy Joubert van het CHU van 
Nantes heeft een studie uitgevoerd om 
te achterhalen welke factoren een res-
pons op spironolacton in lage dosering 
(≤ 150mg/d) voorspellen bij volwassen 
vrouwen met acne (6). Ze heeft daar-
toe retrospectief de klinische gegevens 
doorgenomen van 70 vrouwen van 
gemiddeld 31,3 jaar, van wie 56% al 
eerder was behandeld met isotretino-
ine en 76% een voorbehoedmiddel 
gebruikte vóór het starten van de be-
handeling met spironolacton. Een res-
pons werd gedefinieerd als hoogstens 
5 retentieletsels en hoogstens 2 inflam-
matoire letsels op het gezicht. Het res-
ponspercentage bedroeg 71% na een 
mediane behandeling van 6 maanden 
met spironolacton in lage dosering  
(≤ 150mg/d). 29% van de vrouwen 
heeft bijwerkingen ontwikkeld. Die wa-
ren meestal licht. 2 vrouwen hebben de 
behandeling echter moeten stopzetten 
wegens bijwerkingen (respectievelijk 
krampen en warmteopwellingen). Fac-
toren die correleerden met een goede 
respons op spironolacton waren: een 
hoog aantal ontstekingsletsels bij in-
clusie (OR 1,08) en een relaps van de 
acne na een eerdere behandeling met 

isotretinoïne (OR 2,26). De vrouwen 
die gecombineerde orale anticoncep-
tiva van de eerste of de tweede ge-
neratie innamen, reageerden minder 
goed op de behandeling (OR 2,77). 
De studie toont dus aan dat spironol-
acton een doeltreffende behandeling 
is van acne bij volwassen vrouwen, 
goed wordt verdragen en een goed al-
ternatief is voor een tweede kuur van 
isotretinoïne na een eerste mislukking. 
De studie leert ook dat anticonceptiva 
van de eerste en de tweede generatie 
de werkzaamheid van spironolacton  
verminderen. Daarom moet er eerst 
met de patiënte daarover gespro-
ken worden en schrijft men het best 
een anticonceptivum van de derde of 
de vierde generatie voor als er geen  
contra-indicaties zijn. 

Welke informatie wensen dermatologen?

D e laatste tien jaar zijn het  
aantal gepubliceerde funda-
mentele, klinische en epide-

miologische studies, de informatie-
bronnen en de toegankelijkheid van 
die bronnen sterk toegenomen. Dat 
biedt de artsen de gelegenheid om op 
de hoogte te blijven van de recente 
aanwinsten in hun domein, ten voorde-
le van de patiënten. Het INSERM heeft, 
in samenwerking met enkele belang-
rijke ziekenhuizen verspreid over heel 
Frankrijk, in maart 2016 een vragenlijst 
met 9 eenvoudige vragen gemaild naar 
meer dan 3.000 dermatologen, om na 
te gaan wat hun favoriete informatie-
bronnen zijn en wat ze verwachten van 
wetenschappelijke communicatie (6). 
De steekproef is een schot in de roos 
gebleken: 702 dermatologen hebben 
de vragenlijst beantwoord, dus onge-
veer 20% van alle Franse dermatolo-
gen. 56% van de respondenten werkte 

alleen in een eigen praktijk, 23% alleen 
in een ziekenhuis en 21% zowel in het 
ziekenhuis als in de eigen praktijk. On-
geveer 60% van het panel was 45 jaar 
of ouder en verder was er een hon-
derdtal jonge specialisten in opleiding. 
Bijna 80% van de respondenten zocht 
minstens 1 keer per week informatie 
op om een therapeutische beslissing 
te kunnen nemen. Artsen jonger dan 
45 jaar zoeken hun informatie vooral 
op het internet (70%). Bij de specialis-
ten in opleiding is dat zelfs 89%. Van 
de 45-plussers gaat slechts 45% infor-
matie zoeken op het internet (via een 
tablet of computer). Allen geven ze de 
voorkeur aan websites die informatie 
in het Frans geven, ook ziekenhuisart-
sen, jonge specialisten in opleiding en 
artsen die een goede kennis van weten-
schappelijk Engels hebben. De huidart-
sen verwachten vooral betrouwbare 
informatie (94%), een informatiebron 

die snel en vlot toegankelijk is (77%) 
en die regelmatig wordt geüpdatet 
(58%). MEDLINE wordt significant va-
ker geraadpleegd door dermatologen 
ouder dan 45 jaar en door dermatolo-
gen die graag Engelse artikels lezen of 
die zowel Franstalige als Engelstalige 
artikels lezen.

Goed nieuws dus voor de medische 
websites, waarvan het aantal gestaag 
stijgt. De steekproef bevestigt dat vaak 
informatie moet worden gezocht in het 
kader van de dagelijkse praktijk. Ze 
leert ook dat steeds vaker informatie 
wordt gezocht op het internet, en die 
tendens zal in de toekomst alleen maar 
toenemen. De steekproef leert ook hoe 
de ideale website er moet uitzien: een 
website die rigoureuze, door Franse 
wetenschappers gevalideerde, zeer  
regelmatig geüpdatete therapeutische  
informatie geeft in het Frans. 

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
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DOLCE LA HULPE BRUSSELS    11.03.2017

ONLINE INSCHRIJVING via symposium.despecialist.eu 
of vul de onderstaande antwoordstrook in 

1ste symposium “Management en financiën” 
voor de ziekenhuisarts!

Interventie van 
Maggie De Block, 

Minister van 
Volksgezondheid 
en Sociale Zaken

Met de steun van

en de Vlaamse vereniging 
voor Gezondheidsrecht 

P
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A ❖  Interventie van Maggie De Block   
❖   Inleiding  - Dr. Marc Moens, VBS/GBS
❖   Welke rol speelt de arts morgen in het ziekenhuis?

Hoe onderhandelen over afdrachten honoraria?
Mr. Filip Dewallens, Dewallens & Partners

❖   Ziekenhuisbeheer: de kneepjes - Dr. Marc Geboers, Zorgnet-Icuro
❖   Satellietsymposium - Bank Van Breda

Het professionele bedrijf als hefboom voor uw vermogen - 
verduidelijking na tal van fi scale veranderingen.
- Interessante denksporen voor het beheer van een vennootschap
- De liquidatiereserve: status praesens
- De plaats van het onroerende goed: binnen of buiten de vennootschap…
Marc Gielis, belastingconsulent

❖   Remuneratie van de arts in het ziekenhuis.
Visie van de ziekenhuisdirecteur  - Dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel

❖   Visie van de zelfstandige arts
Dr. Ronny Goethals, medisch directeur AZ Maria Middelares Gent (TBC)

❖  Satellietsymposium
❖   Medische aansprakelijkheid: hoe beschermt u zich het best tijdens 

en na uw carrière? 
Prof. Thierry Vansweevelt (Universiteit Antwerpen)  

❖   Biedt de pensioenhervorming nieuwe opportuniteiten?  
Vertegenwoordiger kabinet Bacquelaine

❖   Walking lunch

✄

❏  Ik neem deel aan het 1ste Symposium op 11/03/2017 en stort de som van € ..........…..
op het rekeningnummer van Health Avenue – IBAN nr. BE 29 0017 4927 5364 – 
BIC GEBABEBB te storten met de mededeling “Symposium 11 maart 2017”

Naam:

Voornaam:

Adres:

E-mail*:

Specialiteit:

Riziv*:

* Verplicht in te vullen. De inschrijvingen zijn geldig zodra we de betaling hebben ontvangen.

Antwoordstrook op te sturen naar: 
Health Avenue - Ikaroslaan 57 - 
1930 Zaventem 
of per Fax 02 731 33 55 • of online inschrijven via 
http://symposium.despecialist.eu

A
N

T
W

O
O

R
D

ST
R

O
O

K

INSCHRIJVINGEN
Studenten 25€
Reservatie voor 15/02/2017  50€
Reservatie na 15/02/2017  70€
Ter plaatse   90€

11.03.201711.03.2017

 symposium “Management en financiën”
voor de ziekenhuisarts!

ACCREDITATIE

Ethiek en Econom
ie

aangevraagd!

PUB10702N-SYMPO-LS.indd   1 16/01/17   15:58
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Gynaecoloog 
met bijzondere interesse in 

verloskunde en prenatale echografi e

Hoe solliciteren ? 
Per mail met bijgevoegd CV naar 

mark.vandervorst@azjanportaels.be en 
inge.wouters@azjanportaels.be

Bijkomende inlichti ngen te bekomen bij :
- Dr. Mark Vandervorst, medisch diensthoofd 

  gynaecologie  02 257 59 76
- Dr. Inge Wouters, medisch directeur 

  AZ Jan Portaels  02 257 59 52 

Het AZ Jan Portaels is een dynamisch regionaal ziekenhuis gevesti gd in Vilvoorde. Met 406 erkende 
bedden, 750 medewerkers en een staf van 130 specialisten, levert het ziekenhuis een uitgebreide 
waaier aan medische verzorgingsprogramma’s.

In een regio met een sterk sti jgende bevolking willen wij onze materniteit verder uitbouwen. 

Hiervoor zoeken wij een : 

Je functi e 
Je maakt deel uit van vaste staf van 7 gynaecologen. 
Je neemt deel aan de dagelijkse werking van de dienst.

Je profi el
Je bent gynaecoloog met bijzondere interesse in verloskunde en prenatale echografi e.
Je bent sterk in het samenwerken met zowel het medisch team als met het team van vroedvrouwen.
Je hebt interesse om de materniteit verder mee uit te bouwen en hoogstaande kwalitati eve zorg aan 
te bieden. 
Je hebt interesse in het verder uitbouwen van de prenatale echografi e bij hoog-risico zwangerschap-
pen. 

Wij bieden U
Een uitdagende functi e in een dienst met groeipotenti eel.
Een dynamisch en enthousiast team van vroedvrouwen. 
Bijkomende opleiding voor prenatale echografi e bij hoog-risico zwangerschappen is mogelijk. 

2017.01.10 vacature gynaecoloog - de specialist.indd   1 10/01/2017   9:27:48

adjunct van de medische directie

De Iris Ziekenhuizen Zuid 
zoeken een (m/v)

Meer informatie op onze website www.his-izz.be 

Interesse? Gelieve uw motivatiebrief samen met uw cv vóór 30 januari 
2017 te sturen ter attentie van de Medisch directeur, Dr. H. DELADRIERE, per 
mail: sdm@his-izz.be of per post: Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel 

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit 
een oprechte betrokkenheid garanderen artsen en medewerkers de zorg waarop elke 
patiënt recht heeft. AZ Delta telt 1206 erkende bedden, verspreid over 4 campussen; 
3 in Roeselare en 1 in Menen. In 2019 gaat een nieuwe hoofdcampus open in 
Rumbeke. 3300 medewerkers en 250 artsen-specialisten bieden een breed en 
gespecialiseerd spectrum aan zorg aan.

Bouw mee aan ons ziekenhuis als

MEDISCH DIENSTHOOFD  
ALGEMEEN INWENDIGE ZIEKTEN (m/v)
AZ Delta richt een nieuwe dienst algemene inwendige ziekten op 
met nadruk op infectieziekten (en daarnaast ook zeldzame ziekten en 
klinische genetica). We zoeken een medisch diensthoofd om dit 
project uit te bouwen i.s.m. de partnerziekenhuizen.

GERIATER (m/v)
Als geriater werkt u mee in het volledige zorgprogramma geriatrie.
De dienst beschikt over 164 G-bedden, met o.m. 
een geriatrisch dagziekenhuis, een dienst orthogeriatrie en 
een goed uitgebouwde interne liaisonfunctie. 

NEUROLOOG (m/v)
We verwelkomen graag een nieuwe gedreven 
collega neuroloog met een specifieke bekwaming 
in neurovasculaire pathologie.

     
                   De volledige vacaturetekst en hoe u zich kandidaat kunt stellen,                                             
                     kunt u nalezen op http://www.azdelta.be/nl/vacatures (> vacatures > artsen).
                     Meer informatie over de inhoud van deze functies kunt u verkrijgen bij medisch 
                     directeur dr. Ludo Marcelis op t 051 23 76 05 of e ludo.marcelis@azdelta.be.
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SPOEDARTS

Hoe solliciteren ? 
Per mail met bijgevoegd CV naar 

thierry.preseau@azjanportaels.be en 
inge.wouters@azjanportaels.be

Bijkomende inlichti ngen te bekomen bij :
- Dr. Thierry Préseau, medisch diensthoofd 

  spoedgevallen  02 257 59 76
- Dr. Inge Wouters, medisch directeur 

  AZ Jan Portaels  02 257 59 52 

Het AZ Jan Portaels is een dynamisch regionaal ziekenhuis gevesti gd in Vilvoorde. Met 406 erkende 
bedden, 750 medewerkers en een staf van 130 specialisten, levert het ziekenhuis een uitgebreide 
waaier aan medische verzorgingsprogramma’s.

Om onze gespecialiseerde spoedgevallenzorg en MUG verder uit te bouwen zoeken wij een : 

Je functi e 
Je maakt deel uit van vaste staf van de spoedgevallendienst en MUG. 
Je neemt deel aan de dagelijkse werking van de dienst ( dagdiensten, nachtdiensten en 
weekenddiensten ).

Je profi el
Je bent een geneesheer-specialist met een bijzondere beroepsti tel in de urgenti e-
geneeskunde (of gelijkgestelde specialist ) of een  specialist acute geneeskunde of een 
algemeen geneeskundige met brevet acute geneeskunde. 
Je bent sterk in het samenwerken met zowel het medisch team als met het team van 
verpleegkundigen.

Wij bieden u
Een uitdagende functi e in een dienst met groeipotenti eel.
Een dynamisch en enthousiast team van spoedartsen en verpleegkundigen. 
Bij voorkeur een volti jdse invulling maar ook deelti jdse tewerkstelling is bespreekbaar. 

2017.01.10 vacature spoedarts - de specialist.indd   1 10/01/2017   9:18:37

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!

PUB10647_H_LIER_112,5x138.indd   1 6/12/16   13:27

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

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

•  Een DOKTER INTENSIVIST OF ANESTHESIST-
REANIMATIEARTS voor de dienst intensieve zorgen (M/V) 

•  Een DOKTER GESPECIALISEERD IN PSYCHIATRIE (M/V) 

•  Een DOKTER GESPECIALISEERD IN PEDIATRIE  
(M/V) 

•  Een HUISARTS met bijkomende opleiding  
in ACUTE GENEESKUNDE OF  
SPOEDGENEESKUNDE (M/V)

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

Meer info :  
www.his-izz.be 

Annonce emploi Jan 2017.indd   2 12/01/17   12:53
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N eem nu drie artsen die samen 

een echotoestel aankopen en dit 

aan elkaar ter beschikking stel-

len. Volgens de btw-administratie is dit 

een ‘zelfstandige groepering’ (officieus 

ook wel ‘kostendelende vereniging’ ge-

noemd). Alle kostenassociaties kan men 

als zelfstandige groeperingen aanzien. 

In tegenstelling tot wat soms beweerd 

wordt, ook vennootschappen met rechts-

persoonlijkheid zoals een bvba en cbva.

Vanaf nu is deze kostenassociatie btw 

verschuldigd op de doorgerekende 

kosten… tenzij u enkele voorwaar-

den strikt opvolgt voor 31 januari.

Voorwaarden 
voor verenigingen 
met en zonder 
rechtspersoonlijkheid
• Doe bij aanvang van de activiteiten 

aangifte bij het bevoegde btw-

kantoor.

• Geef een lijst mee van de leden van 

de groepering en de aard van hun 

activiteit.

• Meld binnen de maand dat een 

deelgenoot vertrekt of toetreedt.

• Deel de stopzetting mee van de 

activiteiten van de groepering.

• Een keer per jaar moeten de 

deelgenoten een gedetailleerde 

afrekening ontvangen.

• De leveranciers moeten ook 

rechtstreeks factureren aan de 

zelfstandige groepering, niet aan de 

afzonderlijke deelgenoten.

Bijkomende voorwaarden 
voor verenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid
• Vermeld uitdrukkelijk welke 

deelgenoot instaat voor de naleving 

van de btw-verplichtingen en als 

beheerder van de associatie optreedt.

• Een kopie van de overeenkomst 

moet aan de btw-administratie 

overhandigd worden.

• Er moet een eigen boekhouding van 

de associatie gevoerd worden (om 

de btw-administratie de naleving van 

de vrijstellingsvoorwaarden te laten 

controleren).

• Geef een adres op van de zetel van de 

associatie.

• De associatie moet onder een eigen 

naam optreden (de naam waarop de 

leveranciers moeten factureren).

Een kostenassociatie die aan deze 

voorwaarden voldoet, geniet btw-

vrijstelling. Wat dat inhoudt, leest u 

in het opiniestuk van meester Van  

Goethem op onze site, http://www. 

despecialist.eu/nl/actualiteit/btw-vrijstel-

ling-gouden-tip-voor-kostenassociaties?

Raf Van Goethem heeft het daarin ook 

over de btw-vrijstelling van maatschap-

pen (een maatschap is niet hetzelfde 

als een zuivere kostenassociatie).

Ziekenhuiscontext?
• Valt het gezamenlijk gebruik van een 

echotoestel en/of ander materiaal in 

een ziekenhuiscontext ook onder deze 

regeling?

 
Dr. Myriam Struyven, gynaecoloog

• De btw-regeling is uiteraard niet 

van toepassing op artsen die 

uitsluitend samenwerken in een 

ziekenhuiscontext. Zij zullen immers 

niet zelf de apparatuur aankopen. 

Dat gebeurt door het ziekenhuis. 

De bijdrage in de kosten wordt 

georganiseerd door afhoudingen in 

uitvoering van de Ziekenhuiswet. 

Daarop wordt geen btw aangerekend.

Meester Raf Van Goethem

Let goed op als u deel uitmaakt van een kostenassociatie. 
Een nieuwe regeling zegt dat u als associatie vrijgesteld 
bent van btw als u voor 31 januari 2017 voldoet aan 
strikte voorwaarden, aldus meester Raf Van Goethem,
advocaat-vennoot bij Dewallens & Partners.

Arts stuurt verschroeiende 
nieuwjaarsmail 
Ondanks de serene sfeer die tijdens het eindejaar 
overheerst, schreef dr. Philippe Burton (Sint-Lambrechts-
Woluwe & Schaarbeek) een verbolgen e-brief aan het 
adres van minister De Block.

D e volledige brief leest u 

op onze site http://www. 

despecialist.eu/nl/actualiteit/

hu isarts -s tuurt -ver schroe iende- 

nieuwjaarsmail-naar-minister-de-block?

Hieronder enkele van de talrijke reacties.

Gastro-enterologen 
laten betalen voor 
bevolkingsonderzoek?
Misschien nog een voorbeeldje van het 

briljante beleid van onze ‘collega’, wat 

ons als maagdarmspecialisten zuur 

is opgebroken. In 2013 is de overheid 

gestart met het bevolkingsonderzoek 

naar dikkedarmkanker. Onlangs was er 

nog een juichend persbericht dat er in 

2014 maar liefst 21% meer diagnosen  

waren van dikkedarmkanker in sta-

dium 1. Mensenlevens werden dus ge-

red! Maar wat zegt Maggie deze zomer? 

“We hebben vastgesteld dat jullie te 

veel coloscopieën hebben gedaan. Het 

budget is met 20 miljoen overschre-

den. De gastro-enterologen moeten 

20 miljoen besparen op hun budget!”

Heb ik het nu fout voor als ik dan 

voel dat men de gastro-enterolo-

gen laat betalen voor het bevol-

kingsonderzoek? Bedankt, Maggie!

Gastro-enteroloog (naam en adres 
bij de redactie bekend).

Geheime boekhouding 
ziekenfondsen
Toen ik in 1980 begon, was ik ontsteld 

door het gemak waarmee de zieken-

fondsen dankzij hun geheime boek-

houding elk privé-initiatief konden 

opkopen. En deze geldverslindende 

‘parastatalen’ hadden dan daaren-

boven de macht om hun ‘klanten’ de 

‘betere’ weg te tonen naar hun dien-

sten. De wantoestanden zijn wat ver-

beterd, maar de geldverslindende 

machine blijft nog steeds anderen dui-

den om het Riziv uit het rood te halen.

Ik had gehoopt dat Maggie hier orde 

op zaken zou stellen… Neen, ze vond 

een weg met minder weerstand: de art-

sen worden verplicht via hun medisch 

dossier de nodige ‘big data’ te leve-

ren aan ‘big brother’. Nuttig, als dit in 

een goed beleid resulteert. Gevaarlijk 

als dit dient voor machtsspelletjes (…)

 
Yvon Van Elslander, huisarts 
(gelijkaardige reactie van dr. 
Decroos, Koksijde)

Denigrerend
Beide paragrafen over het apothekers-

beroep vind ik uitermate denigrerend. 

Er is een (goede) reden waarom artsen 

geen geneesmiddelen mogen verschaf-

fen. Ten eerste zitten er wat de ‘genees-

middelgerelateerde info’ betreft heel 

wat hiaten in de opleiding geneeskunde 

(dat heb ik persoonlijk kunnen vaststel-

len met een vriend-student geneeskun-

de) – of denkt u werkelijk dat wij 5 jaar 

naar tekenfilmpjes kijken tijdens onze 

studie? – en bovendien is niet iedereen 

even heilig als u, ‘Mijnheer Doktoor’ 

Burton. Ik meen te mogen veronderstel-

len dat u nog nooit een cursus farma-

cie in handen heeft gehad of een dag 

in een apotheek heeft doorgebracht, 

afgaande op uw stelling dat wij “al-

leen maar een voorschrift uitvoeren 

(wat een 16-jarige scholier die heeft le-

ren lezen in 99,9% van de gevallen ook 

kan)”. Ik mag hopen dat dit niet de alge-

meen gangbare opvatting is die (huis)

artsen over apothekers hebben. (…)

Katleen Quisthoudt, apotheker
(gelijkaardige reacties van  
Paul Larmuseau en Kim De Prater)

D eze rubriek publiceert le-
zersreacties en –vragen 
of signaleert belangrijk 

digitaal nieuws. Uw reacties zijn 
welkom op:  
p.selleslagh@despecialist.eu 
Anonieme reacties nemen we 
niet op, maar op uw vraag 
kunnen we uw gegevens wel 
weglaten bij publicatie, met de 
vermelding: ‘Naam en adres bij 
de redactie bekend’.

Btw-vrijstelling: gouden tip 
voor kostenassociaties


